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TESTAMENT



Facerea lumii

11. La început*, Dumnezeu a fãcut**
cerurile ºi pãmântul.

*Ioan 1.1,2. Evr. 1.10.**Ps. 8.3; 33.6; 89.11,12; 102.25; 136.5;
146.6. Isa. 44.24. Ier. 10.12; 51.15. Zah. 12.1. Fapt. 14.15;
17.24. Col. 1.16,17. Evr. 11.3. Apoc. 4.11; 10.6.

Lumina
2. Pãmântul era pustiu ºi gol; peste

faþa adâncului de ape era întuneric, ºi*
Duhul lui Dumnezeu Se miºca pe
deasupra apelor. *Ps. 33.6. Isa. 40.13,14.

3. Dumnezeu* a zis: „Sã fie**
luminã!” ªi a fost luminã.

*Ps. 33.9. **2 Cor. 4.6.

4. Dumnezeu a vãzut cã lumina era
bunã; ºi Dumnezeu a despãrþit lumina
de întuneric.
5. Dumnezeu a numit lumina zi*, iar

întunericul l-a numit noapte. Astfel, a
fost o searã, ºi apoi a fost o dimineaþã:
aceasta a fost ziua întâi. *Ps. 74.16; 104.20.

Cerul
6. Dumnezeu a zis: „Sã fie* o

întindere între ape, ºi ea sã despartã
apele de ape.”

*Iov 37.18. Ps. 136.5. Ier. 10.12; 51.15.

7. ªi Dumnezeu a fãcut întinderea, ºi
ea a despãrþit* apele care sunt dede-
subtul întinderii de apele care sunt
deasupra** întinderii. ªi aºa a fost.

*Prov. 8.28. **Ps. 148.4.

8. Dumnezeu a numit întinderea cer.
Astfel, a fost o searã, ºi apoi a fost
o dimineaþã: aceasta a fost ziua a
doua.

Pãmântul
9. Dumnezeu a zis: „Sã* se strângã la

un loc apele care sunt dedesubtul
cerului ºi sã se arate uscatul!” ªi aºa
a fost. *Iov 26.10; 38.8. 

Ps. 33.7; 95.5; 104.9; 136.6. Prov. 8.29. Ier. 5.22. 2 Pet. 3.5.

10. Dumnezeu a numit uscatul pã-
mânt, iar grãmada de ape a numit-o
mãri. Dumnezeu a vãzut cã lucrul
acesta era bun.
11. Apoi Dumnezeu a zis: „Sã dea*

pãmântul verdeaþã, iarbã cu sãmânþã,
pomi roditori**, care sã facã rod dupã
soiul lor ºi care sã aibã în ei sãmânþa
lor pe pãmânt.” ªi aºa a fost.

*Evr. 6.7. **Luca 6.44.

12. Pãmântul a dat verdeaþã, iarbã cu
sãmânþã dupã soiul ei ºi pomi care fac
rod ºi care îºi au sãmânþa în ei, dupã
soiul lor. Dumnezeu a vãzut cã lucrul
acesta era bun.
13. Astfel, a fost o searã, ºi apoi a

fost o dimineaþã: aceasta a fost ziua a
treia.

Soarele, luna ºi stelele
14. Dumnezeu a zis: „Sã fie niºte

luminãtori* în întinderea cerului, ca sã
despartã ziua de noapte; ei sã fie niºte
semne** care sã arate vremile, zilele
ºi anii;*Deut. 4.19. Ps. 74.16; 136.7. **Ps. 74.17; 104.19.

15. ºi sã slujeascã de luminãtori în
întinderea cerului, ca sã lumineze
pãmântul.” ªi aºa a fost.
16. Dumnezeu* a fãcut cei doi mari

luminãtori, ºi anume: luminãtorul cel
mai mare ca sã stãpâneascã ziua, ºi**
luminãtorul cel mai mic ca sã stãpâ-
neascã noaptea; a fãcut ºi† stelele.

*Ps. 136.7-9; 148.3,5. **Ps. 8.3. †Iov 38.7.

17. Dumnezeu i-a aºezat în întinderea
cerului ca sã lumineze pãmântul,
18. sã stãpâneascã* ziua ºi noaptea

ºi sã despartã lumina de întuneric.
Dumnezeu a vãzut cã lucrul acesta era
bun. *Ier. 31.35.

19. Astfel, a fost o searã, ºi apoi a
fost o dimineaþã: aceasta a fost ziua a
patra.
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Vieþuitoarele mãrii
20. Dumnezeu a zis: „Sã miºune

apele de vieþuitoare ºi sã zboare pãsãri
deasupra pãmântului pe întinderea
cerului.”
21. Dumnezeu* a fãcut peºtii cei mari

ºi toate vieþuitoarele care se miºcã ºi
de care miºunã apele, dupã soiurile
lor; a fãcut ºi orice pasãre înaripatã
dupã soiul ei. Dumnezeu a vãzut cã
erau bune. *Cap. 6.20; 7.14; 8.19. Ps. 104.26.

22. Dumnezeu le-a binecuvântat ºi a
zis: „Creºteþi*, înmulþiþi-vã ºi umpleþi
apele mãrilor; sã se înmulþeascã ºi
pãsãrile pe pãmânt.” *Cap. 8.17.

23. Astfel a fost o searã, ºi apoi a fost
o dimineaþã: aceasta a fost ziua a
cincea.

Vieþuitoarele pãmântului
24. Dumnezeu a zis: „Sã dea pãmântul

vieþuitoare dupã soiul lor, vite,
târâtoare ºi fiare pãmânteºti, dupã
soiul lor.” ªi aºa a fost.
25. Dumnezeu a fãcut fiarele pãmân-

tului dupã soiul lor, vitele dupã soiul
lor ºi toate târâtoarele pãmântului dupã
soiul lor. Dumnezeu a vãzut cã erau
bune.
26. Apoi Dumnezeu a zis: „Sã facem*

om dupã chipul Nostru, dupã asemãnarea
Noastrã; el sã stãpâneascã** peste
peºtii mãrii, peste pãsãrile cerului,
peste vite, peste tot pãmântul ºi peste
toate târâtoarele care se miºcã pe
pãmânt.”
*Cap. 5.1; 9.6. Ps. 100.3. Ecl. 7.29. Fapt. 17.26,28,29. 1 Cor.
11.7. Efes. 4.24. Col. 3.10. Iac. 3.9. **Cap. 9.2. Ps. 8.6.

27. Dumnezeu a fãcut pe om dupã*
chipul Sãu, l-a fãcut dupã chipul lui
Dumnezeu; parte bãrbãteascã** ºi parte
femeiascã i-a fãcut.

*1 Cor. 11.7. **Cap. 5.2. Mal. 2.15. Mat. 19.4. Marc. 10.6.

28. Dumnezeu i-a binecuvântat ºi
Dumnezeu le-a zis: „Creºteþi*, înmul-
þiþi-vã, umpleþi pãmântul ºi supuneþi-l;
ºi stãpâniþi peste peºtii mãrii, peste
pãsãrile cerului ºi peste orice vieþui-
toare care se miºcã pe pãmânt.”

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

29. ªi Dumnezeu a zis: „Iatã cã v-am
dat orice iarbã care face sãmânþã ºi
care este pe faþa întregului pãmânt ºi
orice pom care are în el rod cu sãmânþã:
aceasta sã fie hrana* voastrã.
*Cap. 9.3. Iov 36.31. Ps. 104.14,15; 136.25; 146.7.
Fapt. 14.17.

30. Iar tuturor* fiarelor pãmântului,
tuturor pãsãrilor** cerului ºi tuturor
vietãþilor care se miºcã pe pãmânt,
care au în ele o suflare de viaþã, le-am
dat ca hranã toatã iarba verde.” ªi aºa
a fost. *Ps. 145.15,16; 147.9. **Iov 38.41.

31. Dumnezeu S-a uitat* la tot ce
fãcuse; ºi iatã cã erau foarte bune.
Astfel, a fost o searã, ºi apoi a fost o
dimineaþã: aceasta a fost ziua a ºasea.

*Ps. 104.24. 1 Tim. 4.4.

Ziua de odihnã

21. Astfel au fost sfârºite cerurile
ºi pãmântul ºi toatã* oºtirea lor.

*Ps. 33.6.

2. În ziua* a ºaptea, Dumnezeu ªi-a
sfârºit lucrarea pe care o fãcuse; ºi în
ziua a ºaptea S-a odihnit de toatã
lucrarea Lui pe care o fãcuse.

*Exod 20.11; 31.17. Deut. 5.14. Evr. 4.4.

3. Dumnezeu a binecuvântat* ziua a
ºaptea ºi a sfinþit-o, pentru cã în ziua
aceasta S-a odihnit de toatã lucrarea
Lui pe care o zidise ºi o fãcuse.

*Neem. 9.14. Isa. 58.13.

Facerea omului
4. Iatã* istoria cerurilor ºi a pãmân-

tului, când au fost fãcute.
*Cap. 1.1. Ps. 90.1,2.

5. În ziua când a fãcut Domnul Dum-
nezeu un pãmânt ºi ceruri, nu era încã
pe pãmânt nici un copãcel* de câmp ºi
nici o iarbã de pe câmp nu încolþea
încã: fiindcã Domnul Dumnezeu nu
dãduse încã ploaie** pe pãmânt ºi nu
era nici un om ca sã lucreze†
pãmântul.

*Cap. 1.12. Ps. 104.14. **Iov 38.26-28. †Cap. 3.23.

6. Ci un abur se ridica de pe pãmânt
ºi uda toatã faþa pãmântului.
7. Domnul Dumnezeu a fãcut pe om

din þãrâna* pãmântului, i-a** suflat în
nãri† suflare de viaþã, ºi omul s-a
fãcut†† astfel un suflet viu.
*Cap. 3.19,23. Ps. 103.14. Ecl. 12.7. Isa. 64.8. 1 Cor. 15.47.
**Iov 33.4. Fapt. 17.25. †Cap. 7.22. Isa. 2.22. ††1 Cor. 15.45.

Raiul
8. Apoi Domnul Dumnezeu a sãdit

o grãdinã* în Eden**, spre rãsãrit†;
ºi a pus†† acolo pe omul pe care-l
întocmise. *Cap. 13.10.
Isa. 51.3. Ezec. 28.13. Ioel 2.3.**Cap. 3.24. †Cap. 4.16. 2 Împ.
19.12. Ezec. 27.23. ††Vers. 15.

9. Domnul Dumnezeu a fãcut sã
rãsarã din pãmânt tot felul* de pomi,
plãcuþi la vedere ºi buni la mâncare,
ºi pomul** vieþii în mijlocul grãdinii, 
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ºi pomul† cunoºtinþei binelui ºi rãului.
*Ezec. 31.8. **Cap. 3.22. Prov. 3.18; 11.30. Apoc. 2.7;
22.2,14. †Vers. 17.

10. Un râu ieºea din Eden ºi uda
grãdina; ºi de acolo se împãrþea ºi se
fãcea patru braþe.
11. Numele celui dintâi este Pison; el

înconjoarã toatã* þara Havila, unde se
gãseºte aur. *Cap. 25.18.

12. Aurul din þara aceasta este bun;
acolo se gãseºte ºi bedelion* ºi piatrã
de onix. *Num. 11.7.

13. Numele râului al doilea este
Ghihon; el înconjoarã toatã þara Cuº.
14. Numele celui de al treilea este*

Hidechel1: el curge la rãsãritul Asiriei.
Al patrulea râu este Eufratul.

*Dan. 10.4.

15. Domnul Dumnezeu a luat pe om
ºi l-a aºezat* în grãdina Edenului, ca
s-o lucreze ºi s-o pãzeascã. *Vers. 8.

16. Domnul Dumnezeu a dat omului
porunca aceasta: „Poþi sã mãnânci
dupã plãcere din orice pom din grã-
dinã;
17. dar* din pomul cunoºtinþei binelui

ºi rãului sã** nu mãnânci, cãci în ziua
în care vei mânca din el vei muri†
negreºit.” *Vers. 9. **Cap. 3.1,3,11,17. 
†Cap. 3.3,19. Rom. 6.23. 1 Cor. 15.56. Iac. 1.15. 1 Ioan 5.16.

Facerea femeii
18. Domnul Dumnezeu a zis: „Nu

este bine ca omul sã fie singur; am*
sã-i fac un ajutor potrivit pentru el.”

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

19. Domnul Dumnezeu* a fãcut din
pãmânt toate fiarele câmpului ºi toate
pãsãrile cerului; ºi le-a adus** la om,
ca sã vadã cum are sã le numeascã; ºi
orice nume pe care-l dãdea omul
fiecãrei vieþuitoare, acela-i era nu-
mele. *Cap. 1.20,24. **Cap. 6.20. Ps. 8.6. 

20. ªi omul a pus nume tuturor
vitelor, pãsãrilor cerului ºi tuturor
fiarelor câmpului; dar pentru om nu 
s-a gãsit nici un ajutor care sã i se
potriveascã.
21. Atunci Domnul Dumnezeu a

trimis un somn* adânc peste om, ºi
omul a adormit; Domnul Dumnezeu a
luat una din coastele lui ºi a închis
carnea la locul ei. *Cap. 15.12. 1 Sam. 26.12.

22. Din coasta pe care o luase din om,
Domnul Dumnezeu a fãcut o femeie ºi
a adus-o la* om. *Prov. 18.22. Evr. 13.4.

23. ªi omul a zis: „Iatã în sfârºit

aceea care este os* din oasele mele
ºi carne din carnea mea! Ea se va
numi „femeie”1, pentru cã a fost luatã
din** om.”
*Cap. 29.14. Judc. 9.2. 2 Sam. 5.1; 19.13. Efes. 5.30. **1 Cor.
11.8.

24. De aceea* va lãsa omul pe tatãl
sãu ºi pe mama sa, ºi se va lipi de
nevasta sa ºi se vor face un singur
trup. *Cap. 31.15. Ps. 45.10. Mat. 19.5. 
Marc. 10.7. 1 Cor. 6.16. Efes. 5.31.

Ispitirea femeii
25. Omul ºi nevasta lui erau amândoi*

goi ºi nu le era** ruºine.
*Cap. 3.7,10,11. **Exod 32.25. Isa. 47.3.

31. ªarpele* era mai** ºiret decât
toate fiarele câmpului pe care le

fãcuse Domnul Dumnezeu.
El a zis femeii: „Oare a zis Dum-

nezeu cu adevãrat: „Sã nu mâncaþi din
toþi pomii din grãdinã”?”

*Apoc. 12.9; 20.2. **Mat. 10.16. 2 Cor. 11.3.

2. Femeia a rãspuns ºarpelui: „Putem
sã mâncãm din rodul tuturor pomilor
din grãdinã.
3. Dar* despre rodul pomului din

mijlocul grãdinii, Dumnezeu a zis:
„Sã nu mâncaþi din el ºi nici sã nu vã
atingeþi de el, ca sã nu muriþi.”*Cap. 2.17.

4. Atunci ºarpele* a zis femeii:
„Hotãrât, cã nu veþi muri,

*Vers. 13. 2 Cor. 11.3. 1 Tim. 2.14.

5. dar Dumnezeu ºtie cã, în ziua când
veþi mânca din el, vi* se vor deschide
ochii ºi veþi fi ca Dumnezeu, cunoscând
binele ºi rãul.” *Vers. 7. Fapt. 26.18.

6. Femeia a vãzut cã pomul era bun
de mâncat ºi plãcut de privit ºi cã
pomul era de dorit ca sã deschidã
cuiva mintea. A luat deci din rodul lui
ºi a mâncat*; a dat ºi bãrbatului ei,
care era lângã ea, ºi bãrbatul** a
mâncat ºi el. *1 Tim. 2.14. **Vers. 12,17.

Pãcatul lui Adam

7. Atunci li s-au deschis* ochii la
amândoi; au cunoscut** cã erau goi,
au cusut laolaltã frunze de smochin ºi
ºi-au fãcut ºorþuri2 din ele.

*Vers. 5. **Cap. 2.25.

8. Atunci au auzit glasul* Domnului
Dumnezeu care umbla prin grãdinã 
în rãcoarea zilei3: ºi omul ºi nevasta
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lui s-au ascuns** de faþa Domnului
Dumnezeu printre pomii din grãdinã.

*Iov 38.1. **Iov 31.33. Ier. 23.24. Amos 9.3.

9. Dar Domnul Dumnezeu a chemat
pe om ºi i-a zis: „Unde eºti?”
10. El a rãspuns: „Þi-am auzit glasul

în grãdinã; ºi mi-a fost fricã*, pentru
cã eram gol, ºi m-am ascuns.”

*Cap. 2.25. Exod 3.6. 1 Ioan 3.20.

11. ªi Domnul Dumnezeu a zis:
„Cine þi-a spus cã eºti gol? Nu cumva
ai mâncat din pomul din care îþi
poruncisem sã nu mãnânci?”
12. Omul a rãspuns: „Femeia* pe

care mi-ai dat-o ca sã fie lângã mine,
ea mi-a dat din pom ºi am mâncat.”

*Cap. 2.18. Iov 31.33. Prov. 28.13.

13. ªi Domnul Dumnezeu a zis
femeii: „Ce ai fãcut?” Femeia a rãs-
puns: „ªarpele* m-a amãgit ºi am
mâncat din pom.”

*Vers. 4. 2 Cor. 11.3. 1 Tim. 2.14.

14. Domnul Dumnezeu a zis ºarpelui:
„Fiindcã ai fãcut lucrul acesta, bles-
temat eºti între toate vitele ºi între
toate fiarele de pe câmp; în toate zilele
vieþii tale sã te târãºti pe pântece ºi sã
mãnânci þãrânã*. *Isa. 65.25. Mica 7.17.

15. Vrãjmãºie* voi pune între tine ºi
femeie, între sãmânþa ta ºi sãmânþa**
ei†. Aceasta†† îþi va zdrobi capul, ºi
tu îi vei zdrobi cãlcâiul.”
*Mat. 3.7; 13.38; 23.33. Ioan 8.44. Fapt. 13.10. 1 Ioan 3.8.
**Ps. 132.11. Isa. 7.14. Mica 5.3. Mat. 1.23,25. Luca
1.31,34,35. Gal. 4.4. †Rom. 16.20. Col. 2.15. Evr. 1.14. 1 Ioan
5.5. Apoc. 12.7,17. ††Ps. 48.6. Isa. 13.8; 21.3. Ioan 16.21. 
1 Tim. 2.15.

16. Femeii i-a zis: „Voi mãri foarte
mult suferinþa ºi însãrcinarea ta; cu*
durere vei naºte copii, ºi dorinþele**
tale se vor þine dupã bãrbatul tãu, iar
el va stãpâni† peste tine.”
*Cap. 4.7. **1 Cor. 11.3; 14.34. Efes. 5.22-24. 1 Tim. 2.11,12.
Tit 2.5. 1 Pet. 3.1,5,6. †1 Sam. 15.13.

17. Omului i-a zis: „Fiindcã* ai
ascultat de glasul nevestei tale ºi ai
mâncat** din pomul despre care† îþi
poruncisem: „Sã nu mãnânci deloc din
el”, blestemat†† este acum pãmântul
din pricina ta. Cu multã trudã*† sã-þi
scoþi hrana din el în toate zilele vieþii
tale; *Vers. 6 **Cap. 2.17. †Ecl. 1.2,3.
Isa. 24.5,6. Rom. 8.20. ††Iov 5.7. Ecl. 2.23. *†Iov 31.40.

18. spini* ºi pãlãmidã sã-þi dea ºi sã
mãnânci** iarba de pe câmp.

*Ps. 104.14. **Ecl. 1.13. 2 Tes. 3.10.

19. În sudoarea* feþei tale sã-þi
mãnânci pâinea, pânã te vei întoarce în

pãmânt, cãci din el ai fost luat; cãci
þãrânã** eºti ºi în† þãrânã te vei
întoarce.”
*Cap. 2.7. **Iov 21.26; 34.15. Ps. 104.29. Ecl. 3.20; 12.7.
Rom. 5.12. Evr. 9.27. †Vers. 5. Isa. 19.12; 47.12,13. Ier. 22.23.

20. Adam a pus nevestei sale numele
Eva1: cãci ea a fost mama tuturor celor
vii.
21. Domnul Dumnezeu a fãcut lui

Adam ºi nevestei lui haine de piele ºi
i-a îmbrãcat cu ele.
22. Domnul Dumnezeu a zis: „Iatã*

cã omul a ajuns ca unul din Noi,
cunoscând binele ºi rãul. Sã-l împie-
dicãm, dar, acum ca nu cumva sã-ºi
întindã mâna, sã** ia ºi din pomul
vieþii, sã mãnânce din el ºi sã trãiascã
în veci.” *Cap. 2.9. **Cap. 4.2; 9.20.

23. De aceea Domnul Dumnezeu l-a
izgonit din grãdina Edenului, ca* sã
lucreze pãmântul din care fusese luat.

*Cap. 2.8.

24. Astfel a izgonit El pe Adam; ºi
la rãsãritul* grãdinii Edenului a pus
niºte heruvimi**, care sã învârteascã
o sabie învãpãiatã, ca sã pãzeascã
drumul care duce la pomul vieþii.

*Ps. 104.4. Evr. 1.7. **Exod 25.18-22. Ezec. 28.11-16.

Cain ºi Abel

41. Adam s-a împreunat cu nevasta
sa Eva; ea a rãmas însãrcinatã ºi a

nãscut pe Cain. ªi a zis: „Am cãpãtat
un om cu ajutorul Domnului!”
2. A mai nãscut ºi pe fratele sãu

Abel. Abel era cioban, iar Cain era
plugar*. *Cap. 3.23; 9.20.

3. Dupã o bucatã de vreme, Cain a
adus Domnului o jertfã de mâncare2

din roadele* pãmântului. *Num. 18.12.

4. Abel a adus ºi el o jertfã de
mâncare din oile întâi nãscute* ale
turmei lui ºi din grãsimea lor. Domnul
a privit cu plãcere** spre Abel ºi spre
jertfa lui; *Num. 18.17. Prov. 3.9. **Evr. 11.4.

5. dar spre Cain ºi spre jertfa lui n-a
privit cu plãcere. Cain s-a mâniat
foarte tare ºi* i s-a posomorât faþa.

*Cap. 31.2.

6. ªi Domnul a zis lui Cain: „Pentru
ce te-ai mâniat ºi pentru ce þi s-a
posomorât faþa?
7. Nu-i aºa? Dacã faci bine, vei fi

bine primit; dar dacã faci rãu, pãcatul
pândeºte* la uºã; dorinþa lui se þine
dupã tine, dar tu sã-l stãpâneºti.”

*Iac. 1.15.
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8. Însã Cain a zis fratelui sãu Abel:
„Haidem sã ieºim la câmp.” Dar pe
când erau la câmp, Cain s-a ridicat
împotriva fratelui sãu Abel ºi l-a
omorât*. *Mat. 23.35. 1 Ioan 3.12. Iuda 11.

Pedeapsa lui Cain
9. Domnul a zis lui Cain: „Unde* este

fratele tãu Abel?” El a rãspuns: „Nu
ºtiu**. Sunt eu pãzitorul fratelui
meu?” *Ps. 9.12. **Ioan 8.44.

10. ªi Dumnezeu a zis: „Ce ai fãcut?
Glasul* sângelui fratelui tãu strigã din
pãmânt la Mine. *Evr. 12.24. Apoc. 6.10.

11. Acum blestemat eºti tu, izgonit
din ogorul acesta, care ºi-a deschis
gura ca sã primeascã din mâna ta
sângele fratelui tãu!
12. Când vei lucra pãmântul, sã nu-þi

mai dea bogãþia lui. Pribeag ºi fugar
sã fii pe pãmânt.”
13. Cain a zis Domnului: „Pedeapsa

mea e prea mare ca s-o pot suferi.
14. Iatã cã Tu* mã izgoneºti azi de pe

faþa pãmântului; eu va trebui sã mã
ascund de faþa** Ta ºi sã fiu pribeag ºi
fugar pe pãmânt; ºi oricine† mã va
gãsi, mã va omorî.”

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

15. Domnul i-a zis: „Nicidecum; ci
dacã va omorî cineva pe Cain, Cain sã
fie rãzbunat de ºapte* ori.” ªi Domnul
a hotãrât** un semn pentru Cain, ca
oricine îl va gãsi sã nu-l omoare.

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

16. Apoi, Cain a ieºit* din faþa Dom-
nului ºi a locuit în þara Nod1, la rãsãrit
de Eden. *2 Împ. 13.23; 24.20. Ier. 23.39; 52.3.

Cain ºi urmaºii lui
17. Cain s-a împreunat cu nevasta sa;

ea a rãmas însãrcinatã ºi a nãscut pe
Enoh. El a început apoi sã zideascã o
cetate ºi a pus* acestei cetãþi numele
fiului sãu Enoh. *Ps. 49.11.

18. Enoh a fost tatãl lui Irad; Irad a
fost tatãl lui Mehuiael; Mehuiael a
fost tatãl lui Metuºael; ºi Metuºael a
fost tatãl lui Lameh.
19. Lameh ºi-a luat douã neveste:

numele uneia era Ada, ºi numele
celeilalte era Þila.
20. Ada a nãscut pe Iabal: el a fost

tatãl celor ce locuiesc în corturi ºi
pãzesc vitele.
21. Numele fratelui sãu era Iubal: 

el a fost tatãl* tuturor celor ce cântã
cu lãuta ºi cu cavalul. *Rom. 4.11,12.

22. Þila, de partea ei, a nãscut ºi
ea pe Tubal-Cain, fãuritorul tuturor
uneltelor de aramã ºi de fier. Sora lui
Tubal-Cain era Naama.
23. Lameh a zis nevestelor sale:
„Ada ºi Þila, ascultaþi glasul meu!
Nevestele lui Lameh, asculaþi cuvântul

meu!
Am omorât un om pentru rana mea 
ªi un tânãr pentru vânãtãile mele.
24. Cain* va fi rãzbunat de ºapte ori,
Iar Lameh de ºaptezeci de ori câte

ºapte.” *Vers. 15.

Naºterea lui Set
25. Adam s-a împreunat iarãºi cu

nevasta sa; ea a nãscut un fiu ºi i-a*
pus numele Set1; „cãci”, a zis ea,
„Dumnezeu mi-a dat o altã sãmânþã în
locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain.”

*Cap. 5.3.

26. Lui Set i s-a nãscut* ºi lui un fiu
ºi i-a pus numele Enos. Atunci au
început oamenii sã cheme** Numele
Domnului.
*Cap. 5.6. **1 Împ. 18.24. Ps. 116.17. Ioel 2.32. Þef. 3.9.
1 Cor. 1.2.

Urmaºii lui Adam prin Set pânã la Noe

51. Iatã cartea* neamurilor lui Adam.
În ziua când a fãcut Dumnezeu pe

om, l-a fãcut dupã asemãnarea** lui
Dumnezeu.

*1 Cron. 1.1. Luca 3.38. **Cap. 1.26. Efes. 4.24. Col. 3.10.

2. I-a fãcut parte bãrbãteascã* ºi
parte femeiascã, i-a binecuvântat ºi
le-a dat numele de „om”, în ziua când
au fost fãcuþi. *Cap. 1.27.

3. La vârsta de o sutã treizeci de ani,
Adam a nãscut un fiu dupã chipul ºi
asemãnarea lui ºi i-a pus* numele Set.

*Cap. 4.25.

4. Dupã naºterea lui Set, Adam* a
trãit opt sute de ani; ºi a nãscut** fii ºi
fiice. *1 Cron. 1.1, etc. **Cap. 1.28.

5. Toate zilele pe care le-a trãit Adam
au fost de nouã sute treizeci de ani;
apoi* a murit. *Cap. 3.19. Evr. 9.27.

6. La vârsta de o sutã cinci ani, Set a
nãscut* pe Enos. *Cap. 4.26.

7. Dupã naºterea lui Enos, Set a mai
trãit opt sute ºapte ani ºi a nãscut fii ºi
fiice.
8. Toate zilele lui Set au fost de nouã

sute doisprezece ani; apoi a murit.
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9. La vârsta de nouãzeci de ani, Enos
a nãscut pe Cainan.
10. Dupã naºterea lui Cainan, Enos a

mai trãit opt sute cincisprezece ani ºi a
nãscut fii ºi fiice.
11. Toate zilele lui Enos au fost de

nouã sute cinci ani; apoi a murit.
12. La vârsta de ºaptezeci de ani,

Cainan a nãscut pe Mahalaleel.
13. Dupã naºterea lui Mahalaleel,

Cainan a mai trãit opt sute patruzeci
de ani; ºi a nãscut fii ºi fiice.
14. Toate zilele lui Cainan au fost de

nouã sute zece ani; apoi a murit.
15. La vârsta de ºaizeci ºi cinci de

ani, Mahalaleel a nãscut pe Iared.
16. Dupã naºterea lui Iared, Maha-

laleel a mai trãit opt sute treizeci de
ani; ºi a nãscut fii ºi fiice.
17. Toate zilele lui Mahalaleel au fost

de opt sute nouãzeci ºi cinci de ani;
apoi a murit.
18. La vârsta de o sutã ºaizeci ºi doi

de ani, Iared a nãscut pe* Enoh.
*Iuda 14,15.

19. Dupã naºterea lui Enoh, Iared a
mai trãit opt sute de ani; ºi a nãscut fii
ºi fiice.
20. Toate zilele lui Iared au fost de

nouã sute ºaizeci ºi doi de ani; apoi a
murit.
21. La vârsta de ºaizeci ºi cinci de

ani, Enoh a nãscut pe Metusala.
22. Dupã naºterea lui Metusala, Enoh

a umblat* cu Dumnezeu trei sute de
ani; ºi a nãscut fii ºi fiice.
*Cap. 6.9; 17.1; 24.40. 2 Împ. 20.3. Ps. 16.8; 116.9; 128.1.
Mica 6.8. Mal. 2.6.

23. Toate zilele lui Enoh au fost trei
sute ºaizeci ºi cinci de ani.
24. Enoh* a umblat cu Dumnezeu;

apoi nu s-a mai vãzut, pentru cã l-a
luat Dumnezeu. *2 Împ. 2.11. Evr. 11.5.

25. La vârsta de o sutã optzeci ºi
ºapte de ani, Metusala a nãscut pe
Lameh.
26. Dupã naºterea lui Lameh, Me-

tusala a mai trãit ºapte sute optzeci ºi doi
de ani; ºi a nãscut fii ºi fiice.
27. Toate zilele lui Metusala au fost

de nouã sute ºaizeci ºi nouã de ani;
apoi a murit.
28. La vârsta de o sutã optzeci ºi doi

de ani, Lameh a nãscut un fiu.

29. El i-a pus numele Noe1, zicând:
„Acesta ne va mângâia pentru oste-
neala ºi truda mâinilor noastre, care
vin din acest pãmânt pe care* l-a
blestemat Domnul.” *Cap. 3.17; 4.11.

30. Dupã naºterea lui Noe, Lameh a
mai trãit cinci sute nouãzeci ºi cinci
de ani; ºi a nãscut fii ºi fiice.
31. Toate zilele lui Lameh au fost de

ºapte sute ºaptezeci ºi ºapte de ani;
apoi a murit.
32. Noe, la vârsta de cinci sute de

ani, a nãscut pe Sem*, Ham ºi Iafet**.
*Cap. 6.10. **Cap. 10.21.

Stricãciunea oamenilor

61. Când* au început oamenii sã se
înmulþeascã pe faþa pãmântului ºi li

s-au nãscut fete, *Cap. 1.28.

2. fiii lui Dumnezeu au vãzut cã
fetele oamenilor erau frumoase; ºi din
toate ºi-au luat* de neveste pe acelea
pe care ºi le-au ales. *Deut. 7.3,4.

3. Atunci Domnul a zis: „Duhul*
Meu nu va rãmâne2 pururi în om,
cãci** ºi omul nu este decât carne
pãcãtoasã: totuºi3 zilele lui vor fi de o
sutã douãzeci de ani.”

*Gal. 5.16,17. 1 Pet. 3.19,20. **Ps. 78.39.

4. Uriaºii erau pe pãmânt în vre-
murile acelea ºi chiar ºi dupã ce s-au
împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele
oamenilor ºi le-au nãscut ele copii:
aceºtia erau vitejii care au fost în
vechime, oameni cu nume.
5. Domnul a vãzut cã rãutatea omului

era mare pe pãmânt ºi cã toate
întocmirile gândurilor* din inima lui
erau îndreptate în fiecare zi numai
spre rãu.*Cap. 8.21. Deut. 29.19. Prov. 6.18. Mat. 15.19.

6. I-a pãrut rãu* Domnului cã a fãcut
pe om pe pãmânt ºi S-a mâhnit** în
inima Lui. *Num. 23.19. 1 Sam. 15.11,29. 
2 Sam. 24.16. Isa. 63.10. Mal. 3.6. Efes. 4.30. Iac. 1.17.

7. ªi Domnul a zis: „Am sã ºterg de
pe faþa pãmântului pe omul pe care 
l-am fãcut, de la om pânã la vite, pânã
la târâtoare ºi pânã la pãsãrile cerului;
cãci Îmi pare rãu cã i-am fãcut.”

Noe
8. Dar Noe a cãpãtat* milã înaintea

Domnului.
*Cap. 19.19. Exod 33.12,13,16,17. Luca 1.30. Fapt. 7.46.

9. Iatã care sunt urmaºii lui Noe.
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Noe* era un om neprihãnit ºi fãrã
patã între cei din vremea lui: Noe**
umbla cu Dumnezeu. *Cap. 7.1. 
Ezec. 14.14,20. Rom. 1.17. Evr. 11.7. 2 Pet. 2.5. **Cap. 5.22.

10. Noe a nãscut trei fii: Sem*, Ham
ºi Iafet. *Cap. 5.32.

11. Pãmântul era stricat* înaintea lui
Dumnezeu, pãmântul era plin** de
silnicie. *Cap. 7.1; 10.9; 13.13. 2 Cron. 34.27. 
Luca 1.6. Rom. 2.13; 3.19. **Ezec. 8.17; 28.16. Hab. 2.8,17.

12. Dumnezeu S-a uitat* spre pãmânt
ºi iatã cã pãmântul era stricat; cãci
orice fãpturã îºi stricase calea pe
pãmânt. *Cap. 18.21. Ps. 14.2; 33.13,14; 53.2,3.

13. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe:
„Sfârºitul* oricãrei fãpturi este hotãrât
înaintea Mea, fiindcã au umplut pã-
mântul de silnicie; iatã, am** sã-i
nimicesc împreunã cu pãmântul.

*Ier. 51.13. Ezec. 7.2,3,6. Amos 8.2. 1 Pet. 4.7. **Vers. 17.

14. Fã-þi o corabie din lemn de gofer
(chiparos); corabia aceasta s-o împarþi
în cãmãruþe ºi s-o tencuieºti cu smoalã
pe dinãuntru ºi pe din afarã.
15. Iatã cum s-o faci: corabia sã aibã

trei sute de coþi în lungime, cincizeci
de coþi în lãþime ºi treizeci de coþi în
înãlþime.
16. Sã faci corãbiei o fereastrã1, sus,

latã de un cot; uºa s-o pui în latura
corãbiei; ºi sã faci un rând de cãmãri
jos, altul la mijloc ºi altul sus.
17. ªi iatã cã Eu* am sã fac sã vinã

un potop de ape pe pãmânt, ca sã
nimiceascã orice fãpturã de sub cer,
care are suflare de viaþã; tot ce este
pe pãmânt va pieri.

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

18. Dar cu tine fac un legãmânt; sã*
intri în corabie, tu ºi fiii tãi, nevasta ta
ºi nevestele fiilor tãi împreunã cu
tine. *Cap. 7.1,7,13. 1 Pet. 3.20. 2 Pet. 2.5.

19. Din tot ce trãieºte, din orice
fãpturã, sã iei în corabie câte douã*
din fiecare soi, ca sã le þii vii cu tine:
sã fie o parte bãrbãteascã ºi o parte
femeiascã. *Cap. 7.8,9,15,16.

20. Din pãsãri dupã soiul lor, din vite
dupã soiul lor ºi din toate târâtoarele
de pe pãmânt dupã soiul lor, sã vinã*
la tine înãuntru câte douã din fiecare
soi, ca sã le þii cu viaþã. *Cap. 7.9,15.

21. ªi tu ia-þi din toate bucatele care
se mãnâncã ºi fã-þi merinde din ele, ca
sã-þi slujeascã de hranã þie ºi lor.”

22. Aºa a ºi fãcut Noe*: a fãcut tot** 
ce-i poruncise Dumnezeu.

*Evr. 11.7. Exod 40.16. **Cap. 7.5,9,16.

Noe intrã în corabie

71. Domnul a zis lui Noe: „Intrã* în
corabie, tu ºi toatã casa ta; cãci 

te-am** vãzut fãrã prihanã înaintea
Mea în neamul acesta de oameni.
*Vers. 7,13. Mat. 24.38. Luca 17.26. Evr. 11.7. 1 Pet. 3.20.
2 Pet. 2.5. **Cap. 6.9. Ps. 33.18,19. Prov. 10.9. 2 Pet. 2.9.

2. Ia cu tine câte ºapte perechi din
toate dobitoacele curate*, câte o parte
bãrbãteascã ºi câte o parte femeiascã;
o pereche din dobitoacele care nu sunt
curate**, câte o parte bãrbãteascã ºi
câte o parte femeiascã;

*Vers. 8. Lev. 11. **Lev. 10.10. Ezec. 44.23.

3. ºi câte ºapte perechi, de asemenea,
din pãsãrile cerului, câte o parte
bãrbãteascã ºi câte o parte femeiascã,
pentru ca sã le þii vie sãmânþa pe toatã
faþa pãmântului.
4. Cãci dupã ºapte zile, voi face sã

plouã pe pãmânt patruzeci* de zile ºi
patruzeci de nopþi; ºi voi ºterge astfel
de pe faþa pãmântului toate fãpturile
pe care le-am fãcut.” *Vers. 12,17.

5. Noe* a fãcut tot ce-i poruncise
Domnul. *Cap. 6.22.

6. Noe era de ºase sute de ani când a
venit potopul pe pãmânt.
7. ªi Noe* a intrat în corabie cu fiii

sãi, cu nevasta sa ºi cu nevestele fiilor
sãi, din pricina apelor potopului.

*Vers. 1.

8. Din dobitoacele curate ºi din
dobitoacele necurate, din pãsãri ºi din
tot ce se târãºte pe pãmânt,
9. au intrat în corabie la Noe, douã

câte douã, câte o parte bãrbãteascã ºi
câte o parte femeiascã, aºa cum porun-
cise Dumnezeu lui Noe.

Potopul
10. Dupã cele ºapte zile, au venit

apele potopului pe pãmânt.
11. În anul al ºase sutelea al vieþii lui

Noe, în luna a doua, în ziua a ºapte-
sprezecea a lunii, în ziua aceea, s-au
rupt toate izvoarele* Adâncului celui
mare ºi s-au deschis stãvilarele**
cerurilor.
*Cap. 8.3. Prov. 8.28. Ezec. 26.19. **Cap. 1.7; 8.2. Ps. 78.23.

12. Ploaia a* cãzut pe pãmânt patru-
zeci de zile ºi patruzeci de nopþi.

*Vers. 4,17.
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13. În aceeaºi zi au intrat* în corabie:
Noe, Sem, Ham ºi Iafet, fiii lui Noe,
nevasta lui Noe ºi cele trei neveste ale
fiilor lui cu ei:

*Vers. 1,7. Cap. 6.18. Evr. 11.7. 1 Pet. 3.20. 2 Pet. 2.5.

14. ei* ºi toate fiarele câmpului dupã
soiul lor, toate vitele dupã soiul lor,
toate târâtoarele care se târãsc pe
pãmânt dupã soiul lor, toate pãsãrile
dupã soiul lor, toate pãsãrelele, tot ce
are aripi. *Vers. 2,3,8,9.

15. Au intrat* în corabie la Noe, douã
câte douã, din orice fãpturã care are
suflare de viaþã. *Cap. 6.10.

16. Cele care au intrat, erau câte o
parte bãrbãteascã ºi câte o parte
femeiascã, din orice fãpturã, dupã
cum* poruncise Dumnezeu lui Noe.
Apoi Domnul a închis uºa dupã el.

*Vers. 2,3.

17. Potopul* a fost patruzeci de zile
pe pãmânt. Apele au crescut ºi au
ridicat corabia, ºi ea s-a înãlþat dea-
supra pãmântului. *Vers. 4,12.

18. Apele au ajuns mari ºi au crescut
foarte mult pe pãmânt, ºi corabia
plutea* pe deasupra apelor. *Ps. 104.26.

19. Apele au ajuns din ce în ce mai
mari ºi toþi munþii înalþi, care sunt sub
cerul întreg, au fost* acoperiþi.

*Ps. 104.6. Ier. 3.23.

20. Cu cincisprezece coþi s-au înãlþat
apele deasupra munþilor, care au fost
acoperiþi.
21. ªi a pierit* orice fãpturã care se

miºca pe pãmânt, atât pãsãrile, cât ºi
vitele ºi fiarele, tot ce se târa pe
pãmânt ºi toþi oamenii.
*Vers. 4. Cap. 6.13,17. Iov 22.16. Mat. 24.39. Luca 17.27.
2 Pet. 3.6.

22. Tot ce rãsufla*, tot ce avea suflare
de duh de viaþã în nãri, tot ce era pe
pãmântul uscat, a murit. *Cap. 2.7.

23. Toate fãpturile care erau pe faþa
pãmântului au fost nimicite, de la om
pânã la vite, pânã la târâtoare ºi pânã
la pãsãrile cerului: au fost nimicite de
pe pãmânt. N-a rãmas decât Noe* ºi ce
era cu el în corabie. *1 Pet. 3.20. 2 Pet. 1.5; 3.6.

24. Apele* au fost mari pe pãmânt o
sutã cincizeci de zile. *Vers. 11. Cap. 8.3,4. 

Sfârºitul potopului

81. Dumnezeu ªi-a adus aminte* de
Noe, de toate vieþuitoarele ºi de

toate vitele care erau cu el în corabie;
ºi Dumnezeu** a fãcut sã sufle un
vânt pe pãmânt, ºi apele s-au potolit.

*Cap. 19.29. Exod 2.24. 1 Sam. 2.19. **Exod 14.21.

2. Izvoarele Adâncului ºi stãvilarele
cerurilor au fost închise*, ºi ploaia**
din cer a fost opritã.

*Cap. 7.11. **Iov 38.37.

3. Apele au scãzut de pe faþa pãmân-
tului, scurgându-se ºi împuþinându-se,
ºi, dupã o sutã cincizeci* de zile,
apele s-au micºorat. *Cap. 7.24.

4. În luna a ºaptea, în ziua a ºapte-
sprezecea a lunii, corabia s-a oprit pe
munþii Ararat.
5. Apele au mers scãzând pânã în

luna a zecea. În luna a zecea, în ziua
întâi a lunii, s-au vãzut vârfurile
munþilor.
6. Dupã patruzeci de zile, Noe a

deschis fereastra* corãbiei pe care o
fãcuse. *Cap. 6.16.

7. A dat drumul unui corb care a ieºit,
ducându-se ºi întorcându-se, pânã
când au secat apele de pe pãmânt.
8. A dat drumul ºi unui porumbel, ca

sã vadã dacã scãzuserã apele de pe
faþa pãmântului.
9. Dar porumbelul n-a gãsit nici un

loc ca sã-ºi punã piciorul ºi s-a întors
la el în corabie, cãci erau ape pe toatã
faþa pãmântului. Noe a întins mâna, 
l-a luat ºi l-a bãgat la el în corabie.
10. A mai aºteptat alte ºapte zile ºi

iarãºi a dat drumul porumbelului din
corabie.
11. Porumbelul s-a întors la el spre

searã; ºi iatã cã în ciocul lui era o
frunzã de mãslin ruptã de curând. Noe
a cunoscut astfel cã apele scãzuserã pe
pãmânt.
12. A mai aºteptat alte ºapte zile; ºi a

dat drumul porumbelului. Dar porum-
belul nu s-a mai întors la el.
13. În anul ºase sute unu, în luna întâi,

în ziua întâi a lunii, apele secaserã
pe pãmânt. Noe a ridicat învelitoarea
corãbiei: s-a uitat ºi iatã cã faþa
pãmântului se uscase.
14. În luna a doua, în a douãzeci ºi

ºaptea zi a lunii, pãmântul era uscat de
tot.

Ieºirea lui Noe din corabie
15. Atunci Dumnezeu a vorbit lui

Noe ºi i-a zis:
16. „Ieºi din corabie, tu* ºi nevasta

ta, fiii tãi ºi nevestele fiilor tãi cu tine!
*Cap. 7.13.

17. Scoate afarã împreunã cu tine
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toate* vieþuitoarele de tot felul care
sunt cu tine, atât pãsãrile, cât ºi vitele
ºi toate târâtoarele care se târãsc pe
pãmânt: sã miºune pe pãmânt, sã
creascã** ºi sã se înmulþeascã pe
pãmânt.” *Cap. 7.15. **Cap. 1.23.

18. ªi Noe a ieºit afarã cu fiii sãi, cu
nevasta sa ºi cu nevestele fiilor sãi.
19. Toate dobitoacele, toate târâtoa-

rele, toate pãsãrile, tot ce se miºcã pe
pãmânt, dupã soiurile lor, au ieºit din
corabie.
20. Noe a zidit un altar Domnului; a

luat din toate dobitoacele* curate ºi
din toate pãsãrile curate ºi a adus
arderi de tot pe altar. *Lev. 11.

21. Domnul a mirosit un miros*
plãcut; ºi Domnul a zis în inima Lui:
„Nu voi mai blestema** pãmântul, din
pricina omului, pentru cã întocmirile†
gândurilor din inima omului sunt rele
din tinereþea lui; ºi nu voi mai lovi††
tot ce este viu, cum am fãcut.
*Lev. 1.9. Ezec. 10.41. 2 Cor. 2.15. Efes. 5.2.**Cap. 3.17;
6.17. †Cap. 6.5. Iov 14.4; 15.14. Ps. 51.5. Ier. 17.9. Mat. 15.19.
Rom. 1.31; 3.23. ††Cap. 9.11,15.

22. Cât va fi pãmântul*, nu va înceta
semãnatul ºi seceratul, frigul ºi cãldura,
vara ºi iarna, ziua** ºi noaptea!”

*Isa. 54.9. **Ier. 33.20,25.

Dumnezeu binecuvânteazã pe Noe

91. Dumnezeu a binecuvântat pe
Noe ºi pe fiii sãi ºi le-a zis:

„Creºteþi*, înmulþiþi-vã ºi umpleþi
pãmântul. *Vers. 7,19. Cap. 1.28; 10.32.

2. S-apuce groaza* ºi frica de voi pe
orice dobitoc de pe pãmânt, pe orice
pasãre a cerului, pe tot ce se miºcã
pe pãmânt ºi pe toþi peºtii mãrii: vi
le-am dat în mâinile voastre!

*Cap. 1.58. Osea 2.18.

3. Tot ce se miºcã* ºi are viaþã sã vã
slujeascã de hranã: toate** acestea vi
le dau, ca ºi iarba† verde.
*Deut. 12.15; 14.3,9,11. Fapt. 10.12,13. **Cap. 1.29.
†Rom. 14.14,20. 1 Cor. 10.23,26. Col. 2.16. 1 Tim. 4.3,4.

4. Numai carne cu viaþa ei*, adicã
sângele ei, sã nu mâncaþi.
*Lev. 17.10,11,14; 11.26. Deut. 12.23. 1 Sam. 14.33. Fapt.
15.20,29.

5. Cãci voi cere înapoi sângele
vieþilor voastre; îl voi cere înapoi de la
orice dobitoc*; ºi voi cere înapoi viaþa
omului din mâna omului**, din mâna
oricãrui om†, care este fratele lui.

*Exod 21.28. **Cap. 4.9,10. Ps. 9.12. †Fapt. 17.26.

6. Dacã varsã* cineva sângele omului,
ºi sângele lui sã fie vãrsat de om;

cãci Dumnezeu a fãcut pe om dupã
chipul** Lui. *Exod 21.12,14. 
Lev. 24.17. Mat. 26.52. Apoc. 13.10. **Cap. 1.27.

7. Iar voi, creºteþi* ºi înmulþiþi-vã;
rãspândiþi-vã pe pãmânt ºi înmulþiþi-vã
pe el!” *Vers. 1,19. Cap. 1.28.

Legãmântul lui Dumnezeu cu Noe
8. Dumnezeu a mai vorbit lui Noe ºi

fiilor lui care erau cu el ºi a zis:
9. „Iatã, Eu fac* un legãmânt** cu

voi ºi cu sãmânþa voastrã care va veni
dupã voi; *Cap. 6.18. **Isa. 54.9.

10. cu toate* vieþuitoarele care sunt
cu voi, atât pãsãrile, cât ºi vitele ºi
toate fiarele de pe pãmânt care sunt cu
voi; cu toate cele care au ieºit din
corabie ºi cu orice alte dobitoace de pe
pãmânt. *Ps. 115.9.

11. Fac* un legãmânt cu voi cã nici o
fãpturã nu va mai fi nimicitã de apele
potopului ºi nu va mai veni potop ca
sã pustiascã pãmântul.” *Isa. 54.9.
12. ªi Dumnezeu a zis: „Iatã semnul*

legãmântului pe care-l fac între Mine
ºi voi ºi între toate vieþuitoarele care
sunt cu voi, pentru toate neamurile de
oameni în veci: *Cap. 17.11.

13. curcubeul Meu, pe care l-am
aºezat* în nor, el va sluji ca semn al
legãmântului dintre Mine ºi pãmânt.

*Exod 28.12.

14. Când voi strânge nori deasupra
pãmântului, curcubeul se va arãta în
nor;
15. ºi Eu Îmi voi aduce aminte* de

legãmântul dintre Mine ºi voi ºi dintre
toate vieþuitoarele de orice trup; ºi
apele nu se vor mai face un potop, ca
sã nimiceascã orice fãpturã.

*Lev. 26.42,45. Ezec. 16.60.

16. Curcubeul va fi în nor; ºi Eu Mã
voi uita la el ca sã-Mi aduc aminte de
legãmântul cel veºnic* dintre Dum-
nezeu ºi toate vieþuitoarele de orice
trup de pe pãmânt.” *Cap. 17.13,19.

17. ªi Dumnezeu a zis lui Noe:
„Acesta este semnul legãmântului pe
care l-am fãcut între Mine ºi orice
fãpturã de pe pãmânt.”

Fiii lui Noe
18. Fiii lui Noe, care au ieºit din

corabie, erau: Sem, Ham ºi Iafet;
Ham* este tatãl lui Canaan. *Cap. 10.6.

19. Aceºtia* au fost cei trei fii ai lui
Noe, ºi din ei** s-au rãspândit oameni
peste tot pãmântul.

*Cap. 5.32. **Cap. 10.32. 1 Cron. 14.
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20. Noe a început sã fie lucrãtor* de
pãmânt ºi a sãdit o vie.

*Cap. 3.12,23; 4.2. Prov. 12.11.

21. A bãut vin, s-a îmbãtat* ºi s-a
dezgolit în mijlocul cortului sãu.

*Prov. 20.1. 1 Cor. 10.12.

22. Ham, tatãl lui Canaan, a vãzut
goliciunea tatãlui sãu ºi a spus celor
doi fraþi ai lui afarã.
23. Atunci Sem* ºi Iafet au luat

mantaua, au pus-o pe umeri, au mers
de-a-ndãrãtelea ºi au acoperit goliciu-
nea tatãlui lor; fiindcã feþele le erau
întoarse înapoi, n-au vãzut goliciunea
tatãlui lor. *Exod 20.12. Gal. 6.1.

24. Noe s-a trezit din ameþeala
vinului ºi a aflat ce-i fãcuse fiul sãu
cel mai tânãr.
25. ªi a zis:
„Blestemat* sã fie Canaan!
Sã fie robul** robilor fraþilor lui!”

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

26. El a mai zis:
„Binecuvântat* sã fie Domnul, Dum-

nezeul lui Sem,
ªi Canaan sã fie robul lui1!

*Ps. 144.15. Evr. 11.16.

27. Dumnezeu sã lãrgeascã locurile
stãpânite de Iafet,
Iafet sã locuiascã* în corturile lui

Sem,
ªi Canaan sã fie robul lor!”

*Efes. 2.13,14; 3.6.

28. Noe a trãit, dupã potop, trei sute
cincizeci de ani.
29. Toate zilele lui Noe au fost de

nouã sute cincizeci de ani; apoi a
murit.

Urmaºii lui Iafet

101. Iatã spiþa neamului fiilor lui
Noe: Sem, Ham ºi Iafet.

Dupã potop li s-au* nãscut fii.
*Cap. 9.1,7,19.

2. Fiii* lui Iafet au fost: Gomer,
Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meºec ºi
Tiras. *1 Cron. 1.5, etc.

3. Fiii lui Gomer: Aºchenaz, Rifat ºi
Togarma.
4. Fiii lui Iavan: Eliºa, Tarºiº, Chitim

ºi Dodanim.
5. De la ei se trag popoarele din

þãrile* neamurilor de pe malul mãrii,
dupã þinuturile lor, dupã limba fie-
cãruia, dupã familiile lor, dupã semin-
þiile lor. *Ps. 72.10. Ier. 2.10; 25.22. Þef. 2.11.

Urmaºii lui Ham
6. Fiii* lui Ham au fost: Cuº, Miþraim,

Put ºi Canaan. – *1 Cron. 1.8, etc.

7. Fiii lui Cuº: Seba, Havila, Sabta,
Raema ºi Sabteca. Fiii lui Raema:
ªeba ºi Dedan.
8. Cuº a nãscut ºi pe Nimrod: el este

acela care a început sã fie puternic pe
pãmânt.
9. El a fost un viteaz* vânãtor îna-

intea** Domnului; iatã de ce se zice:
„Ca Nimrod, viteaz vânãtor înaintea
Domnului.” *Ier. 16.16. Mica 7.2. **Cap. 6.11.

10. El a domnit la început* peste
Babel, Erec, Acad ºi Calne, în þara
ªinear. *Mica 5.6.

11. Din þara aceasta a intrat în Asiria;
a zidit Ninive, Rehobot-Ir, Calah
12. ºi Resen între Ninive ºi Calah;

aceasta este cetatea cea mare. –
13. Miþraim a nãscut pe Ludimi,

Anamimi, Lehabimi, Naftuhimi,
14. Patrusimi, Casluhimi (din care* au

ieºit filistenii) ºi pe Caftorimi.
*1 Cron. 1.12.

15. Canaan a nãscut pe Sidon, întâiul
lui nãscut, ºi pe Het;
16. ºi pe iebusiþi, pe amoriþi, pe

ghirgasiþi,
17. pe heviþi, pe archiþi, pe siniþi,
18. pe arvadiþi, pe þemariþi, pe hama-

tiþi. În urmã, familiile canaaniþilor s-au
împrãºtiat.
19. Hotarele* canaaniþilor se întin-

deau de la Sidon, cum mergi spre
Gherar, pânã la Gaza, ºi, cum mergi
spre Sodoma, Gomora, Adma ºi
Þeboim, pânã la Leºa.

*Cap. 13.12,14,15,17; 15.18-21. Num. 34.2-12. Ios. 12.7,8.

20. Aceºtia sunt fiii lui Ham, dupã
familiile lor, dupã limbile lor, dupã
þãrile lor, dupã neamurile lor.

Urmaºii lui Sem
21. ªi lui Sem, tatãl tuturor fiilor lui

Eber ºi fratele cel mai mare al lui
Iafet, i s-au nãscut fii.
22. Fiii lui Sem* au fost: Elam, Asur,

Arpacºad, Lud ºi Aram. *1 Cron. 1.17, etc.

23. Fiii lui Aram: Uþ, Hul, Gheter ºi Maº.
24. Arpacºad a nãscut pe ªelah*; ºi

ªelah a nãscut pe Eber. *Cap. 11.12.
25. Lui Eber* i s-au nãscut doi fii:

numele unuia era Peleg1, numit aºa
pentru cã pe vremea lui s-a împãrþit
pãmântul; iar numele fratelui sãu era
Ioctan. *1 Cron. 1.19.
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26. Ioctan a nãscut pe Almodad, pe
ªelef, pe Aþarmavet, pe Ierah,
27. pe Adoram, pe Uzal, pe Dicla,
28. pe Obal, pe Abimael, pe Seba,
29. pe Ofir, pe Havila ºi pe Iobab.

Toþi aceºtia au fost fiii lui Ioctan.
30. Ei au locuit de la Meºa, cum

mergi spre Sefar, pânã la muntele
rãsãritului.
31. Aceºtia sunt fiii lui Sem, dupã

familiile lor, dupã limbile lor, dupã
þãrile lor, dupã neamurile lor.
32. Acestea* sunt familiile fiilor lui

Noe, dupã spiþa neamului lor, dupã
neamurile lor. ªi din ei** au ieºit
neamurile care s-au rãspândit pe
pãmânt dupã potop. *Vers. 1. **Cap. 9.19.

Turnul Babel

111. Tot pãmântul avea o singurã
limbã ºi aceleaºi cuvinte.

2. Pornind ei înspre rãsãrit, au dat
peste o câmpie în þara ªinear; ºi au
descãlecat acolo.
3. ªi au zis unul cãtre altul: „Haidem!

sã facem cãrãmizi ºi sã le ardem bine
în foc.” ªi cãrãmida le-a þinut loc de
piatrã, iar smoala le-a þinut loc de var.
4. ªi au mai zis: „Haidem! sã ne

zidim o cetate ºi un turn al cãrui vârf*
sã atingã cerul ºi sã ne facem un
nume, ca sã nu fim împrãºtiaþi pe toatã
faþa pãmântului!” *Deut. 1.28.

5. Domnul* S-a coborât sã vadã
cetatea ºi turnul pe care-l zideau fiii
oamenilor. *Cap. 18.21.

6. ªi Domnul a zis: „Iatã, ei sunt un
singur* popor ºi toþi au aceeaºi**
limbã; ºi iatã de ce s-au apucat; acum
nimic nu i-ar împiedica sã facã tot ce
ºi-au pus† în gând.

*Cap. 9.19. Fapt. 17.26. **Vers. 1. †Ps. 2.1.

7. Haidem! sã* Ne coborâm ºi sã le
încurcãm acolo limba, ca sã** nu-ºi
mai înþeleagã vorba unii altora!”
*Cap. 1.26. Ps. 2.4. Fapt. 2.4-6. **Cap. 42.23. Deut. 28.49. 
Ier. 5.15. 1 Cor. 14.2,11.

8. ªi Domnul* i-a împrãºtiat de acolo
pe** toatã faþa pãmântului; aºa cã au
încetat sã zideascã cetatea.

*Luca 1.51. **Cap. 10.25,32.

9. De aceea cetatea a fost numitã
Babel1, cãci* acolo a încurcat Domnul
limba întregului pãmânt, ºi de acolo 
i-a împrãºtiat Domnul pe toatã faþa
pãmântului. *1 Cor. 14.23.

STRÃMOªII POPORULUI ISRAEL

DE LA AVRAAM PÂNÃ LA IOSIF
(Geneza 11.10-50. Isaia 51.1,2. 

Evrei 11.13-16,39,40.)

Urmaºii lui Sem
10. Iatã* spiþa neamului lui Sem:
La vârsta de o sutã de ani, Sem a

nãscut pe Arpacºad, la doi ani dupã
potop. *Cap. 10.22. 1 Cron. 1.17.

11. Dupã naºterea lui Arpacºad, Sem
a trãit cinci sute de ani; ºi a nãscut fii
ºi fiice.
12. La vârsta de treizeci ºi cinci de

ani, Arpacºad a nãscut pe ªelah*.
*Luca 3.36.

13. Dupã naºterea lui ªelah, Arpacºad
a mai trãit patru sute trei ani; ºi a
nãscut fii ºi fiice.
14. La vârsta de treizeci de ani, ªelah

a nãscut pe Eber.
15. Dupã naºterea lui Eber, ªelah a

mai trãit patru sute trei ani; ºi a nãscut
fii ºi fiice.
16. La vârsta de treizeci ºi patru de

ani, Eber* a nãscut pe Peleg**.
*1 Cron. 1.19. **Luca 3.35.

17. Dupã naºterea lui Peleg, Eber a
mai trãit patru sute treizeci de ani; ºi a
nãscut fii ºi fiice.
18. La vârsta de treizeci de ani, Peleg

a nãscut pe Reu.
19. Dupã naºterea lui Reu, Peleg a

mai trãit douã sute nouã ani; ºi a
nãscut fii ºi fiice.
20. La vârsta de treizeci ºi doi de ani,

Reu a nãscut pe Serug*. *Luca 3.35.

21. Dupã naºterea lui Serug, Reu a
mai trãit douã sute ºapte ani; ºi a
nãscut fii ºi fiice.
22. La vârsta de treizeci de ani, Serug

a nãscut pe Nahor.
23. Dupã naºterea lui Nahor, Serug a

mai trãit douã sute de ani; ºi a nãscut
fii ºi fiice.
24. La vârsta de douãzeci ºi nouã de

ani, Nahor a nãscut pe Terah*.
*Luca 3.34.

25. Dupã naºterea lui Terah, Nahor a
mai trãit o sutã nouãsprezece ani; ºi a
nãscut fii ºi fiice.
26. La vârsta de ºaptezeci de ani,

Terah a nãscut pe Avram*, pe Nahor ºi
pe Haran. *Ios. 24.2. 1 Cron. 1.26.

Familia lui Terah
27. Iatã spiþa neamului lui Terah:
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Terah a nãscut pe Avram, pe Nahor ºi
pe Haran. – Haran a nãscut pe Lot.
28. ªi Haran a murit în faþa tatãlui

sãu, Terah, în þara în care se nãscuse,
în Ur, în Haldeea. –
29. Avram ºi Nahor ºi-au luat neveste.

Numele nevestei lui Avram era Sarai*,
ºi numele nevestei lui Nahor era
Milca**, fiica lui Haran, tatãl Milcãi
ºi Iscãi. *Cap. 17.15; 20.12. **Cap. 22.20.

30. Sarai era* stearpã: n-avea copii
deloc. *Cap. 16.1,2; 18.11,12.

31. Terah a luat* pe fiul sãu, Avram, ºi
pe Lot, fiul lui Haran, fiul fiului sãu,
ºi pe Sarai, nora sa, nevasta fiului sãu,
Avram. Au ieºit împreunã din Ur**,
din Haldeea, ca sã meargã în þara†
Canaan. Au venit pânã la Haran ºi 
s-au aºezat acolo.

*Cap. 12.1. **Neem. 9.7. Fapt. 7.4. †Cap. 10.19.

32. Zilele lui Terah au fost de douã
sute cinci ani; ºi Terah a murit în
Haran.

Plecarea ºi sosirea lui Avram în þara
Canaan

121. Domnul* zisese lui Avram:
„Ieºi din þara ta, din rudenia ta ºi

din casa tatãlui tãu ºi vino în þara pe
care þi-o voi arãta.

*Cap. 15.7. Isa. 41.2. Fapt. 7.3. Evr. 11.8.

2. Voi face* din tine un neam mare ºi
te voi** binecuvânta; îþi voi face un
nume mare ºi† vei fi o binecuvântare.
*Cap. 17.6; 18.18. Deut. 26.5. 1 Împ. 3.8. **Cap. 24.35.
†Cap. 28.4. Gal. 3.14.

3. Voi binecuvânta* pe cei ce te vor
binecuvânta ºi voi blestema pe cei ce
te vor blestema; ºi toate familiile
pãmântului vor fi binecuvântate** în
tine. *Cap. 27.29. Exod 23.22. Num. 24.9. 
**Cap. 18.18; 22.18; 26.4. Ps. 72.17. Fapt. 3.25. Gal. 3.8.

4. Avram a plecat, cum îi spusese
Domnul, ºi a plecat ºi Lot împreunã cu
el. Avram avea ºaptezeci ºi cinci de
ani când a ieºit din Haran.
5. Avram a luat pe Sarai, nevasta sa,

ºi pe Lot, fiul fratelui sãu, împreunã
cu toate averile pe care le strânseserã
ºi cu toate slugile* pe care le câºti-
gaserã în Haran**. Au plecat în þara
Canaan ºi au ajuns în þara Canaan.

*Cap. 14.14. **Cap. 11.31.

6. Avram a strãbãtut* þara pânã la
locul numit Sihem, pânã la stejarul**
lui More. Canaaniþii† erau atunci în
þarã.

*Evr. 11.9. **Deut. 11.30. Judc. 7.1. †Cap. 10.18,19; 13.7.

7. Domnul* S-a arãtat lui Avram ºi 
i-a zis: „Toatã þara aceasta o voi da
seminþei** tale.” ªi Avram a zidit
acolo un altar† Domnului care i Se
arãtase.

*Cap. 17.1. **Cap. 13.15; 17.8. Ps. 105.9,11. †Cap. 13.4.

8. De acolo a pornit spre munte, la
rãsãrit de Betel, ºi ºi-a întins cortul,
având Betelul la apus ºi Ai la rãsãrit.
A zidit ºi acolo un altar Domnului ºi
a chemat* Numele Domnului.

*Cap. 13.4.

9. Avram ºi-a urmat* drumul, înain-
tând mereu spre miazãzi. *Cap. 13.3.

Avram în Egipt
10. A venit însã o foamete* în þarã; ºi

Avram s-a coborât** în Egipt ca sã
locuiascã pentru câtãva vreme acolo;
cãci era mare† foamete în þarã.

*Cap. 26.1. **Ps. 105.13. †Cap. 43.1.

11. Când era aproape sã intre în
Egipt, a zis nevestei sale Sarai: „Iatã,
ºtiu cã eºti o femeie frumoasã* la faþã.

*Vers. 14. Cap. 26.7.

12. Când te vor vedea egiptenii, vor
zice: „Aceasta este nevasta lui!” ªi pe
mine mã vor omorî*, iar pe tine te vor
lãsa cu viaþã. *Cap. 20.11; 26.7.

13. Spune*, rogu-te, cã eºti sora mea,
ca sã-mi meargã bine din pricina ta, ºi
sufletul meu sã trãiascã datoritã þie.”

*Cap. 20.5,13. Cap. 26.7.

14. Când a ajuns Avram în Egipt,
egiptenii au vãzut* cã nevasta lui era
foarte frumoasã. *Cap. 39.7. Mat. 5.28.

15. Slujbaºii cei mai de frunte ai lui
faraon au vãzut-o ºi ei, ºi au lãudat-o
la faraon; ºi femeia a fost adusã* în
casa lui faraon. *Cap. 20.2.

16. Pe Avram l-a primit bine* din
pricina ei; ºi Avram a cãpãtat oi, boi,
mãgari, robi ºi roabe, mãgãriþe ºi
cãmile. *Cap. 20.14.

17. Dar Domnul a lovit* cu mari urgii
pe faraon ºi casa lui, din pricina
nevestei lui Avram, Sarai.

*Cap. 20.18. 1 Cron. 16.2. Ps. 105.14. Evr. 13.4.

18. Atunci faraon a chemat pe Avram
ºi i-a zis: „Ce mi-ai fãcut? Pentru ce*
nu mi-ai spus cã este nevasta ta?

*Cap. 20.9; 26.10.

19. De ce ai zis: „Este sora mea” ºi
am luat-o astfel de nevastã? Acum,
iatã-þi nevasta; ia-o ºi pleacã!”
20. ªi faraon* a dat poruncã oamenilor

lui sã-l petreacã pe el, pe nevasta sa ºi
tot ce avea. *Prov. 21.1.
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Întoarcerea lui Avram în Canaan –
Despãrþirea de Lot

131. Avram s-a suit din Egipt în
þara de la miazãzi*, el, nevasta sa

ºi tot ce avea, împreunã cu Lot.
*Cap. 12.9.

2. Avram* era foarte bogat în vite, în
argint ºi în aur. *Cap. 24.35. Ps. 112.3. Prov. 10.22.

3. Din þara de la miazãzi* s-a îndreptat
ºi a mers pânã la Betel, pânã la locul
unde fusese cortul lui la început, între
Betel ºi Ai, *Cap. 12.8,9.

4. în locul* unde era altarul pe 
care-l fãcuse mai înainte. ªi acolo,
Avram a chemat** Numele Domnului.

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

5. Lot, care cãlãtorea împreunã cu
Avram, avea ºi el oi, boi ºi corturi.
6. ªi þinutul* acela nu-i încãpea sã

locuiascã împreunã; cãci averile lor
erau aºa de mari, încât nu puteau sã
locuiascã împreunã. *Cap. 36.7.

7. S-a iscat* o ceartã între pãzitorii
vitelor lui Avram ºi pãzitorii vitelor lui
Lot. Canaaniþii** ºi feresiþii locuiau
atunci în þarã. *Cap. 26.20. **Cap. 12.6.

8. Avram a zis lui Lot: „Te rog, sã*
nu fie ceartã între mine ºi tine ºi
între pãzitorii mei ºi pãzitorii tãi, cãci
suntem fraþi. *1 Cor. 6.7.

9. Nu-i* oare toatã þara înaintea ta?
Mai bine desparte-te de mine: dacã**
apuci tu la stânga, eu voi apuca la
dreapta; dacã apuci tu la dreapta, eu
voi apuca la stânga.”

*Cap. 20.15; 34.10. **Rom. 12.17. Evr. 12.14. Iac. 3.17.

10. Lot ºi-a ridicat ochii ºi a vãzut cã
toatã câmpia* Iordanului era bine udatã
în întregime. Înainte de a nimici**
Domnul Sodoma ºi Gomora, pânã la
Þoar†, era ca†† o grãdinã a Domnului,
ca þara Egiptului.
*Cap. 19.17. Deut. 34.3. Ps. 107.34. **Cap. 19.24,25. †Cap.
14.2,8; 19.22. ††Cap. 2.10. Isa. 51.3.

11. Lot ºi-a ales toatã câmpia Ior-
danului ºi a mers spre rãsãrit. Astfel
s-au despãrþit ei unul de altul.
12. Avram a locuit în þara Canaan, iar

Lot* a locuit în cetãþile din câmpie ºi 
ºi-a întins** corturile pânã la Sodoma.

*Cap. 19.29. **Cap. 14.12; 19.1. 2 Pet. 2.7,8.

13. Oamenii din Sodoma erau* rãi ºi
afarã din cale de pãcãtoºi** împotriva
Domnului. *Cap. 18.24. Ezec. 16.49. 2 Pet. 2.7,8.

**Cap. 6.11.

Fãgãduinþa datã lui Avram
14. Domnul a zis lui Avram, dupã ce

s-a despãrþit* Lot de el: „Ridicã-þi

ochii ºi, din locul în care eºti, priveºte
spre miazãnoapte** ºi spre miazãzi,
spre rãsãrit ºi spre apus;

*Vers. 11. **Cap. 28.14.

15. cãci toatã þara pe care o vezi, þi-o
voi da þie* ºi seminþei** tale în veac.
*Cap. 12.7; 15.18; 17.8; 24.7; 25.4. Num. 34.12. Deut. 34.4.
Fapt. 7.5. **2 Cron. 20.7. Ps. 37.22,29; 112.2.

16. Îþi voi face sãmânþa* ca pulberea
pãmântului de mare; aºa cã, dacã
poate numãra cineva pulberea pãmân-
tului, ºi sãmânþa ta va putea sã fie
numãratã. *Cap. 15.5; 22.17; 26.4; 28.14; 32.12. 
Exod 32.12. Num. 23.10. Deut. 1.10. 1 Împ. 4.20. 1 Cron.
7.23. Isa. 48.19. Ier. 33.22. Rom. 4.16-18. Evr. 11.12.

17. Scoalã-te, strãbate þara în lung ºi
în lat; cãci þie þi-o voi da.”
18. Avram ºi-a ridicat corturile ºi

a venit de a locuit* lângã stejarii lui
Mamre, care sunt** lângã Hebron. ªi
acolo a zidit un altar Domnului.

*Cap. 14.13. **Cap. 35.27; 37.14.

Avram biruie pe împãraþi

141. Pe vremea lui Amrafel, împã-
ratul ªinearului*, lui Arioc, îm-

pãratul Elasarului, lui Chedorlaomer,
împãratul Elamului**, ºi lui Tideal,
împãratul Goiimului,

*Cap. 10.10; 11.2. **Isa. 11.11.

2. s-a întâmplat cã ei au fãcut rãzboi
cu Bera, împãratul Sodomei, cu Birºa,
împãratul Gomorei, cu ªineab, împã-
ratul Admei*, cu ªemeeber, împãratul
Þeboimului ºi cu împãratul Belei sau
Þoarului**. *Deut. 29.23. **Cap. 19.22.

3. Aceºtia din urmã s-au adunat cu
toþii în valea Sidim, adicã* Marea
Sãratã. *Num. 34.12. Deut. 3.17. Ios. 3.16. Ps. 107.34.

4. Timp de doisprezece ani fuseserã
supuºi* lui Chedorlaomer; ºi în anul al
treisprezecelea s-au rãsculat. *Cap. 9.26.

5. Dar, în anul al paisprezecelea
Chedorlaomer ºi împãraþii care erau
cu el au pornit, ºi au bãtut pe Refaimi*
la Aºterot-Carnaim**, pe Zuzimi† la
Ham, pe Emimi†† la ªave-Chiriataim,
*Cap. 15.20. Deut. 3.11. **Ios. 12.4; 13.13. †Deut. 2.20.
††Deut. 2.10,11.

6. ºi pe horiþi* în muntele lor, Seir,
pânã la stejarul Paran, care este lângã
pustiu. *Deut. 2.12,22.

7. Apoi s-au întors, au venit la En-Miº-
pat, sau Cades, ºi au bãtut pe amaleciþi
pe tot þinutul lor, ca ºi pe amoriþi, care
locuiau la Haþaþon-Tamar*. *2 Cron. 20.2.

8. Atunci au ieºit împãratul Sodomei,
împãratul Gomorei, împãratul Admei,
împãratul Þeboimului ºi împãratul
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Belei, sau Þoarului, ºi s-au aºezat în
linie de bãtaie împotriva lor, în valea
Sidim,
9. ºi anume: împotriva lui Chedorla-

omer, împãratul Elamului, împotriva
lui Tideal, împãratul Goiimului, împo-
triva lui Amrafel, împãratul ªinearului,
ºi împotriva lui Arioc, împãratul Ela-
sarului: patru împãraþi împotriva a cinci.
10. Valea Sidim era acoperitã cu

fântâni de smoalã*. Împãratul Sodo-
mei ºi împãratul Gomorei au luat-o la
fugã ºi au cãzut în ele; ceilalþi au fugit
spre munte**. *Cap. 11.3. **Cap. 19.17,30.

11. Biruitorii au luat toate* bogãþiile
Sodomei ºi Gomorei ºi toatã merindea
lor ºi au plecat. *Vers. 16,21.

12. Au luat ºi pe Lot, fiul fratelui* lui
Avram, care** locuia în Sodoma; au
luat ºi averile lui ºi au plecat.

*Cap. 12.5. **Cap. 13.12.

13. A venit unul, care scãpase, ºi a
dat de ºtire lui Avram, evreul; acesta
locuia* lângã stejarii lui Mamre,
amoritul, fratele lui Eºcol ºi fratele lui
Aner, care fãcuserã legãturã** de pace
cu Avram. *Cap. 13.18. **Vers. 24.

14. Cum a auzit Avram cã fratele*
sãu fusese luat prins de rãzboi, a
înarmat trei sute optsprezece din cei
mai viteji slujitori ai lui, nãscuþi** în
casa lui, ºi a urmãrit pe împãraþii aceia
pânã la Dan†. *Cap. 13.8. 
**Cap. 15.3; 17.12,27. Ecl. 2.7. †Deut. 34.1. Judc. 18.29.

15. ªi-a împãrþit oamenii în mai
multe cete, s-a aruncat asupra lor
noaptea, i-a bãtut* ºi i-a urmãrit pânã
la Hoba, care este la stânga Damas-
cului. *Isa. 41.2,3.

16. A adus înapoi toate* bogãþiile; a
luat înapoi ºi pe fratele sãu, Lot, cu
averile lui, precum ºi pe femei ºi
norodul. *Vers. 11,12.

Melhisedec binecuvânteazã pe Avram
17. Dupã ce* s-a întors Avram de

la înfrângerea lui Chedorlaomer ºi
a împãraþilor care erau împreunã cu
el, împãratul Sodomei i-a ieºit** în
întâmpinare în valea ªave, sau valea
împãratului†.

*Evr. 7.1. **Judc. 11.34. 1 Sam. 18.6. †2 Sam. 18.18.

18. Melhisedec*, împãratul Salemului,
a adus pâine ºi vin: el era preot** al
Dumnezeului† celui Preaînalt.

*Evr. 7.1. Ps. 110.4. Evr. 5.6. †Mica 6.6. Fapt. 16.17.

19. Melhisedec a binecuvântat pe

Avram ºi a zis: „Binecuvântat* sã fie
Avram de Dumnezeul cel Preaînalt,
Ziditorul** cerului ºi al pãmântului.

*Rut 3.10. 2 Sam. 2.5. **Vers. 22. Mat. 11.25.

20. Binecuvântat* sã fie Dumnezeul
cel Preaînalt, care a dat pe vrãjmaºii
tãi în mâinile tale!” ªi Avram i-a dat
zeciuialã** din toate.    *Cap. 24.27. **Evr. 7.4.

21. Împãratul Sodomei a zis lui
Avram: „Dã-mi oamenii ºi þine bogã-
þiile pentru tine.”
22. Avram a rãspuns împãratului

Sodomei: „Ridic* mâna spre Domnul
Dumnezeul cel Preaînalt, Ziditorul
cerului ºi al pãmântului,

*Vers. 19. Cap. 21.33. Exod 6.8. Dan. 12.7. Apoc. 10.5,6. 

23. ºi jur cã* nu voi lua nimic din tot
ce este al tãu, nici mãcar un fir de aþã,
nici mãcar o curea de încãlþãminte, ca
sã nu zici: „Am îmbogãþit pe Avram.”
Nimic pentru mine! *Est. 9.15,16.

24. Afarã de ce au mâncat flãcãii ºi
partea oamenilor care* au mers cu
mine, Aner, Eºcol ºi Mamre: ei pot 
sã-ºi ia partea lor!” *Vers. 13.

Sãmânþa lui Avram

151. Dupã aceste întâmplãri,
cuvântul Domnului a vorbit lui

Avram într-o vedenie* ºi a zis: „Avrame,
nu te teme**; Eu sunt scutul† tãu ºi
rãsplata†† ta cea foarte mare.”
*Dan. 10.1. Fapt. 10.10,11. **Cap. 26.24. Dan. 10.12. Luca
1.13,30. †Ps. 3.3; 5.12; 84.11; 91.4; 119.114. ††Ps. 16.5;
58.11. Prov. 11.18.

2. Avram a rãspuns: „Doamne Dum-
nezeule, ce-mi vei da? Cãci* mor fãrã
copii; ºi moºtenitorul casei mele este
Eliezer din Damasc.” *Fapt. 7.5.

3. ªi Avram a zis: „Iatã cã nu mi-ai
dat sãmânþã, ºi slujitorul nãscut* în
casa mea va fi moºtenitorul meu.”

*Cap. 14.14.

4. Atunci cuvântul Domnului i-a
vorbit astfel: „Nu el va fi moºtenitorul
tãu, ci cel* ce va ieºi din tine, acela va
fi moºtenitorul tãu.”

*2 Sam. 7.12; 16.11. 2 Cron. 32.21.

5. ªi, dupã ce l-a dus afarã, i-a zis:
„Uitã-te spre cer ºi numãrã* stelele**,
dacã poþi sã le numeri.” ªi i-a zis:
„Aºa† va fi sãmânþa ta.”
*Ps. 147.4. **Ier. 33.22. †Cap. 13.16; 22.17. Exod 32.13.
Deut. 1.10; 10.22. 1 Cron. 27.23. Rom. 4.18. Evr. 11.12.

6. Avram a crezut* pe Domnul, ºi
Domnul i-a socotit** lucrul acesta ca
neprihãnire.

*Rom. 4.3,9,22. Gal. 3.6. Iac. 2.23. **Ps. 106.31.
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Þara fãgãduitã seminþei lui Avram
7. Domnul i-a mai zis: „Eu sunt

Domnul care te-am scos* din Ur**,
din Haldeea ca† sã-þi dau în stãpânire
þara aceasta.”

*Cap. 12.1. **Cap. 11.28,31. †Ps. 105.42,44. Rom. 4.14.

8. Avram a rãspuns: „Doamne Dum-
nezeule, prin ce* voi cunoaºte cã o voi
stãpâni?” *Cap. 24.13,14. Judc. 6.17,37. 
1 Sam. 14.9,10. 2 Împ. 20.6. Luca 1.18.

9. ªi Domnul i-a zis: „Ia o juncanã de
trei ani, o caprã de trei ani, un berbec
de trei ani, o turturea ºi un pui de
porumbel.”
10. Avram a luat toate dobitoacele

acestea, le-a despicat* în douã ºi a pus
fiecare bucatã una în faþa alteia; dar
pãsãrile** nu le-a despicat.

*Ier. 34.18,19. **Lev. 1.17.

11. Pãsãrile rãpitoare s-au nãpustit
peste stârvuri; dar Avram le-a izgonit.
12. La apusul soarelui, un somn

adânc* a cãzut peste Avram; ºi iatã
cã l-a apucat o groazã ºi un mare
întuneric. *Cap. 2.21. Iov 4.13.

13. ªi Domnul a zis lui Avram: „Sã
ºtii hotãrât cã* sãmânþa ta va fi strãinã
într-o þarã care nu va fi a ei; acolo va
fi robitã ºi o vor** apãsa greu, timp de
patru sute de ani.
*Exod 12.40. Ps. 105.23. Fapt. 7.6. **Exod 1.11. Ps. 105.25.

14. Dar pe neamul cãruia îi va fi
roabã, îl voi judeca* Eu: ºi pe urmã
va** ieºi de acolo cu mari bogãþii.

*Exod 6.6. Deut. 6.22. **Exod 12.36. Ps. 105.37.

15. Tu vei* merge în pace la pãrinþii**
tãi; vei† fi îngropat dupã o bãtrâneþe
fericitã. *Iov 5.26. **Fapt. 13.36. †Cap. 25.8.

16. În al patrulea neam*, ea se va
întoarce aici; cãci nelegiuirea amo-
riþilor** nu ºi-a atins† încã vârful.”
*Exod 12.40. **1 Împ. 21.26. †Dan. 8.23. Mat. 23.32. 
1 Tes. 2.16.

17. Dupã ce a asfinþit soarele, s-a
fãcut un întuneric adânc; ºi iatã cã a
ieºit un fum ca dintr-un cuptor, ºi niºte
flãcãri au trecut* printre dobitoacele
despicate. *Ier. 34.18,19.

18. În ziua aceea, Domnul a fãcut*
un legãmânt cu Avram ºi i-a zis:
„Seminþei** tale dau þara aceasta, de
la râul Egiptului pânã la râul cel mare,
râul Eufrat,
*Cap. 24.7. **Cap. 12.7; 13.15; 26.4. Exod 23.31. Num. 34.3.
Deut. 1.7; 11.24; 34.4. Ios. 1.4. 1 Împ. 4.21. 2 Cron. 9.26.
Neem. 9.8. Ps. 105.11. Isa. 27.12.

19. ºi anume: þara cheniþilor, a
cheniziþilor, a cadmoniþilor,

20. a hetiþilor, a fereziþilor, a refai-
miþilor,
21. a amoriþilor, a canaaniþilor, a

ghirgasiþilor ºi a iebusiþilor.”

Sarai ºi Agar

161. Sarai, nevasta lui Avram, nu-i
nãscuse* deloc copii. Ea avea o

roabã** egipteancã numitã Agar†.
*Cap. 15.2,3. **Cap. 21.9. †Gal. 4.24.

2. ªi Sarai a zis* lui Avram: „Iatã,
Domnul m-a fãcut** stearpã; intrã†, te
rog, la roaba mea; poate cã voi avea
copii de la ea.” Avram a ascultat††
cele spuse de Sarai. *Cap. 30.3. 
**Cap. 20.18; 30.2. 1 Sam. 1.5,6. †Cap. 30.3,9. ††Cap. 3.17.

3. Atunci Sarai, nevasta lui Avram, a
luat pe egipteanca Agar, roaba ei, ºi 
a dat-o de nevastã bãrbatului sãu,
Avram, dupã ce Avram locuise* ca
strãin zece ani în þara Canaan.

*Cap. 12.5.

4. El a intrat la Agar, ºi ea a
rãmas însãrcinatã. Când s-a vãzut ea
însãrcinatã, a privit cu dispreþ* pe
stãpâna sa. *2 Sam. 6.16. Prov. 30.21,23.

5. ªi Sarai a zis lui Avram: „Asupra
ta sã cadã batjocura aceasta care mi se
face! Eu însumi þi-am dat în braþe pe
roaba mea; ºi ea, când a vãzut cã a
rãmas însãrcinatã, m-a privit cu dis-
preþ. Sã judece* Domnul între mine ºi
tine!” *Cap. 31.53. 1 Sam. 24.12.

6. Avram* a rãspuns Saraiei: „Iatã**,
roaba ta este în mâna ta; fã-i ce-þi
place!” Atunci Sarai s-a purtat rãu cu
ea; ºi Agar a fugit† de ea.
*Prov. 15.1. 1 Pet. 3.7. **Iov 2.6. Ps. 106.41,42. Ier. 38.5.
†Exod 2.15.

Fuga Agarei – Naºterea lui Ismael
7. Îngerul Domnului a gãsit-o lângã

un izvor de apã în pustiu, ºi anume
lângã izvorul* care este pe drumul ce
duce la ªur**. *Cap. 25.18. **Exod 15.22.

8. El a zis: „Agar, roaba Saraiei, de
unde vii ºi unde te duci?” Ea a
rãspuns: „Fug de stãpâna mea, Sarai.”
9. Îngerul Domnului i-a zis: „Întoar-

ce-te la stãpâna ta ºi supune-te* sub
mâna ei.” *Tit 2.9. 1 Pet. 2.18.

10. Îngerul Domnului i-a zis: „Îþi voi
înmulþi* foarte mult sãmânþa, ºi ea va
fi atât de multã la numãr cã nu va
putea fi numãratã.” *Cap. 17.20; 21.18; 25.12.

11. Îngerul Domnului i-a zis: „Iatã,
acum eºti însãrcinatã ºi vei naºte
un fiu cãruia îi vei pune numele*

GENEZA (FACEREA) 15, 16 15



Ismael1; cãci Domnul a auzit mâhnirea
ta. *Cap. 17.19. Mat. 1.21. Luca 1.13,31.

12. El va fi ca* un mãgar sãlbatic
printre oameni; mâna lui va fi împotriva
tuturor oamenilor, ºi mâna tuturor
oamenilor va fi împotriva lui; ºi va
locui în** faþa tuturor fraþilor lui.”

*Cap. 21.20. **Cap. 25.18.

13. Ea a numit Numele Domnului
care-i vorbise: „Tu eºti Dumnezeu
care mã vede!”2 cãci a zis ea: „Cu
adevãrat, am vãzut* aici spatele Celui
ce m-a vãzut!” *Cap. 31.42.

14. De aceea fântâna aceea s-a numit
„Fântâna* Celui Viu care mã vede”3;
ea este între** Cades ºi Bared.

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

15. Agar* a nãscut lui Avram un fiu;
ºi Avram a pus fiului, pe care i l-a
nãscut Agar, numele Ismael**.

*Gal. 4.22. **Vers. 11.

16. Avram era de optzeci ºi ºase de
ani, când i-a nãscut Agar pe Ismael.

Numele
lui Avram schimbat în Avraam

171. Când a fost Avram în vârstã de
nouãzeci ºi nouã de ani, Domnul

i S-a arãtat* ºi i-a zis: „Eu** sunt
Dumnezeul cel Atotputernic. Umblã†
înaintea Mea ºi fii fãrã prihanã††.
*Cap. 12.1. **Cap. 28.3; 35.11. Exod 6.3. Deut. 10.17. 
†Cap. 5.22; 48.15. 1 Împ. 2.4; 8.25. 2 Împ. 20.3. ††Cap. 6.9.
Deut. 18.13. Iov 1.1. Mat. 5.48.

2. Voi face un legãmânt între Mine ºi
tine ºi te voi înmulþi* nespus de mult.”

*Cap. 12.2; 13.16; 22.17.

3. Avram s-a aruncat* cu faþa la
pãmânt; ºi Dumnezeu i-a vorbit astfel:

*Vers. 17.

4. „Iatã legãmântul Meu, pe care-l fac
cu tine: vei fi tatãl* multor neamuri.

*Rom. 4.11,12,16. Gal. 3.29.

5. Nu te vei mai numi Avram; ci
numele* tãu va fi Avraam4; cãci** te
fac tatãl multor neamuri.

*Neem. 9.7. **Rom. 4.17.

6. Te voi înmulþi nespus de mult; voi
face din tine neamuri* întregi; ºi din
tine vor ieºi împãraþi**.

*Cap. 35.11. **Vers. 16. Cap. 35.11. Mat. 1.6, etc.

7. Voi pune* legãmântul Meu între
Mine ºi tine ºi sãmânþa ta dupã tine,
din neam în neam; acesta va fi un
legãmânt veºnic, în puterea cãruia Eu

voi fi** Dumnezeul tãu ºi al seminþei†
tale dupã tine.

*Gal. 3.17. **Cap. 26.24; 28.13. Evr. 11.16. †Rom. 9.8.
8. Þie, ºi seminþei tale dupã tine,

îþi voi* da þara în care locuieºti**
acum ca strãin, ºi anume îþi voi da
toatã þara Canaanului în stãpânire
veºnicã; ºi Eu voi fi† Dumnezeul lor.”
*Cap. 12.7; 13.15. Ps. 105.9,11. **Cap. 23.4; 28.4. †Exod 6.7.
Lev. 26.12. Deut. 4.37; 14.2; 26.18; 29.13.

Tãierea împrejur
9. Dumnezeu a zis lui Avraam: „Sã

pãzeºti legãmântul Meu, tu ºi sãmânþa
ta dupã tine, din neam în neam.
10. Acesta este legãmântul Meu pe

care sã-l pãziþi între Mine ºi voi, ºi
sãmânþa ta dupã tine: tot ce este de
parte bãrbãteascã* între voi sã fie tãiat
împrejur. *Fapt. 7.8.

11. Sã vã tãiaþi împrejur în carnea
prepuþului vostru: ºi acesta sã fie
semnul* legãmântului dintre Mine ºi
voi. *Fapt 7.8. Rom. 4.11.

12. La vârsta de opt zile, orice copil
de parte bãrbãteascã dintre voi sã fie
tãiat împrejur*, neam dupã neam: fie
cã este rob nãscut în casã, fie cã este
cumpãrat cu bani de la vreun strãin,
care nu face parte din neamul tãu.

*Lev. 12.13. Luca 2.21. Ioan 7.22. Filp. 3.5.

13. Va trebui tãiat împrejur atât robul
nãscut în casã, cât ºi cel cumpãrat cu
bani; ºi astfel legãmântul Meu sã fie
întãrit în carnea voastrã ca un legã-
mânt veºnic.
14. Un copil de parte bãrbãteascã

netãiat împrejur în carnea prepuþului
lui sã fie nimicit* din mijlocul nea-
mului sãu: a cãlcat legãmântul Meu.”

*Exod 4.24.

Sarai se numeºte Sara
15. Dumnezeu a zis lui Avraam: „Sã

nu mai chemi Sarai pe nevasta ta,
Sarai; ci numele ei sã fie Sara.
16. Eu o voi binecuvânta, ºi îþi voi

da* un fiu din ea; da, o voi binecu-
vânta, ºi ea va fi mama unor
neamuri** întregi; chiar împãraþi de
noroade vor ieºi din ea.”

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

17. Avraam s-a aruncat cu faþa la
pãmânt ºi* a râs, cãci a zis în inima
lui: „Sã i se mai nascã oare un fiu unui
bãrbat de o sutã de ani? ªi sã mai
nascã oare Sara la nouãzeci de ani?”

*Cap. 18.12; 21.6.

18. ªi Avraam a zis lui Dumnezeu:
„Sã trãiascã Ismael înaintea Ta!”
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1. Ismael: din douã cuvinte care înseamnã: Dumnezeu aude.
2. Evreieºte: El-Roi  3. Evreieºte: Lahai-Roi   4. Avraam vine
din douã cuvinte care înseamnã: Tatã al unei mulþimi.

19. Dumnezeu a zis: „Cu adevãrat,
nevasta ta, Sara*, îþi va naºte un fiu; 
ºi-i vei pune numele Isaac. Eu voi
încheia legãmântul Meu cu el, ca un
legãmânt veºnic pentru sãmânþa lui
dupã el. *Cap. 18.10; 21.2. Gal. 4.28.

20. Dar ºi cu privire la Ismael te-am
ascultat. Iatã, îl voi binecuvânta, îl voi
face sã creascã ºi îl voi* înmulþi  nespus
de mult; doisprezece** voievozi va
naºte, ºi voi† face din el un neam
mare. *Cap. 16.10. **Cap. 25.12,16. †Cap. 21.18.

21. Dar legãmântul Meu îl voi încheia
cu Isaac, pe care* þi-l va naºte Sara la
anul pe vremea aceasta.” *Cap. 21.2.

22. Când a isprãvit de vorbit cu el,
Dumnezeu S-a înãlþat de la Avraam.

Avraam ºi casa lui este tãiat împrejur
23. Avraam a luat pe fiul sãu, Ismael,

pe toþi cei ce se nãscuserã în casa lui
ºi pe toþi robii cumpãraþi cu bani,
adicã pe toþi cei de parte bãrbãteascã
dintre oamenii din casa lui Avraam, ºi
le-a tãiat împrejur carnea prepuþului,
chiar în ziua aceea, dupã porunca pe
care i-o dãduse Dumnezeu.
24. Avraam era în vârstã de nouãzeci

ºi nouã de ani când a fost tãiat
împrejur în carnea prepuþului sãu.
25. Fiul sãu, Ismael, era în vârstã

de treisprezece ani când a fost tãiat
împrejur în carnea prepuþului sãu.
26. Avraam ºi fiul sãu, Ismael, au fost

tãiaþi împrejur chiar în ziua aceea.
27. ªi toþi oamenii* din casa lui: robi

nãscuþi în casa lui, sau cumpãraþi cu
bani de la strãini, au fost tãiaþi
împrejur împreunã cu el. *Cap. 18.19.

Isaac este fãgãduit încã o datã

181. Domnul i S-a arãtat la stejarii*
lui Mamre, pe când Avraam ºedea

la uºa cortului, în timpul zãdufului
zilei. *Cap. 13.18; 14.13.

2. Avraam a ridicat ochii* ºi s-a
uitat: ºi iatã cã trei bãrbaþi stãteau în
picioare lângã el. Când** i-a vãzut, a
alergat înaintea lor, de la uºa cortului,
ºi s-a plecat pânã la pãmânt.

*Evr. 13.2. **Cap. 19.1. 1 Pet. 4.9.

3. Apoi a zis: „Doamne, dacã am
cãpãtat trecere în ochii Tãi, nu trece,
rogu-Te, pe lângã robul Tãu.
4. Îngãduie sã se aducã puþinã* apã,

ca sã vi se spele picioarele; ºi odihni-
þi-vã sub copacul acesta. *Cap. 19.2; 43.24.

5. Am sã mã duc sã iau o bucatã de
pâine*, ca sã prindeþi la inimã**, ºi
dupã aceea vã veþi vedea de drum;
cãci pentru aceasta† treceþi pe lângã
robul vostru.” „Fã cum ai zis”, i-au
rãspuns ei. *Judc. 6.18; 13.15. 
**Judc. 19.5. Ps. 104.15. †Cap. 19.8; 33.10.

6. Avraam s-a dus repede în cort la
Sara, ºi a zis: „Ia repede trei mãsuri de
fãinã albã, frãmântã ºi fã turte.”
7. ªi Avraam a alergat la vite, a luat

un viþel tânãr ºi bun ºi l-a dat unei
slugi sã-l gãteascã în grabã.
8. Apoi a luat* unt ºi lapte, împreunã

cu viþelul pe care-l gãtise, ºi l-a pus
înaintea lor. El însuºi a stat lângã ei,
sub copac, ºi le-a slujit pânã ce au
mâncat. *Cap. 19.3.

9. Atunci ei i-au zis: „Unde este
nevasta ta, Sara?” „Uite-o în cort*”, a
rãspuns el. *Cap. 24.67.

10. Unul dintre ei a zis: „La anul pe
vremea* aceasta, mã voi întoarce**
negreºit la tine; ºi iatã cã Sara†,
nevasta ta, va avea un fiu.” Sara
asculta la uºa cortului, care era îna-
poia lui.

*Vers. 14. **2 Împ. 4.16. †Cap. 17.19,21; 21.2. Rom. 9.9.

11. Avraam* ºi Sara erau bãtrâni,
înaintaþi în vârstã; ºi Sarei nu-i mai
venea rânduiala* femeilor.

*Cap. 17.17. Rom. 4.19. Evr. 11.11,12,19. **Cap. 31.35.

12. Sara* a râs în sine, zicând:
„Acum**, când am îmbãtrânit, sã mai
am pofte? Domnul meu, bãrbatul†, de
asemenea, este bãtrân.”

*Cap. 17.17. **Luca 1.18. †1 Pet. 3.6.

13. Domnul a zis lui Avraam: „Pentru
ce a râs Sara, zicând: „Cu adevãrat,
sã mai pot avea copil, eu, care sunt
bãtrânã?”
14. Este* oare ceva prea greu pentru

Domnul? La anul** pe vremea aceasta,
Mã voi întoarce la tine, ºi Sara va avea
un fiu.” *Ier. 32.17. Zah. 8.6. Mat. 3.9; 
19.26. Luca 1.37. **Vers. 10. Cap. 17.21. 2 Împ. 4.16.

15. Sara a tãgãduit ºi a zis: „N-am
râs!” Cãci i-a fost fricã. Dar El a zis:
„Ba da, ai râs!”

Avraam mijloceºte pentru Sodoma
16. Bãrbaþii aceia s-au sculat sã plece

ºi s-au uitat înspre Sodoma. Avraam a
plecat cu ei, sã-i petreacã*.

*Rom. 15.24. 3 Ioan 6.

17. Atunci Domnul a zis: „Sã ascund*
Eu oare de Avraam ce am sã fac?...

*Ps. 25.14. Amos 3.7. Ioan 15.15.
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18. Cãci Avraam va ajunge negreºit
un neam mare ºi puternic, ºi în el
vor fi binecuvântate* toate neamurile
pãmântului. *Cap. 12.3; 22.18. Fapt. 3.25. Gal. 3.8.

19. Cãci Eu îl cunosc ºi ºtiu cã are
sã porunceascã fiilor lui ºi casei lui
dupã el sã þinã Calea Domnului,
fãcând ce este drept ºi bine, pentru ca
astfel Domnul sã împlineascã faþã de
Avraam ce i-a fãgãduit”...

*Deut. 4.9,10; 6.7. Ios. 24.15. Efes. 6.4.

20. ªi Domnul a zis: „Strigãtul*
împotriva Sodomei ºi Gomorei s-a
mãrit, ºi pãcatul lor într-adevãr este
nespus de greu. *Cap. 4.14; 19.13. Iac. 5.4.

21. De aceea Mã voi coborî* acum sã
vãd dacã în adevãr au lucrat în totul
dupã zvonul venit pânã la Mine; ºi
dacã nu va fi aºa, voi ºti**.”
*Cap. 11.5. Exod 3.8. **Deut. 8.2; 13.3. Ios. 22.22. Luca
16.15. 2 Cor. 11.11.

22. Bãrbaþii* aceia s-au depãrtat ºi
au plecat spre Sodoma. Dar Avraam
stãtea** tot înaintea Domnului.

*Cap. 19.1. **Vers. 1.

23. Avraam s-a* apropiat ºi a zis:
„Vei** nimici Tu oare ºi pe cel bun
împreunã cu cel rãu?

*Evr. 10.22. **Num. 16.22. 2 Sam. 24.17.

24. Poate* cã în mijlocul cetãþii sunt
cincizeci de oameni buni: îi vei nimici
oare ºi pe ei ºi nu vei ierta locul acela
din pricina celor cincizeci de oameni
buni, care sunt în mijlocul ei? *Ier. 5.1.

25. Sã omori pe cel bun împreunã
cu cel rãu, aºa ca* cel bun sã aibã
aceeaºi soartã ca cel rãu, departe de
Tine aºa ceva! Departe de Tine! Cel ce
judecã** tot pãmântul nu va face oare
dreptate?” *Iov 8.20. 
Isa. 3.10,11. **Iov 8.3; 34.17. Ps. 58.11; 94.2. Rom. 3.6.

26. ªi Domnul a zis: „Dacã voi* gãsi
în Sodoma cincizeci de oameni buni
în mijlocul cetãþii, voi ierta tot locul
acela din pricina lor.”

*Ier. 5.1. Ezec. 22.30.

27. Avraam a luat din nou cuvântul ºi
a zis: „Iatã*, am îndrãznit sã vorbesc
Domnului, eu care nu sunt decât**
praf ºi cenuºã. *Luca 18.1. 
**Cap. 3.19. Iov 4.19. Ecl. 12.7. 1 Cor. 15.47,48. 2 Cor. 5.1.

28. Poate cã din cincizeci de oameni
buni vor lipsi cinci: pentru cinci, vei
nimici Tu oare toatã cetatea?” ªi
Domnul a zis: „N-o voi nimici, dacã
voi gãsi în ea patruzeci ºi cinci de
oameni buni.”
29. Avraam I-a vorbit mai departe ºi

a zis: „Poate cã se vor gãsi în ea 

numai patruzeci de oameni buni.” ªi
Domnul a zis: „N-o voi nimici pentru
cei patruzeci.”
30. Avraam a zis: „Sã nu Te mânii,

Doamne, dacã voi mai vorbi. Poate cã
se vor gãsi în ea numai treizeci de
oameni buni.” ªi Domnul a zis: „N-o
voi nimici, dacã voi gãsi în ea treizeci
de oameni buni.”
31. Avraam a zis: „Iatã, am îndrãznit

sã vorbesc Domnului. Poate cã se vor
gãsi în ea numai douãzeci de oameni
buni.” ªi Domnul a zis: „N-o voi
nimici, pentru cei douãzeci.”
32. Avraam a zis: „Sã* nu Te mânii,

Doamne, dacã voi mai vorbi numai de
data aceasta. Poate cã se vor gãsi în ea
numai zece oameni buni.” ªi Dom-
nul** a zis: „N-o voi nimici, pentru cei
zece oameni buni.” *Judc. 6.39. **Iac. 5.16.

33. Dupã ce a isprãvit de vorbit lui
Avraam, Domnul a plecat. ªi Avraam
s-a întors la locuinþa lui.

Cei doi îngeri la Sodoma

191. Cei doi îngeri* au ajuns la
Sodoma seara; ºi Lot** ºedea la

poarta Sodomei. Când i-a vãzut Lot, 
s-a sculat, le-a ieºit înainte ºi s-a
plecat pânã la pãmânt.

*Cap. 18.22. **Cap. 18.1.

2. Apoi a zis: „Domnii mei*, intraþi,
vã rog, în casa robului vostru, ca sã
rãmâneþi peste noapte în ea ºi spãla-
þi-vã** picioarele; mâine vã veþi
scula de dimineaþã ºi vã veþi vedea de
drum.” „Nu†”, au rãspuns ei, „ci vom
petrece noaptea în uliþã.”

*Evr. 13.3. **Cap. 18.4. †Luca 24.28.

3. Dar Lot a stãruit de ei pânã au
venit ºi au intrat în casa lui. Le-a
pregãtit* o cinã, a pus sã coacã azime
ºi au mâncat. *Cap. 18.8.

4. Dar nu se culcaserã încã, ºi oamenii
din cetate, bãrbaþii din Sodoma, tineri
ºi bãtrâni, au înconjurat casa; tot norodul
a alergat din toate colþurile.
5. Au* chemat pe Lot ºi i-au zis:

„Unde sunt oamenii care au intrat la
tine în noaptea aceasta? Scoate-i**
afarã la noi, ca sã† ne împreunãm cu ei.”

*Isa. 3.9. **Judc. 19.22. †Cap. 4.1. Rom. 1.24,27. Iuda 7.

6. Lot* a ieºit afarã la ei, la uºã, a
încuiat uºa dupã el *Judc. 19.23.

7. ºi a zis: „Fraþilor, vã rog, nu faceþi
o asemenea rãutate!
8. Iatã* cã am douã fete care nu ºtiu
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de bãrbat; am sã vi le aduc afarã ºi le
veþi face ce vã va plãcea. Numai nu
faceþi nimic acestor oameni, fiindcã**
au venit sub umbra acoperiºului casei
mele.” *Judc. 19.24. **Cap. 18.5.

9. Ei au strigat: „Pleacã!” ªi au zis:
„Omul acesta* a venit sã locuiascã
aici ca un strãin, ºi acum vrea sã
facã** pe judecãtorul. Ei bine, o sã-þi
facem mai rãu decât lor.” ªi, împin-
gând pe Lot cu sila, s-au apropiat sã
spargã uºa. *2 Pet. 2.7,8. **Exod 2.14.

10. Dar bãrbaþii aceia au întins mâna,
au tras pe Lot înãuntru la ei în casã ºi
au încuiat uºa.
11. Iar pe oamenii care erau la uºa

casei i-au lovit cu orbire*, de la cel
mai mic pânã la cel mai mare, aºa cã
degeaba se trudeau sã gãseascã uºa.

*2 Împ. 6.18. Fapt. 13.11.

Nimicirea Sodomei ºi Gomorei
12. Bãrbaþii aceia au zis lui Lot: „Pe

cine mai ai aici? Gineri, fii ºi fiice ºi
tot ce ai în cetate: scoate-i* din locul
acesta. *Cap. 7.1. 2 Pet. 2.7,9.

13. Cãci avem sã nimicim locul acesta,
pentru cã* a ajuns mare plângere
înaintea Domnului împotriva locui-
torilor lui. De aceea ne-a trimis**
Domnul, ca sã-l nimicim.”

*Cap. 18.20. **1 Cron. 21.15.

14. Lot a ieºit ºi a vorbit cu ginerii
sãi, care luaserã* pe fetele lui: „Scu-
laþi-vã**”, a zis el, „iesiþi din locul
acesta; cãci Domnul are sã nimiceascã
cetatea.” Dar ginerii† lui credeau cã
glumeºte.
*Mat. 1.18. **Num. 16.21,45. †Exod 9.21. Luca 17.28; 24.11.

15. Când s-a crãpat de ziuã, îngerii au
stãruit de Lot, zicând: „Scoalã-te*, 
ia-þi nevasta ºi cele douã fete, care
se aflã aici, ca sã nu pieri ºi tu în
nelegiuirea cetãþii.” *Num. 16.24,26. Apoc. 18.4.

16. ªi, fiindcã Lot zãbovea, bãrbaþii
aceia l-au apucat de mânã, pe el, pe
nevasta sa ºi pe cele douã fete ale lui,
cãci Domnul* voia sã-l cruþe; l-au
scos** ºi l-au lãsat afarã din cetate.

*Luca 18.13. Rom. 9.15,16. **Ps. 34.22.

17. Dupã ce i-au scos afarã, unul din
ei a zis: „Scapã-þi* viaþa; sã** nu te
uiþi înapoi ºi sã nu te opreºti în vreun
loc din câmpie: scapã la munte, ca sã
nu pieri.” *1 Împ. 19.3. 
**Vers. 26. Mat. 24.16-18. Luca 9.62. Filp. 3.13,14.

18. Lot le-a zis: „O! nu*, Doamne!
*Fapt. 10.14.

19. Iatã cã am cãpãtat trecere înaintea

Ta ºi ai arãtat mare îndurare faþã de
mine, pãstrându-mi viaþa; dar nu pot
sã fug la munte înainte ca sã mã atingã
prãpãdul, ºi voi pieri.
20. Iatã, cetatea aceasta este destul de

aproape ca sã fug în ea ºi este micã. O!
de aº putea sã fug acolo... este aºa de
micã... ªi sã scap cu viaþã!”
21. ªi El i-a zis: „Iatã* cã-þi fac ºi

hatârul acesta ºi nu voi nimici cetatea
de care vorbeºti. *Iov 42.8,9. Ps. 145.19.

22. Grãbeºte-te de fugi în ea, cãci
nu* pot face nimic pânã nu vei ajunge
acolo.” Pentru aceea s-a pus cetãþii
aceleia numele** Þoar1. *Cap. 32.25,26. 
Exod 32.10. Deut. 9.14. Marc. 6.5. **Cap. 13.10; 14.2.

23. Rãsãrea soarele pe pãmânt când
a intrat Lot în Þoar.
24. Atunci Domnul* a fãcut sã plouã

peste Sodoma ºi peste Gomora pucioasã
ºi foc de la Domnul din cer.
*Deut. 29.23. Isa. 13.19. Ier. 20.16; 50.40. Ezec. 16.49,50.
Osea 11.8. Amos 4.11. Þef. 2.9. Luca 17.29. 2 Pet. 2.6. Iuda 7.

25. A nimicit cu desãvârºire cetãþile
acelea, toatã câmpia ºi pe toþi locu-
itorii cetãþilor ºi tot ce creºtea* pe
pãmânt. *Cap. 14.3. Ps. 107.34.

26. Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi ºi 
s-a prefãcut într-un stâlp* de sare.

*Luca 17.32.

27. Avraam s-a sculat a doua zi dis-
de-dimineaþã ºi s-a dus la locul unde
stãtuse* înaintea Domnului. *Cap. 18.22.

28. ªi-a îndreptat privirile spre So-
doma ºi Gomora ºi spre toatã câmpia;
ºi iatã cã a vãzut ridicându-se de pe
pãmânt un fum*, ca fumul unui cup-
tor. *Apoc. 18.9.

29. Când a nimicit Dumnezeu cetãþile
câmpiei, ªi-a adus aminte* de Avraam;
ºi a scãpat pe Lot din mijlocul
prãpãdului prin care a surpat din
temelie cetãþile unde îºi aºezase Lot
locuinþa. *Cap. 8.1; 18.23.

Pãcatul fetelor lui Lot
30. Lot a ieºit din Þoar ºi a rãmas pe

munte*, cu cele douã fete ale lui, cãci 
s-a temut sã rãmânã în Þoar. A locuit
într-o peºterã, cu cele douã fete ale
lui. *Vers. 17,19.
31. Cea mai mare a zis celei mai

tinere: „Tatãl nostru este bãtrân; ºi nu
mai este nici un bãrbat în þinutul
acesta, ca sã intre* la noi, dupã
obiceiul tuturor þãrilor.

*Cap. 16.2,4; 38.8,9. Deut. 25.5.
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32. Vino sã punem pe tatãl nostru sã
bea vin ºi sã ne culcãm cu el, ca sã ne
pãstrãm sãmânþa* prin tatãl nostru.”

*Marc. 12.19.

33. Au fãcut, dar, pe tatãl lor de a bãut
vin în noaptea aceea; ºi cea mai mare
s-a dus ºi s-a culcat cu tatãl ei. El n-a
bãgat de seamã nici când s-a culcat ea,
nici când s-a sculat.
34. A doua zi, cea mai mare a zis celei

mai tinere: „Iatã, eu m-am culcat în
noaptea trecutã cu tatãl meu; haidem
sã-i dãm sã bea vin ºi în noaptea
aceasta, ºi du-te de te culcã ºi tu cu el,
ca sã ne pãstrãm sãmânþa prin tatãl
nostru.”
35. Au dat tatãlui lor de a bãut vin ºi

în noaptea aceea; apoi cea mai tânãrã
s-a dus ºi s-a culcat cu el. El n-a bãgat
de seamã nici când s-a culcat ea, nici
când s-a sculat.
36. Cele douã fete ale lui Lot au

rãmas astfel însãrcinate de tatãl lor.
37. Cea mai mare a nãscut un fiu,

cãruia i-a pus numele Moab; el* este
tatãl moabiþilor din ziua de azi.

*Deut. 2.9.

38. Cea mai tânãrã a nãscut ºi ea un
fiu, cãruia i-a pus numele Ben-Ammi:
el* este tatãl amoniþilor din ziua de
azi. *Deut. 2.19.

Avraam în Gherar

201. Avraam a plecat* de acolo în
þara de miazãzi, s-a aºezat între

Cades** ºi ªur ºi a locuit† ca strãin în
Gherar. *Cap. 18.1. **Cap. 16.7,14. †Cap. 26.6.

2. Avraam zicea despre Sara, nevasta
sa: „Este* sora mea!” S-a temut sã
spunã cã este nevasta sa, ca sã nu-l
omoare oamenii din cetate, din pricina
ei. Abimelec, împãratul Gherarului, a
trimis ºi a luat** pe Sara.

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

3. Atunci Dumnezeu* S-a arãtat
noaptea în vis** lui Abimelec ºi i-a
zis: „Iatã†, ai sã mori din pricina
femeii pe care ai luat-o, cãci este
nevasta unui bãrbat.”

*Ps. 105.14. **Iov 33.15. †Vers. 7.

4. Abimelec, care nu se apropiase de
ea, a rãspuns: „Doamne*, vei omorî
Tu oare chiar ºi un neam nevinovat?

*Vers. 18. Cap. 18.23. 

5. Nu mi-a spus el cã este sora sa? ªi
n-a zis ea însãºi cã el este fratele sãu?
Eu am lucrat cu inimã curatã* ºi cu
mâini nevinovate.” *2 Împ. 20.3. 2 Cor. 1.12.

6. Dumnezeu i-a zis în vis: „ªtiu ºi
Eu cã ai lucrat cu inimã curatã: de
aceea te-am* ºi ferit sã pãcãtuieºti
împotriva** Mea. Iatã de ce n-am
îngãduit sã te atingi de ea.
*Cap. 31.7; 35.5. Exod 34.24. 1 Sam. 25.26,34. **Cap. 39.9.
Lev. 6.2. Ps. 51.4.

7. Acum, dã omului nevasta înapoi;
cãci* el este proroc, se va ruga pentru
tine ºi vei trãi. Dar, dacã n-o dai
înapoi, sã ºtii** cã vei muri negreºit,
tu ºi tot† ce-i al tãu.”
*1 Sam. 7.5. 2 Împ. 5.11. Iov 42.8. Iac. 5.14,15. 1 Ioan 5.16.
**Cap. 2.17. †Num. 16.32,33.

8. Abimelec s-a sculat dis-de-di-
mineaþã, a chemat pe toþi slujitorii sãi
ºi le-a spus tot ce se întâmplase. ªi
oamenii aceia au fost cuprinºi de o
mare spaimã.
9. Abimelec a chemat ºi pe Avraam ºi 

i-a zis: „Ce ne-ai fãcut? ªi cu ce am
pãcãtuit eu împotriva ta, de ai fãcut sã
vinã* peste mine ºi peste împãrãþia
mea un pãcat atât de mare? Ai fãcut
faþã de mine lucruri care nu trebuiau**
nicidecum fãcute.”

*Cap. 26.10. Exod 32.21. Ios. 7.25. **Cap. 34.7.

10. ªi Abimelec a zis lui Avraam:
„Ce ai vãzut de ai fãcut lucrul acesta?”
11. Avraam a rãspuns: „Îmi ziceam

cã, fãrã îndoialã, nu-i nici o fricã de
Dumnezeu* în þara aceasta ºi cã au
sã mã omoare** din pricina nevestei
mele.*Cap. 42.18. Ps. 36.1. Prov. 16.6. **Cap. 12.12; 26.7.

12. De altfel, este adevãrat cã este*
sora mea, fiica tatãlui meu; numai cã
nu-i fiica mamei mele; ºi a ajuns sã-mi
fie nevastã. *Cap. 11.29.

13. Când m-a scos Dumnezeu* din
casa tatãlui meu, am zis Sarei: „Iatã
hatârul pe care ai sã mi-l faci: în toate
locurile unde vom merge, spune**
despre mine cã sunt fratele tãu.”

*Cap. 12.1,9,11, etc. Evr. 11.8. **Cap. 12.13.

14. Abimelec a luat* oi ºi boi, robi ºi
roabe ºi le-a dat lui Avraam; ºi i-a dat
înapoi ºi pe Sara, nevasta sa.

*Cap. 12.16.

15. Abimelec a zis: „Iatã, þara* mea
este înaintea ta; locuieºte unde-þi va
plãcea.” *Cap. 13.9.

16. ªi Sarei i-a zis: „Iatã, dau fratelui*
tãu o mie de arginþi; aceasta** sã-þi
fie o dovadã† de cinste faþã de toþi cei
ce sunt cu tine, aºa cã înaintea tuturor
vei fi fãrã vinã.”

*Vers. 5. **Cap. 26.11. †Cap. 24.65.
17. Avraam* s-a rugat lui Dumnezeu,

ºi Dumnezeu a însãnãtoºit pe Abimelec,
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pe nevasta ºi roabele lui, aºa cã au
putut sã nascã. *Iov 42.9,10.
18. Fiindcã Domnul încuiase* pânte-

cele tuturor femeilor din casa lui
Abimelec, din pricina Sarei, nevasta
lui Avraam. *Cap. 12.17.

Naºterea lui Isaac

211. Domnul ªi-a adus aminte* de
cele ce spusese Sarei, ºi Domnul

a împlinit faþã de Sara ce** fãgãduise.
*1 Sam. 2.21. **Cap. 17.19; 18.10,14. Gal. 4.23,28.

2. Sara* a rãmas însãrcinatã ºi a
nãscut lui Avraam un fiu la bãtrâneþe,
la vremea** hotãrâtã, despre care-i
vorbise Dumnezeu.

*Fapt. 7.8. Gal. 4.22. Evr. 11.11. **Cap. 17.21.
3. Avraam a pus fiului sãu nou-nãs-

cut, pe care i-l nãscuse Sara, numele
Isaac*. *Cap. 17.19.
4. Avraam a tãiat împrejur* pe fiul

sãu Isaac, la vârsta de opt zile, cum**
îi poruncise Dumnezeu.

*Fapt. 7.8. **Cap. 17.10,12.
5. Avraam* era în vârstã de o sutã de

ani la naºterea fiului sãu, Isaac.
*Cap. 17.1,17.

6. ªi Sara a zis: „Dumnezeu* m-a
fãcut de râs: oricine va auzi va râde de
mine.” *Ps. 126.2. Isa. 54.1. Gal. 4.27. Luca 1.58.
7. ªi a adãugat: „Cine s-ar fi gândit

sã spunã lui Avraam cã Sara va da þâþã
la copii? ªi totuºi* i-am nãscut un fiu
la bãtrâneþe!” *Cap. 18.11,12.

Izgonirea Agarei în pustiu
8. Copilul s-a fãcut mare ºi a fost

înþãrcat. Avraam a fãcut un ospãþ mare
în ziua când a fost înþãrcat Isaac.
9. Sara a vãzut râzând* pe fiul pe

care-l** nãscuse lui Avraam, egip-
teanca† Agar. *Cap. 16.1. **Cap. 16.15. †Gal. 4.29.
10. ªi a zis lui Avraam: „Izgoneºte*

pe roaba aceasta ºi pe fiul ei; cãci
fiul roabei acesteia nu va moºteni
împreunã cu fiul meu, cu Isaac.”

*Cap. 25.6; 36.6,7. Gal. 4.30.
11. Cuvintele acestea n-au plãcut

deloc lui Avraam, din pricina* fiului
sãu. *Cap. 17.18.
12. Dar Dumnezeu a zis lui Avraam:

„Sã nu te mâhneºti de cuvintele
acestea, din pricina copilului ºi din
pricina roabei tale: fã Sarei tot ce-þi
cere; cãci numai din Isaac* va ieºi o
sãmânþã, care va purta cu adevãrat
numele tãu. *Rom. 9.7,8. Evr. 11.18.
13. Dar ºi pe fiul roabei tale îl voi

face un neam*, cãci este sãmânþa ta.”
*Vers. 18. Cap. 16.10; 17.20.

14. A doua zi, Avraam s-a sculat de
dimineaþã; a luat pâine ºi un burduf cu
apã, pe care l-a dat Agarei ºi i l-a pus
pe umãr; i-a dat ºi copilul ºi i-a dat
drumul*. Ea a plecat ºi a rãtãcit prin
pustiul Beer-ªeba. *Ioan 8.35.

15. Când s-a isprãvit apa din burduf,
a aruncat copilul sub un tufiº 
16. ºi s-a dus de a ºezut în faþa lui

la o micã depãrtare de el, ca la o
aruncãturã de arc; cãci zicea ea: „Sã
nu vãd moartea copilului!” A ºezut,
dar, în faþa lui, la o parte, a ridicat
glasul ºi a început sã plângã.
17. Dumnezeu* a auzit glasul copi-

lului; ºi Îngerul lui Dumnezeu a strigat
din cer pe Agar ºi i-a zis: „Ce ai tu,
Agar? Nu te teme, cãci Dumnezeu a
auzit glasul copilului în locul unde
este. *Exod 3.7.

18. Scoalã-te, ia copilul ºi þine-l de
mânã; cãci voi face* din el un neam
mare.” *Vers. 13.

19. ªi Dumnezeu* i-a deschis ochii
ºi ea a vãzut un izvor de apã; s-a dus
de a umplut burduful cu apã ºi a dat
copilului sã bea.

*Num. 22.31. 2 Împ. 6.17,18,20. Luca 24.16,31.

20. Dumnezeu* a fost cu copilul, care
a crescut, a locuit în pustiu ºi** a
ajuns vânãtor cu arcul.

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

21. A locuit în pustiul Paran ºi
mama sa i-a luat o nevastã* din þara
Egiptului. *Cap. 24.4.

Legãmântul lui Avraam cu Abimelec
22. În vremea aceea, Abimelec*,

însoþit de Picol, cãpetenia oºtirii lui, a
vorbit astfel lui Avraam: „Dumnezeu**
este cu tine în tot ce faci.

*Cap. 20.2; 26.26. **Cap. 26.28.

23. Jurã-mi* acum, aici, pe Numele
lui Dumnezeu, cã nu mã vei înºela
niciodatã, nici pe mine, nici pe copiii
mei, nici pe nepoþii mei ºi cã vei avea
faþã de mine ºi faþã de þara în care
locuieºti ca strãin, aceeaºi bunãvoinþã
pe care o am eu faþã de tine.”

*Ios. 2.12. 1 Sam. 24.21.

24. Avraam a zis: „Jur!”
25. Dar Avraam a bãgat vinã lui

Abimelec pentru o fântânã de apã, pe
care puseserã mâna cu sila* robii lui
Abimelec. *Cap. 26.15,18,20-22.

26. Abimelec a rãspuns: „Nu ºtiu cine
a fãcut lucrul acesta; nici tu nu mi-ai
dat de ºtire ºi nici eu nu aflu decât azi.”
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27. ªi Avraam a luat oi ºi boi, pe care
i-a dat lui Abimelec; ºi au fãcut legã-
mânt* amândoi. *Cap. 26.31.

28. Avraam a pus deoparte ºapte
mieluºele din turmã.
29. ªi Abimelec a zis lui Avraam:

„Ce sunt* aceste ºapte mieluºele pe
care le-ai pus deoparte?” *Cap. 33.8.

30. El a rãspuns: „Trebuie sã primeºti
din mâna mea aceste ºapte mieluºele,
pentru ca sã-mi slujeascã de mãrturie*
cã am sãpat fântâna aceasta.”

*Cap. 31.48,52.

31. Iatã de ce locul acela se numeºte*
Beer-ªeba1; cãci acolo ºi-au jurat ei
credinþã unul altuia. *Cap. 26.33.

32. Astfel au fãcut ei legãmânt la
Beer-ªeba. Dupã aceea, Abimelec s-a
sculat împreunã cu Picol, cãpetenia
oºtirii sale, ºi s-au întors în þara
filistenilor.
33. Avraam a sãdit un tamarisc la

Beer-ªeba; ºi a chemat* acolo Numele
Domnului Dumnezeului celui Veºnic**.

*Cap. 4.26. **Deut. 33.27. Isa. 40.28. Rom. 16.26.
1 Tim. 1.17.

34. Avraam a locuit multã vreme ca
strãin în þara filistenilor.

Jertfirea lui Isaac

221. Dupã aceste lucruri, Dum-
nezeu* a pus la încercare pe

Avraam ºi i-a zis: „Avraame!”
„Iatã-mã!”, a rãspuns el.

*1 Cor. 10.13. Evr. 11.17. Iac. 1.12. 1 Pet. 1.7.

2. Dumnezeu i-a zis: „Ia pe fiul tãu,
pe singurul* tãu fiu, pe care-l iubeºti,
pe Isaac; du-te în þara** Moria ºi 
adu-l ardere de tot acolo, pe un munte
pe care þi-l voi spune.”

*Evr. 11.17. **2 Cron. 3.1.
3. Avraam s-a sculat dis-de-dimi-

neaþã, a pus ºaua pe mãgar ºi a luat cu
el douã slugi ºi pe fiul sãu, Isaac. A
tãiat lemne pentru arderea de tot ºi a
pornit spre locul pe care i-l spusese
Dumnezeu.
4. A treia zi, Avraam a ridicat ochii ºi

a vãzut locul de departe.
5. ªi Avraam a zis slugilor sale:

„Rãmâneþi aici cu mãgarul; eu ºi bãiatul
ne vom duce pânã acolo sã ne închinãm,
ºi apoi ne vom întoarce la voi.”
6. Avraam a luat lemnele pentru

arderea de tot, le-a pus* în spinarea
fiului sãu, Isaac, ºi a luat în mânã
focul ºi cuþitul. ªi au mers astfel
amândoi împreunã. *Ioan 19.17.

7. Atunci Isaac, vorbind cu tatãl sãu,
Avraam, a zis: „Tatã!” „Ce este,
fiule?”, i-a rãspuns el. Isaac a zis din
nou: „Iatã focul ºi lemnele; dar unde
este mielul pentru arderea de tot?”
8. „Fiule”, a rãspuns Avraam, „Dum-

nezeu însuºi va purta grijã de mielul
pentru arderea de tot.” ªi au mers
amândoi împreunã înainte.
9. Când au ajuns la locul pe care i-l

spusese Dumnezeu, Avraam a zidit
acolo un altar ºi a aºezat lemnele pe
el. A legat pe fiul sãu, Isaac ºi l-a pus
pe altar*, deasupra lemnelor.

*Evr. 11.17. Iac. 2.21.

10. Apoi Avraam a întins mâna ºi a
luat cuþitul ca sã înjunghie pe fiul sãu.
11. Atunci Îngerul Domnului l-a

strigat din ceruri ºi a zis: „Avraame!
Avraame!” „Iatã-mã!”, a rãspuns el.
12. Îngerul a zis: „Sã* nu pui mâna

pe bãiat ºi sã nu-i faci nimic; cãci ºtiu
acum** cã te temi de Dumnezeu,
întrucât n-ai cruþat pe fiul tãu, pe
singurul tãu fiu, pentru Mine.”

*1 Sam. 15.22. Mica 6.7,8. **Cap. 26.5. Iac. 2.22.

13. Avraam a ridicat ochii ºi a vãzut
înapoia lui un berbec încurcat cu
coarnele într-un tufiº; ºi Avraam s-a
dus de a luat berbecul ºi l-a adus ca
ardere de tot în locul fiului sãu.
14. Avraam a pus locului aceluia

numele: „Domnul va purta de grijã”1.

De aceea se zice ºi azi: „La muntele
unde Domnul va purta de grijã”.
15. Îngerul Domnului a chemat a

doua oarã din ceruri pe Avraam 
16. ºi a zis: „Pe* Mine însumi jur,

zice Domnul: pentru cã ai fãcut lucrul
acesta ºi n-ai cruþat pe fiul tãu, pe
singurul tãu fiu, *Ps. 105.9. Luca 1.73.
17. te voi binecuvânta foarte mult 

ºi-þi voi înmulþi foarte mult sãmânþa,
ºi anume: ca stelele* cerului ºi ca
nisipul** de pe þãrmul mãrii; ºi
sãmânþa† ta va stãpâni†† cetãþile
vrãjmaºilor ei.
*Cap. 15.5. Ier. 33.22. **Cap. 13.16. †Cap. 24.60. ††Mica 1.9.

18. Toate neamurile pãmântului vor fi
binecuvântate în* sãmânþa ta, pentru
cã** ai ascultat de porunca Mea!”
*Cap. 12.3; 18.18; 26.4. Fapt. 3.25. Gal. 3.8,9,16,18. **Vers.
3,10. Cap. 26.5.

19. Avraam s-a întors la slugile sale
ºi s-au sculat ºi au plecat împreunã la
Beer-ªeba*, cãci Avraam locuia la
Beer-ªeba. *Cap. 21.31.
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1. Adicã: Fântâna jurãmântului 1. Evreieºte: Iehova-Iire

Spiþa neamului lui Nahor
20. Dupã aceste lucruri, i s-a spus lui

Avraam: „Iatã, Milca* a nãscut ºi ea
copii fratelui tãu, Nahor, *Cap. 11.29.

21. ºi anume pe Uþ*, întâiul sãu
nãscut, pe Buz, fratele sãu, pe Chemuel,
tatãl lui Aram, *Iov 1.1; 32.2.

22. pe Chesed, pe Hazo, pe Pildaº, pe
Iidlaf ºi pe Betuel.
23. Betuel* a nãscut pe Rebeca**.

Aceºtia sunt cei opt fii pe care i-a
nãscut Milca lui Nahor, fratele lui
Avraam. *Cap. 24.15. **Rom. 9.10.

24. Þiitoarea lui, numitã Reuma, a
nãscut ºi ea, pe Tebah, Gaham, Tahaº
ºi Maaca.

Moartea ºi îngroparea Sarei

231. Viaþa Sarei a fost de o sutã
douãzeci ºi ºapte de ani: aceºtia

sunt anii vieþii Sarei.
2. Sara a murit la Chiriat-Arba*,

adicã Hebron**, în þara Canaan; ºi
Avraam a venit sã jeleascã pe Sara ºi
s-o plângã.

*Ios. 14.15. Judc. 1.10. **Vers. 19. Cap. 13.18. 

3. Avraam s-a sculat apoi dinaintea
moartei sale ºi a vorbit astfel fiilor lui
Het:
4. „Eu* sunt strãin ºi venetic printre

voi, daþi-mi** un ogor, ca loc de
îngropare la voi, ca sã-mi îngrop
moarta ºi s-o ridic dinaintea mea.”
*Cap. 17.8. 1 Cron. 29.15. Ps. 105.12. Evr. 11.9,13. 
**Fapt. 7.5.

5. Fiii lui Het au rãspuns astfel lui
Avraam:
6. „Ascultã-ne, domnule! Tu eºti ca

un domnitor* al lui Dumnezeu în
mijlocul nostru; îngroapã-þi moarta în
cel mai bun din mormintele noastre!
Nici unul din noi nu te va opri sã-þi
îngropi moarta în mormântul lui.”

*Cap. 13.2; 14.14; 24.35.

7. Avraam s-a sculat ºi s-a aruncat cu
faþa la pãmânt înaintea norodului þãrii,
adicã înaintea fiilor lui Het.
8. ªi le-a vorbit astfel: „Dacã gãsiþi

cu cale sã-mi îngrop moarta ºi s-o iau
dinaintea ochilor mei, ascultaþi-mã ºi
rugaþi pentru mine pe Efron, fiul lui
Þohar,
9. sã-mi dea peºtera Macpela, care-i a

lui ºi care este chiar la marginea
ogorului lui; sã mi-o dea în schimbul
preþului ei, ca sã-mi slujeascã drept loc
pentru îngropare în mijlocul vostru.”
10. Efron era ºi el acolo în mijlocul

fiilor lui Het. ªi Efron, hetitul, a
rãspuns lui Avraam, în auzul fiilor lui
Het ºi în auzul tuturor celor ce
treceau* pe poarta cetãþii:

*Cap. 34.20,24. Rut 4.4.

11. „Nu*, domnul meu, ascultã-mã!
Îþi dãruiesc ogorul ºi-þi dãruiesc ºi peºtera
care este în el. Þi le dãruiesc în faþa
fiilor norodului meu: ºi îngroapã-þi
moarta.” *2 Sam. 24.21-24.

12. Avraam s-a aruncat cu faþa la
pãmânt înaintea norodului þãrii.
13. ªi a vorbit astfel lui Efron, în

auzul norodului þãrii: „Ascultã-mã, te
rog! Îþi dau preþul ogorului: primeºte-l
de la mine; ºi-mi voi îngropa moarta
în el.”
14. ªi Efron a rãspuns astfel lui

Avraam:
15. „Domnul meu, ascultã-mã! O

bucatã de pãmânt de patru sute de
sicli* de argint, ce este aceasta între
mine ºi tine? Îngroapã-þi, dar, moarta!”

*Exod 30.13. Ezec. 45.12.

16. Avraam a înþeles pe Efron. ªi
Avraam a cântãrit* lui Efron preþul
cumpãrãrii despre care vorbise, în faþa
fiilor lui Het: patru sute de sicli de
argint, care mergeau la orice negustor.

*Ier. 32.9.

17. Ogorul* lui Efron din Macpela,
care este faþã în faþã cu Mamre, ogorul
ºi peºtera din el ºi toþi copacii care se
aflau în ogor ºi în toate hotarele lui de
jur împrejur 

*Cap. 25.9; 49.30-32; 50.13. Fapt. 7.16.

18. au fost întãrite astfel ca moºie a
lui Avraam, în faþa fiilor lui Het ºi a
tuturor celor ce treceau pe poarta
cetãþii.
19. Dupã aceea, Avraam a îngropat

pe Sara, nevasta sa, în peºtera din
ogorul Macpela, care este faþã în faþã
cu Mamre, adicã Hebron, în þara
Canaan.
20. Ogorul ºi peºtera din el au fost

întãrite* astfel lui Avraam ca ogor
pentru înmormântare de cãtre fiii lui
Het. *Rut 4.7-10. Ier. 32.10,11.

Rebeca cerutã în cãsãtorie pentru 
Isaac

241. Avraam* era bãtrân, înaintat
în vârstã; ºi Domnul binecuvân-

tase** pe Avraam în orice lucru.
*Cap. 18.11; 21.5. **Vers. 35.Cap. 13.2. Ps. 112.3. Prov.
10.22.

2. Avraam a zis celui mai bãtrân*
rob din casa lui, care era îngrijitorul**

GENEZA (FACEREA) 22, 23, 24 23



tuturor averilor lui: „Pune-þi†, te rog,
mâna sub coapsa mea; *Cap. 15.2. 
**Vers. 10. Cap. 39.4-6. †Cap. 47.29. 1 Cron. 29.24. Plân. 5.6.

3. ºi te voi pune sã juri* pe Domnul,
Dumnezeul cerului ºi Dumnezeul
pãmântului cã** nu vei lua fiului meu
o nevastã dintre fetele canaaniþilor, în
mijlocul cãrora locuiesc,
*Cap. 14.22. Deut. 6.13. Ios. 2.12. **Cap. 26.35; 27.46; 28.2.
Exod 34.16. Deut. 7.3.

4. ci* te vei duce în þara** ºi la
rudele mele sã iei nevastã fiului meu,
Isaac.” *Cap. 28.2. **Cap. 12.1.

5. Robul i-a rãspuns: „Poate cã
femeia n-are sã vrea sã mã urmeze în
þara aceasta; va trebui sã duc oare pe
fiul tãu în þara de unde ai ieºit tu?”
6. Avraam i-a zis: „Sã nu care cumva

sã duci pe fiul meu acolo!
7. Domnul Dumnezeul cerului, care*

m-a scos din casa tatãlui meu ºi din
patria mea, care mi-a vorbit ºi mi-a
jurat, zicând: „Seminþei** tale voi da
þara aceasta”, va† trimite pe Îngerul
Sãu înaintea ta; ºi de acolo vei lua o
nevastã fiului meu.
*Cap. 12.1. **Cap. 12.7; 13.15; 15.18; 17.8. Exod 32.13.
Deut. 1.8; 34.4. Fapt. 7.5. †Exod 23.20,23; 33.2. Evr. 1.14.

8. Dacã femeia nu va vrea sã te
urmeze, vei* fi dezlegat de jurãmântul
acesta pe care te pun sã-l faci. Cu nici
un chip sã nu duci însã acolo pe fiul
meu.” *Ios. 2.17,20.

9. Robul ºi-a pus mâna sub coapsa
stãpânului sãu, Avraam, ºi i-a jurat cã
are sã pãzeascã aceste lucruri.
10. Robul a luat zece cãmile dintre

cãmilele stãpânului sãu ºi a plecat,
având* cu el toate lucrurile de preþ ale
stãpânului sãu. S-a sculat ºi a plecat în
Mesopotamia, în cetatea** lui Nahor.

*Vers. 2. **Cap. 27.43.

11. A lãsat cãmilele sã se odihneascã,
în genunchi, afarã din cetate, lângã o
fântânã. Era seara, pe vremea când ies
femeile* sã scoatã apã.

*Exod 2.16. 1 Sam. 9.11.

12. ªi a zis: „Doamne Dumnezeul*
stãpânului meu, Avraam! Te rog, dã-mi
izbândã** astãzi ºi îndurã-Te de
stãpânul meu, Avraam. *Vers. 27. 
Cap. 26.24; 28.13; 32.9. Exod 3.6,15. **Neem. 1.11. Ps. 37.5.

13. Iatã, stau* lângã izvorul acesta de
apã, ºi fetele** oamenilor din cetate
vin sã scoatã apã.

*Vers. 43. **Cap. 29.9. Exod 2.16.

14. Fã ca fata cãreia îi voi zice:
„Pleacã-þi vadra, te rog, ca sã beau” ºi
care va rãspunde: „Bea ºi am sã 

dau de bãut ºi cãmilelor tale” sã fie
aceea pe care ai rânduit-o Tu pentru
robul Tãu, Isaac! ªi prin aceasta* voi
cunoaºte cã Te-ai îndurat de stãpânul
meu.” *Judc. 6.17,37. 1 Sam. 6.7; 14.10; 20.7.

15. Nu sfârºise el încã de vorbit ºi a
ieºit, cu vadra pe umãr, Rebeca, fata
lui Betuel, fiul Milcãi*, nevasta lui
Nahor, fratele lui Avraam.*Cap. 11.29; 22.23.

16. Fata era* foarte frumoasã; era
fecioarã ºi nici un bãrbat n-avusese
legãturi cu ea. Ea s-a coborât la izvor,
ºi-a umplut vadra ºi s-a suit iarãºi.

*Cap. 26.7.

17. Robul a alergat înaintea ei ºi a
zis: „Dã-mi, te rog, sã beau puþinã apã
din vadra ta.”
18. „Bea, domnul meu”, a rãspuns*

ea. ªi s-a grãbit de a plecat vadra pe
mânã ºi i-a dat sã bea. *1 Pet. 3.8; 4.9.

19. Dupã ce i-a dat ºi a bãut de s-a
sãturat, a zis: „Am sã scot apã ºi
pentru cãmilele tale, pânã vor bea ºi se
vor sãtura.”
20. A vãrsat în grabã vadra în adãpã-

toare ºi a alergat iarãºi la fântânã ca
sã scoatã apã; ºi a scos pentru toate
cãmilele lui.
21. Omul o privea cu mirare ºi fãrã sã

zicã nimic, ca sã vadã dacã Domnul* a
fãcut sã-i izbuteascã sau nu cãlãtoria.

*Vers. 12,56.

22. Când s-au sãturat cãmilele de
bãut, omul a luat o verigã* de aur, de
greutatea unei jumãtãþi de siclu, ºi
douã brãþãri, grele de zece sicli de aur.

*Exod 32.2,3. Isa. 3.19-21. Ezec. 16.11,12. 1 Pet. 3.3.

23. ªi a zis: „A cui fatã eºti? 
Spune-mi, te rog. Este loc pentru noi
în casa tatãlui tãu ca sã rãmânem peste
noapte?”
24. Ea a rãspuns: „Eu sunt* fata lui

Betuel, fiul Milcãi ºi al lui Nahor.”
*Cap. 22.23.

25. ªi i-a zis mai departe: „Avem paie
ºi nutreþ din belºug ºi este ºi loc de
gãzduit peste noapte.”
26. Atunci omul* a plecat capul ºi 

s-a aruncat cu faþa la pãmânt înaintea
Domnului, *Vers. 52. Exod 4.31.

27. zicând: „Binecuvântat sã fie
Domnul Dumnezeul* stãpânului meu,
Avraam, care n-a pãrãsit îndurarea**
ºi credincioºia Lui faþã de stãpânul
meu! Domnul m-a îndreptat† în casa
fraþilor stãpânului meu.”
*Exod 18.10. Rut 4.14. 1 Sam. 25.32,39. 2 Sam. 18.28. Luca
1.68. **Cap. 32.10. Ps. 98.3. †Vers. 48.
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28. Fata a alergat ºi a istorisit mamei
sale, acasã, cele întâmplate.
29. Rebeca avea un frate, numit

Laban*. ªi Laban a alergat afarã la
omul acela, la izvor. *Cap. 29.5.

30. Vãzuse veriga ºi brãþãrile în mâi-
nile surorii sale ºi auzise pe sora sa,
Rebeca, spunând: „Aºa mi-a vorbit
omul acela.” A venit, dar, la omul acela,
care stãtea lângã cãmile la izvor,
31. ºi a zis: „Vino, binecuvântatul*

Domnului! Pentru ce stai afarã? Am
pregãtit casa ºi am pregãtit un loc
pentru cãmile.”

*Cap. 26.29. Judc. 17.2. Rut 3.10. Ps. 115.15.

32. Omul a intrat în casã. Laban a pus
sã descarce cãmilele, a dat* paie ºi
nutreþ cãmilelor ºi a adus apã pentru
spãlat picioarele omului aceluia ºi ale
oamenilor care erau cu el.

*Cap. 43.24. Judc. 19.21.

33. Apoi, i-a dat sã mãnânce. Dar el a
zis: „Nu mãnânc* pânã nu voi spune
ce am de spus.” „Vorbeºte!”, a zis
Laban. *Iov 23.12. Ioan 4.34. Efes. 6.5-7.

34. Atunci el a zis: „Eu sunt robul lui
Avraam.
35. Domnul a umplut* de binecu-

vântãri pe stãpânul meu, care a ajuns
la mare propãºire. I-a dat oi ºi boi,
argint ºi aur, robi ºi roabe, cãmile ºi
mãgari. *Vers. 1. Cap. 13.2.

36. Sara, nevasta stãpânului meu, a
nãscut*, la bãtrâneþe, un fiu stãpânului
meu; ºi lui** i-a dat el tot ce are.

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

37. Stãpânul* meu m-a pus sã jur ºi
a zis: „Sã nu iei fiului meu o nevastã
dintre fetele canaaniþilor, în þara
cãrora locuiesc; *Vers. 3.

38. ci* sã te duci în casa tatãlui meu
ºi la rudele mele, ca de acolo sã iei
nevastã fiului meu.” *Vers. 4.

39. Eu* am zis stãpânului meu:
„Poate cã femeia n-are sã vrea sã mã
urmeze.” *Vers. 5.
40. ªi el mi-a rãspuns*: „Domnul,

înaintea** cãruia umblu, va trimite pe
Îngerul Sãu cu tine ºi-þi va da izbândã
în cãlãtorie, ºi vei lua fiului meu o
nevastã din rudele ºi din casa tatãlui
meu. *Vers. 7. **Cap. 17.1.
41. Vei* fi dezlegat de jurãmântul pe

care mi-l faci, dacã te vei duce la
rudele mele; ºi dacã nu þi-o vor da, vei
fi dezlegat de jurãmântul pe care mi-l
faci.” *Vers. 8.

42. Eu am ajuns, azi, la izvor ºi am
zis: „Doamne* Dumnezeul stãpânului

meu, Avraam, dacã binevoieºti sã-mi
dai izbândã în cãlãtoria pe care o fac,

*Vers. 12.

43. iatã, eu* stau la izvorul de apã, ºi
fata care va ieºi sã scoatã apã ºi cãreia
îi voi zice: „Dã-mi, te rog, sã beau
puþinã apã din vadra ta” *Vers. 13.

44. ºi care îmi va rãspunde: „Bea tu
însuþi ºi voi da de bãut ºi cãmilelor
tale”, fata aceea sã fie nevasta pe care
a rânduit-o Domnul pentru fiul stãpâ-
nului meu!”
45. Înainte* de a sfârºi de vorbit** în

inima mea, iatã cã a ieºit Rebeca, cu
vadra pe umãr, s-a coborât la izvor ºi a
scos apã. Eu i-am zis: „Dã-mi sã beau,
te rog!” *Vers. 15, etc. **1 Sam. 1.13.

46. Ea s-a grãbit, ºi-a plecat vadra
deasupra umãrului ºi a zis: „Bea ºi voi
da de bãut ºi cãmilelor tale.” Am bãut ºi
a dat de bãut ºi cãmilelor mele.
47. Eu am întrebat-o ºi am zis: „A cui

fatã eºti?” Ea a rãspuns: „Sunt fata lui
Betuel, fiul lui Nahor ºi al Milcãi.”
I-am pus* veriga în nas ºi brãþãrile la
mâini. *Ezec. 16.11,12.

48. Apoi am plecat* capul, m-am
aruncat cu faþa la pãmânt înaintea
Domnului ºi am binecuvântat pe
Domnul Dumnezeul stãpânului meu,
Avraam, cã m-a cãlãuzit pe calea cea
dreaptã, ca sã iau pe fata fratelui**
stãpânului meu pentru fiul lui.

*Vers. 26. **Cap. 22.23.

49. Acum, dacã voiþi sã arãtaþi
bunãvoinþã* ºi credincioºie faþã de
stãpânul meu, spuneþi-mi; dacã nu,
spuneþi-mi iarãºi, ca sã mã îndrept la
dreapta sau la stânga.” *Cap. 47.29. Ios. 2.14.

50. Laban ºi Betuel, drept rãspuns, au
zis: „De la Domnul* vine lucrul
acesta; noi nu-þi mai putem spune**
nici rãu, nici bine.

*Ps. 118.23. Mat. 21.42. Marc. 12.11. **Cap. 31.24.

51. Iatã, Rebeca este* înaintea ta; 
ia-o ºi du-te, ca sã fie nevasta fiului
stãpânului tãu, cum a spus Domnul.”

*Cap. 20.15.

52. Când a auzit robul lui Avraam
cuvintele lor, s-a aruncat* cu faþa la
pãmânt înaintea Domnului. *Vers. 26.

53. ªi robul a scos scule* de argint,
scule de aur ºi îmbrãcãminte, pe care 
le-a dat Rebecãi; a dat, de asemenea,
daruri bogate** fratelui sãu ºi mamei
sale. *Exod 3.22; 11.2; 12.35. **2 Cron. 21.3. Ezra 1.6.

54. Dupã aceea, au mâncat ºi au bãut,
el ºi oamenii care erau împreunã cu 
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el ºi s-au culcat. Dimineaþa când s-au
sculat, robul a zis: „Lãsaþi-mã* sã mã
întorc la stãpânul meu.” *Vers. 56,59.

55. Fratele ºi mama fetei au zis: „Fata
sã mai rãmânã câtva timp cu noi,
mãcar vreo zece zile: pe urmã, poate
sã plece.”
56. El le-a rãspuns: „Nu mã opriþi,

fiindcã Domnul mi-a dat izbândã în
cãlãtoria mea; lãsaþi-mã sã plec ºi sã
mã duc la stãpânul meu.”
57. Atunci ei au rãspuns: „Sã chemãm

pe fatã ºi s-o întrebãm.”
58. Au chemat, dar, pe Rebeca ºi i-au

zis: „Vrei sã te duci cu omul acesta?”
„Da, vreau”, a rãspuns ea.
59. ªi au lãsat pe sora lor, Rebeca, sã

plece cu doica* ei, cu robul lui Avraam
ºi cu oamenii lui. *Cap. 35.8.

60. Au binecuvântat pe Rebeca ºi 
i-au zis: „O, sora noastrã, sã ajungi
mama* a mii de zeci de mii, ºi
sãmânþa** ta sã stãpâneascã cetãþile
vrãjmaºilor sãi!” *Cap. 17.16. **Cap. 22.17.

61. Rebeca s-a sculat, împreunã cu
slujnicele ei, au încãlecat pe cãmile ºi
au urmat pe omul acela. Robul a luat
pe Rebeca ºi a plecat.
62. Isaac se întorsese de la fântâna*

„Lahai-Roi”, cãci locuia în þara de
miazãzi. *Cap. 16.14; 25.11.

63. Într-o searã, când Isaac ieºise sã
cugete în tainã* pe câmp, a ridicat
ochii ºi s-a uitat; ºi iatã cã veneau
niºte cãmile. *Ios. 1.8. Ps. 1.2; 77.12; 119.15; 143.5.

64. Rebeca a ridicat ºi ea ochii, a
vãzut pe Isaac ºi s-a dat* jos de pe
cãmilã. *Ios. 15.18.

65. ªi a zis robului: „Cine este omul
acesta care vine înaintea noastrã pe
câmp?” Robul a rãspuns: „Este stãpânul
meu!” Atunci ea ºi-a luat marama ºi s-a
acoperit.
66. Robul a istorisit lui Isaac toate

lucrurile pe care le fãcuse.
67. Isaac a dus pe Rebeca în cortul

mamei sale, Sara; a luat pe Rebeca, ea
a fost nevasta lui, ºi el a iubit-o. Astfel
a fost mângâiat* Isaac pentru pierderea
mamei sale. *Cap. 38.12.

Moartea lui Avraam

251. Avraam a mai luat o nevastã,
numitã Chetura.

2. Ea* i-a nãscut pe Zimran, pe
Iocºan, pe Medan, pe Madian, pe
Iºbac ºi ªuah. *1 Cron. 1.32.

3. Iocºan a nãscut pe Seba ºi pe

Dedan. Fiii lui Dedan au fost Aºurimi,
Letuºimi ºi Leumimi. –
4. Fiii lui Madian au fost: Efa, Efer,

Enoh, Abida ºi Eldaa. Toþi aceºtia sunt
fiii Cheturei.
5. Avraam* a dat lui Isaac toate

averile sale. *Cap. 24.36.

6. Dar a dat daruri fiilor þiitoarelor
sale; ºi, pe când era încã în viaþã, i-a
îndepãrtat* de lângã fiul sãu, Isaac,
înspre** rãsãrit, în þara rãsãritului.

*Cap. 21.14. **Judc. 6.3.

7. Iatã zilele anilor vieþii lui Avraam:
el a trãit o sutã ºaptezeci ºi cinci de ani.
8. Avraam ºi-a dat duhul ºi a murit*,

dupã o bãtrâneþe fericitã, înaintat
în vârstã ºi sãtul de zile; ºi a fost
adãugat** la poporul sãu.

*Cap. 15.15; 49.29. **Cap. 35.29; 49.33.

9. Isaac ºi Ismael, fiii* sãi, l-au
îngropat în peºtera Macpela, în ogorul
lui Efron, fiul lui Þohar, hetitul, care
este faþã în faþã cu Mamre.

*Cap. 35.29; 50.13.

10. Acesta este ogorul*, pe care-l
cumpãrase Avraam de la fiii lui Het.
Acolo** au fost îngropaþi Avraam ºi
nevasta sa, Sara. *Cap. 23.16. **Cap. 49.31.

11. Dupã moartea lui Avraam, Dum-
nezeu a binecuvântat pe fiul sãu, Isaac.
El locuia lângã fântâna* „Lahai-Roi.”

*Cap. 16.14; 24.62.

Urmaºii lui Ismael
12. Iatã spiþa neamului lui Ismael,

fiul lui Avraam, pe care-l* nãscuse lui
Avraam, egipteanca Agar, roaba Sarei.

*Cap. 16.15.

13. Iatã* numele fiilor lui Ismael,
dupã numele lor, dupã neamurile lor:
Nebaiot, întâiul nãscut al lui Ismael;
Chedar, Adbeel, Mibsam, *1 Cron. 1.29.

14. Miºma, Duma, Masa;
15. Hadad, Tema, Ietur, Nafiº ºi

Chedma.
16. Aceºtia sunt fiii lui Ismael;

acestea sunt numele lor, dupã satele ºi
taberele lor. Ei au fost cei doisprezece
voievozi*, dupã neamurile lor.

*Cap. 17.20.

17. ªi iatã anii vieþii lui Ismael: o
sutã treizeci ºi ºapte de ani. El ºi-a
dat* duhul ºi a murit, ºi a fost adãugat
la poporul sãu. *Vers. 8.

18. Fiii lui au locuit* de la Havila
pânã la ªur, care este în faþa Egiptului,
cum mergi spre Asiria. El s-a aºezat în
faþa** tuturor fraþilor lui.

*1 Sam. 15.7. **Cap. 16.12.
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Esau ºi Iacov
19. Iatã spiþa neamului lui Isaac, fiul

lui Avraam.
Avraam* a nãscut pe Isaac.

*Mat. 1.2.

20. Isaac era în vârstã de patruzeci de
ani când a luat de nevastã pe Rebeca,
fata* lui Betuel, arameul din Padan-
Aram1, ºi sora** lui Laban, arameul.

*Cap. 22.23. **Cap. 24.29.

21. Isaac s-a rugat Domnului pentru
nevasta sa, cãci era stearpã; ºi Domnul*
l-a ascultat: nevasta sa, Rebeca**, a
rãmas însãrcinatã.

*1 Cron. 5.20. 2 Cron. 33.13. Ezra 8.23. **Rom. 9.10.

22. Copiii se bãteau în pântecele ei;
ºi ea a zis: „Dacã-i aºa, pentru ce mai
sunt însãrcinatã?” S-a dus sã întrebe*
pe Domnul. *1 Sam. 9.9; 10.22.

23. ªi Domnul i-a zis:
„Douã neamuri* sunt în pântecele

tãu,
ªi douã noroade se vor despãrþi la

ieºirea din pântecele tãu.
Unul** din noroadele acestea va fi

mai tare decât celãlalt.
ªi cel mai mare† va sluji celui mai

mic.” *Cap. 17.16; 24.60. **2 Sam. 8.14. 
†Cap. 27.29. Mal. 1.3. Rom. 9.12.

24. S-au împlinit zilele când avea sã
nascã; ºi iatã cã în pântecele ei erau
doi gemeni.
25. Cel dintâi a ieºit roºu de* tot, ca

o manta de pãr, ºi de aceea i-au pus
numele Esau2. *Cap. 27.11,16,23.

26. Apoi a ieºit fratele sãu, care*
þinea cu mâna de cãlcâi pe Esau; ºi de
aceea i-au pus numele** Iacov3. Isaac
era în vârstã de ºaizeci de ani când 
s-au nãscut ei. *Osea 12.3. **Cap. 27.36.

Esau îºi vinde dreptul de întâi nãscut
27. Bãieþii aceºtia s-au fãcut mari.

Esau a ajuns un vânãtor* îndemânatic,
un om care îºi petrecea vremea mai
mult pe câmp; dar Iacov era un om
liniºtit**, care stãtea acasã† în corturi.

*Cap. 27.3,5. **Iov 1.1,8; 2.3. Ps. 37.37. †Evr. 11.9.

28. Isaac iubea pe Esau, pentru cã
mânca* din vânatul lui; Rebeca** însã
iubea mai mult pe Iacov.

*Cap. 27.19,25,31. **Cap. 27.6.

29. Odatã, pe când fierbea Iacov o
ciorbã, Esau s-a întors de la câmp,
rupt de obosealã.
30. ªi Esau a zis lui Iacov: „Dã-mi, te

rog, sã mãnânc din ciorba aceasta

roºiaticã, fiindcã sunt rupt de obo-
sealã.” Pentru aceea s-a dat lui Esau
numele Edom1.
31. Iacov a zis: „Vinde-mi azi dreptul

tãu de întâi nãscut!”
32. Esau a rãspuns: „Iatã-mã, sunt pe

moarte; la ce-mi slujeºte dreptul acesta
de întâi nãscut?”
33. ªi Iacov a zis: „Jurã-mi întâi.”

Esau i-a jurat ºi astfel ºi-a vândut*
dreptul de întâi nãscut lui Iacov.

*Evr. 12.16.

34. Atunci Iacov a dat lui Esau pâine
ºi ciorbã de linte. El a mâncat ºi a
bãut*; apoi s-a sculat ºi a plecat.
Astfel ºi-a nesocotit Esau dreptul de
întâi nãscut. *Ecl. 8.15. Isa. 22.13. 1 Cor. 15.32.

Isaac în þara filistenilor – Legãmântul
cu Abimelec

261. În þarã a venit o foamete, afarã
de foametea dintâi*, care fusese

pe vremea lui Avraam. Isaac s-a dus la
Abimelec**, împãratul filistenilor, la
Gherar. *Cap. 12.10. **Cap. 20.2.

2. Domnul i S-a arãtat ºi i-a zis: „Nu
te coborî în Egipt! Rãmâi* în þara în
care îþi voi spune. *Cap. 12.1.

3. Locuieºte ca strãin* în þara
aceasta; Eu voi** fi cu tine ºi te† voi
binecuvânta; cãci†† toate þinuturile
acestea þi le voi da þie ºi seminþei tale
ºi voi þine*† jurãmântul pe care l-am
fãcut tatãlui tãu, Avraam.”
*Cap. 20.1. Ps. 39.12. Evr. 11.9. **Cap. 28.15. †Cap. 12.2.
††Cap. 13.15; 15.18. *†Cap. 22.16. Ps. 105.9.

4. Îþi voi* înmulþi sãmânþa, ca stelele
cerului; voi da seminþei tale toate
þinuturile acestea; ºi toate neamurile
pãmântului vor fi binecuvântate în
sãmânþa** ta, ca rãsplatã,

*Cap. 15.5; 22.17. **Cap. 12.3; 22.18.

5. pentru cã Avraam* a ascultat de
porunca Mea ºi a pãzit ce i-am cerut, a
pãzit poruncile Mele, orânduirile Mele
ºi legile Mele.” *Cap. 22.16,18.

6. Astfel Isaac a rãmas la Gherar.
7. Când îi puneau oamenii locului

aceluia întrebãri cu privire la nevasta
lui, el* zicea: „Este sora mea.” Cãci îi
era fricã** sã spunã cã este nevasta sa,
ca sã nu-l omoare oamenii locului
aceluia, fiindcã Rebeca† era frumoasã
la chip.

*Cap. 12.13; 20.2,13. **Prov. 29.25. †Cap. 24.16.

8. Fiindcã ºederea lui acolo se lungise,
s-a întâmplat cã Abimelec, împãratul
filistenilor, uitându-se pe fereastrã, a
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vãzut pe Isaac jucându-se cu nevasta
sa, Rebeca.
9. Abimelec a trimis sã cheme pe

Isaac ºi i-a zis: „Nu mai încape
îndoialã cã e nevasta ta. Cum ai putut
zice: „E sora mea”? Isaac i-a rãspuns:
„Am zis aºa, ca sã nu mor din pricina ei.”
10. ªi Abimelec a zis: „Ce ne-ai

fãcut? Ce uºor s-ar fi putut ca vreunul
din norod sã se culce cu nevasta ta ºi
ne-ai fi* fãcut vinovaþi.” *Cap. 20.9.

11. Atunci Abimelec a dat urmãtoarea
poruncã întregului norod: „Cine se va
atinge* de omul acesta sau de nevasta
lui va fi omorât.” *Ps. 105.15.

Averea lui Isaac ºi certurile
12. Isaac a fãcut semãnãturi în þara

aceea ºi a strâns rod însutit* în anul acela;
cãci Domnul l-a binecuvântat**.

*Mat. 13.8. Marc. 4.8. **Vers. 3. Cap. 24.1,35. Iov 42.12.

13. Astfel omul acesta s-a îmbogãþit*
ºi a mers îmbogãþindu-se din ce în
ce mai mult, pânã ce a ajuns foarte
bogat. *Cap. 24.35. Ps. 112.3. Prov. 10.22.

14. Avea cirezi de vite ºi turme de oi,
ºi un mare numãr de robi; de aceea
filistenii îl pizmuiau*. *Cap. 37.11. Ecl. 4.4.

15. Toate fântânile pe care* le
sãpaserã robii tatãlui sãu, pe vremea
tatãlui sãu, Avraam, filistenii le-au
astupat ºi le-au umplut cu þãrânã.

*Cap. 21.30.

16. ªi Abimelec a zis lui Isaac:
„Pleacã de la noi, cãci ai ajuns* mult
mai puternic decât noi.” *Exod 1.9.

17. Isaac a plecat de acolo ºi a tãbãrât
în valea Gherar, unde s-a aºezat cu
locuinþa.
18. Isaac a sãpat din nou fântânile de

apã pe care le sãpaserã robii tatãlui
sãu, Avraam, ºi pe care le astupaserã
filistenii dupã moartea lui Avraam; ºi
le-a pus iarãºi aceleaºi nume* pe care
le pusese tatãl sãu. *Cap. 21.31.

19. Robii lui Isaac au mai sãpat în
vale ºi au dat acolo peste o fântânã cu
apã de izvor.
20. Pãstorii din Gherar s-au certat*

însã cu pãstorii lui Isaac, zicând: „Apa
este a noastrã.” ªi a pus fântânii
numele Esec1, pentru cã se certaserã
cu el. *Cap. 21.25.

21. Apoi au sãpat o altã fântânã,
pentru care iar au fãcut gâlceavã, de
aceea a numit-o Sitna2.
22. Pe urmã s-a mutat de acolo ºi 

a sãpat o altã fântânã, pentru care nu 
s-au mai certat; ºi a numit-o Rehobot1;
„cãci”, a zis el, „Domnul ne-a fãcut
loc larg, ca sã ne putem întinde* în
þarã.” *Cap. 17.6; 28.3; 41.52. Exod 1.7.

23. De acolo s-a suit la Beer-ªeba.
24. Domnul i S-a arãtat chiar în

noaptea aceea ºi i-a zis: „Eu* sunt
Dumnezeul tatãlui tãu, Avraam; nu te
teme**, cãci Eu sunt† cu tine; te voi
binecuvânta ºi îþi voi înmulþi sãmânþa,
din pricina robului Meu, Avraam.”

*Cap. 17.7; 24.12; 28.13. Exod 3.6. Fapt. 7.32. **Cap. 15.1.
†Vers. 3,4.

25. Isaac a zidit* acolo un altar, a
chemat** Numele Domnului ºi ºi-a
întins cortul acolo. Robii lui Isaac au
sãpat acolo o fântânã.

*Cap. 12.7; 13.18. **Ps. 116.17.

26. Abimelec a venit din Gherar la el,
cu prietenul sãu, Ahuzat, ºi cu Picol*,
cãpetenia oºtirii lui. *Cap. 21.22.

27. Isaac le-a zis: „Pentru ce veniþi
la mine, voi* care mã urâþi ºi m-aþi
izgonit** de la voi?” *Judc. 11.7. **Vers. 16.

28. Ei au rãspuns: „Vedem lãmurit cã
Domnul este* cu tine. De aceea zicem:
„Sã fie un jurãmânt între noi, între noi
ºi tine, ºi sã facem un legãmânt cu
tine! *Cap. 21.22,23.
29. Anume, jurã cã nu ne vei face nici

un rãu, dupã cum nici noi nu ne-am
atins de tine, ci þi-am fãcut numai bine
ºi te-am lãsat sã pleci în pace. Tu
acum* eºti binecuvântat de Domnul.”

*Cap. 24.31. Ps. 115.15.

30. Isaac* le-a dat un ospãþ ºi au
mâncat ºi au bãut. *Cap. 19.3.

31. S-au sculat dis-de-dimineaþã ºi 
s-au legat unul cu altul printr-un jurã-
mânt*. Isaac i-a lãsat apoi sã plece, ºi
ei l-au pãrãsit în pace. *Cap. 21.31.
32. În aceeaºi zi, niºte robi ai lui

Isaac au venit sã-i vorbeascã de
fântâna pe care o sãpau ºi i-au zis:
„Am dat de apã!”
33. ªi el a numit-o ªiba2. De aceea 

s-a pus cetãþii numele Beer-ªeba*
pânã în ziua de azi. *Cap. 21.31.

Întâia cãsãtorie a lui Esau
34. La vârsta de patruzeci* de ani,

Esau a luat de neveste pe Iudita, fata
hetitului Beeri, ºi pe Basmat, fata
hetitului Elon. *Cap. 36.2.

35. Ele* au fost o pricinã de mare
amãrãciune pentru Isaac ºi Rebeca.

*Cap. 27.46; 28.1,8.

GENEZA (FACEREA) 2628

1. Adicã: Ceartã    2. Adicã: Gâlceavã 1. Adicã: Lãrgime     2. Adicã: Jurãmânt

Binecuvântarea lui Esau

271. Isaac îmbãtrânise, ºi ochii* îi
slãbiserã, aºa cã nu mai vedea.

Atunci a chemat pe Esau, fiul lui cel
mai mare, ºi i-a zis: „Fiule!” „Iatã-mã”,
i-a rãspuns el. *Cap. 48.10. 1 Sam. 3.2.

2. Isaac a zis: „Iatã, am îmbãtrânit ºi
nu* ºtiu ziua morþii mele.

*Prov. 27.1. Iac. 4.14.

3. Acum*, dar, te rog, ia-þi armele,
tolba ºi arcul, du-te la câmp ºi adu-mi
vânat. *Cap. 25.27,28.

4. Fã-mi o mâncare, cum îmi place
mie, ºi adu-mi s-o mãnânc, ca sã te
binecuvânteze sufletul* meu înainte
de a muri.” *Vers. 27. Cap. 48.9,15; 49.28. Deut. 33.1.

5. Rebeca a ascultat ce spunea Isaac
fiului sãu, Esau. ªi Esau s-a dus la
câmp, ca sã prindã vânatul ºi sã-l
aducã.
6. Apoi Rebeca a zis fiului sãu Iacov:

„Iatã, am auzit pe tatãl tãu vorbind
astfel fratelui tãu, Esau:
7. „Adu-mi vânat ºi fã-mi o mâncare

ca sã mãnânc; ºi te voi binecuvânta
înaintea Domnului, înainte de moartea
mea.”
8. Acum, fiule, ascultã* sfatul meu ºi

fã ce îþi poruncesc. *Vers. 13.
9. Du-te de ia-mi din turmã doi iezi

buni, ca sã fac din ei tatãlui tãu o mân-
care* gustoasã cum îi place; *Vers. 4.
10. tu ai s-o duci tatãlui tãu s-o

mãnânce, ca sã te binecuvânteze*
înainte de moartea lui.” *Vers. 4.

11. Iacov a rãspuns mamei sale:
„Iatã, fratele meu, Esau*, este pãros,
iar eu n-am pãr deloc. *Cap. 25.25.

12. Poate cã tatãl meu mã va pipãi* ºi
voi trece drept mincinos înaintea lui
ºi, în loc de binecuvântare, voi face sã
vinã peste mine blestemul**.”

*Vers. 22. **Cap. 9.25. Deut. 27.18.
13. Mama sa i-a zis: „Blestemul

acesta, fiule, sã cadã peste mine*!
Ascultã numai sfatul meu ºi du-te de
adu-mi-i.”

*Cap. 43.9. 1 Sam. 25.24. 2 Sam. 14.9. Mat. 27.25.
14. Iacov s-a dus de i-a luat ºi i-a

adus mamei sale, care a fãcut o
mâncare* cum îi plãcea tatãlui sãu.

*Vers. 4,9.
15. În urmã, Rebeca a luat hainele

cele bune* ale lui Esau, fiul ei cel mai
mare, care se gãseau acasã, ºi le-a pus
pe Iacov, fiul ei cel mai tânãr.

*Vers. 27.

16. I-a acoperit cu pielea iezilor
mâinile ºi gâtul care erau fãrã pãr.

17. ªi a dat în mâna fiului sãu Iacov
mâncarea gustoasã ºi pâinea pe care le
pregãtise.
18. El a venit la tatãl sãu ºi a zis:

„Tatã!” „Iatã-mã”, a zis Isaac. „Cine
eºti tu, fiule?”
19. Iacov a rãspuns tatãlui sãu:

„Eu sunt Esau, fiul tãu cel mai mare;
am fãcut ce mi-ai spus. Scoalã-te,
rogu-te, ºezi de mãnâncã din vânatul
meu, pentru ca sã mã binecuvânteze*
sufletul tãu!” *Vers. 4.

20. Isaac a zis fiului sãu: „Cum l-ai ºi
gãsit, fiule?” ªi Iacov a rãspuns:
„Domnul Dumnezeul tãu, mi l-a scos
înainte.”
21. Isaac a zis lui Iacov: „Apropie-te,

dar, sã te pipãi*, fiule, ca sã ºtiu dacã
eºti cu adevãrat fiul meu Esau sau
nu.” *Vers. 12.

22. Iacov s-a apropiat de tatãl sãu,
Isaac, care l-a pipãit ºi a zis: „Glasul
este glasul lui Iacov, dar mâinile sunt
mâinile lui Esau.”
23. Nu l-a cunoscut, pentru cã

mâinile îi erau pãroase*, ca mâinile
fratelui sãu, Esau; ºi l-a binecuvântat.

*Vers. 16.

24. Isaac a zis: „Tu eºti deci fiul meu
Esau?” ªi Iacov a rãspuns: „Eu sunt.”
25. Isaac a zis: „Adu-mi sã mãnânc

din vânatul fiului meu, ca sufletul meu
sã te* binecuvânteze.” Iacov i-a adus,
ºi el a mâncat; i-a adus ºi vin ºi a
bãut. *Vers. 4.

26. Atunci tatãl sãu, Isaac, i-a zis:
„Apropie-te, dar, ºi sãrutã-mã, fiule.”
27. Iacov s-a apropiat ºi l-a sãrutat.

Isaac a simþit mirosul hainelor lui;
apoi l-a binecuvântat ºi a zis: „Iatã,
mirosul* fiului meu este ca mirosul
unui câmp pe care l-a binecuvântat
Domnul. *Osea 14.6.

28. Sã-þi dea* Dumnezeu rouã** din
cer
ªi grãsimea† pãmântului,
Grâu ºi vin†† din belºug! *Evr. 11.20. 

**Deut. 33.13,28. 2 Sam. 1.21. †Cap. 45.18. ††Deut. 33.28.

29. Sã-þi fie supuse noroade*,
ªi neamuri sã se închine înaintea ta!
Sã fii stãpânul fraþilor tãi,
ªi fiii** mamei tale sã se închine

înaintea ta!
Blestemat† sã fie oricine te va

blestema
ªi binecuvântat sã fie oricine te va

binecuvânta.”
*Cap. 9.25; 25.23. **Cap. 49.8. †Cap. 12.3. Num. 24.9.
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30. Isaac sfârºise de binecuvântat pe
Iacov ºi abia plecase Iacov de la tatãl
sãu Isaac, când fratele sãu, Esau, s-a
întors de la vânãtoare.
31. A fãcut ºi el o mâncare gustoasã,

pe care a adus-o tatãlui sãu. ªi a zis
tatãlui sãu: „Tatã, scoalã-te ºi mãnâncã*
din vânatul fiului tãu, pentru ca sã
mã binecuvânteze sufletul tãu!”

*Vers. 4.

32. Tatãl sãu, Isaac, i-a zis: „Cine eºti
tu?” ªi el a rãspuns: „Eu sunt fiul tãu
cel mai mare, Esau.”
33. Isaac s-a înspãimântat foarte tare

ºi a zis: „Cine este atunci cel ce a
prins vânat ºi mi l-a adus? Eu am
mâncat din toate, înainte de a veni tu,
ºi l-am binecuvântat. De aceea va
rãmâne* binecuvântat.”

*Cap. 28.3,4. Rom. 11.29.

34. Când a auzit Esau cuvintele
tatãlui sãu, a scos mari þipete*, pline
de amãrãciune, ºi a zis tatãlui sãu:
„Binecuvânteazã-mã ºi pe mine, tatã!”

*Evr. 12.17.

35. Isaac a zis: „Fratele tãu a venit cu
vicleºug ºi þi-a luat binecuvântarea.”
36. Esau a zis: „Da, nu degeaba* i-au

pus numele Iacov; cãci m-a înºelat de
douã ori. Mi-a luat** dreptul de întâi
nãscut, ºi iatã-l acum cã a venit de 
mi-a luat ºi binecuvântarea!” ªi a zis:
„N-ai pãstrat nici o binecuvântare
pentru mine?” *Cap. 25.26. **Cap. 25.33.

37. Isaac a rãspuns ºi a zis lui Esau:
„Iatã, l-am fãcut stãpân* peste tine ºi
i-am dat ca slujitori pe toþi fraþii lui, 
l-am înzestrat cu grâu** ºi vin din
belºug: ce mai pot face oare pentru
tine, fiule?”

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

38. Esau a zis tatãlui sãu: „N-ai decât
aceastã singurã binecuvântare, tatã?
Binecuvânteazã-mã ºi pe mine, tatã!”
ªi Esau a ridicat glasul ºi a plâns*.

*Evr. 12.17.

39. Tatãl sãu, Isaac, a rãspuns ºi i-a
zis:
„Iatã! Locuinþa* ta va fi lipsitã1 de

grãsimea pãmântului
ªi de roua cerului de sus.

*Vers. 28. Evr. 11.20.

40. Vei trãi din sabia ta 
ªi vei sluji* fratelui tãu;
Dar, când** te vei rãscula,
Vei scutura jugul lui de pe gâtul tãu!”

*Cap. 35.23. 2 Sam. 8.14. Obad. 18-20. **2 Împ. 8.20.

Esau urãºte pe Iacov
41. Esau a prins urã* pe Iacov, din

pricina binecuvântãrii cu care-l bine-
cuvântase tatãl sãu. ªi Esau zicea în
inima sa: „Zilele** de bocet pentru
tatãl meu sunt aproape, ºi apoi am† sã
ucid pe fratele meu, Iacov.”

*Cap. 37.4,8. **Cap. 50.3,4,10. †Obad. 10.

42. ªi au spus Rebecãi cuvintele lui
Esau, fiul ei cel mai mare. Ea a trimis
atunci de a chemat pe Iacov, fiul ei cel
mai tânãr, ºi i-a zis: „Iatã, fratele tãu,
Esau, vrea sã se rãzbune* pe tine
omorându-te. *Ps. 64.5.

43. Acum, fiule, ascultã sfatul meu:
scoalã-te, fugi la fratele meu Laban
în* Haran; *Cap. 11.31.

44. ºi rãmâi la el câtãva vreme, pânã
se va potoli mânia fratelui tãu,
45. pânã va trece de la tine urgia

fratelui tãu ºi va uita ce i-ai fãcut.
Atunci voi trimite sã te cheme. Pentru
ce sã fiu lipsitã de voi amândoi într-o
zi?”
46. Rebeca a zis lui Isaac: „M-am*

scârbit de viaþã, din pricina fetelor lui
Het. Dacã Iacov** va lua o asemenea
nevastã, dintre fetele lui Het, dintre
fetele þãrii acesteia, la ce-mi mai este
bunã viaþa?” *Cap. 26.35; 28.8. **Cap. 24.3.

Fuga lui Iacov în Mesopotamia

281. Isaac a chemat pe Iacov, l-a
binecuvântat* ºi i-a dat porunca

aceasta: „Sã** nu-þi iei nevastã dintre
fetele lui Canaan. *Cap. 27.33. **Cap. 24.3.

2. Scoalã-te*, du-te la Padan-
Aram**, în casa lui Betuel†, tatãl
mamei tale, ºi ia-þi de acolo o nevastã,
dintre fetele lui Laban††, fratele
mamei tale.

*Osea 12.12. **Cap. 25.20. †Cap. 22.23. ††Cap. 24.29.

3. Dumnezeul* cel Atotputernic1 sã te
binecuvânteze, sã te facã sã creºti ºi sã
te înmulþeºti, ca sã ajungi o ceatã de
noroade! *Cap. 17.1,6.

4. Sã-þi dea binecuvântarea* lui
Avraam, þie ºi seminþei tale cu tine, ca
sã stãpâneºti þara în care locuieºti**
ca strãin ºi pe care a dat-o lui
Avraam.” *Cap. 12.2. **Cap. 17.8.

5. ªi Isaac a trimis pe Iacov, care
s-a dus la Padan-Aram, la Laban, fiul
lui Betuel, arameul, fratele Rebecãi,
mama lui Iacov ºi a lui Esau.
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Esau mai ia o nevastã
6. Esau a vãzut cã Isaac binecuvântase

pe Iacov ºi-l trimisese la Padan-Aram,
ca sã-ºi ia nevastã de acolo, ºi cã,
binecuvântându-l, îi dãduse porunca
aceasta: „Sã nu-þi iei nevastã dintre
fetele lui Canaan.”
7. A vãzut cã Iacov ascultase de tatãl

sãu ºi de mama sa ºi plecase la Padan-
Aram.
8. Esau a înþeles* astfel cã fetele lui

Canaan nu-i plãceau tatãlui sãu Isaac.
*Cap. 24.3; 26.35.

9. ªi Esau s-a dus la Ismael. El a mai
luat de nevastã, pe lângã nevestele pe
care le avea, pe Mahalat*, fata lui
Ismael, fiul lui Avraam, ºi sora lui
Nebaiot**. *Cap. 36.3. **Cap. 25.13.

Scara cerului
10. Iacov a plecat din Beer-ªeba* ºi

ºi-a luat drumul spre Haran**.
*Osea 12.12. **Fapt. 7.2.

11. A ajuns într-un loc unde a rãmas
peste noapte, cãci asfinþise soarele. A
luat o piatrã de acolo, a pus-o cãpãtâi
ºi s-a culcat în locul acela.
12. ªi a visat* o scarã rezematã de

pãmânt, al cãrei vârf ajungea pânã la
cer. Îngerii** lui Dumnezeu se suiau
ºi se coborau pe scara aceea.

*Cap. 41.1. Iov 33.15. **Ioan 1.51. Evr. 1.14.

13. ªi Domnul* stãtea deasupra1 ei ºi
zicea: „Eu** sunt Domnul Dumnezeul
tatãlui tãu, Avraam, ºi Dumnezeul lui
Isaac.” Pãmântul† pe care eºti culcat
þi-l voi da þie ºi seminþei tale.

*Cap. 35.1; 48.3. **Cap. 26.24. †Cap. 13.15; 35.12.

14. Sãmânþa ta va fi ca pulberea*
pãmântului; te vei întinde** la apus
ºi la rãsãrit, la miazãnoapte ºi la
miazãzi; ºi toate familiile pãmântului
vor fi binecuvântate în tine ºi în
sãmânþa ta. *Cap. 13.16. **Cap. 13.14. Deut. 12.20.

15. Iatã, Eu* sunt cu tine; te voi
pãzi** pretutindeni pe unde vei merge
ºi te voi aduce† înapoi în þara aceasta;
cãci nu te voi pãrãsi††, pânã*† nu voi
împlini ce-þi spun.”
*Cap. 12.3; 18.18; 22.18; 26.4. **Vers. 20,21. Cap. 26.24;
31.3. †Cap. 48.16. Ps. 121.5,7,8. ††Cap. 35.6. *†Deut. 31.6,8.
Ios. 1.5. 1 Împ. 8.57. Evr. 13.5.

16. Iacov s-a trezit din somn ºi a zis:
„Cu adevãrat, Domnul este în locul*
acesta, ºi eu n-am ºtiut.” *Num. 23.19.

17. I-a fost fricã ºi a zis: „Cât de
înfricoºat este locul acesta! Aici este

casa lui Dumnezeu, aici este poarta
cerurilor!”
18. ªi Iacov s-a sculat dis-de-dimi-

neaþã, a luat piatra pe care o pusese
cãpãtâi, a pus-o ca stâlp* de aducere
aminte ºi a turnat** untdelemn pe
vârful ei.

*Exod 3.5. Ios. 5.15. **Cap. 31.13,45; 35.14.

19. A dat locului* acestuia numele
Betel1; dar mai înainte cetatea se
chema Luz. *Lev. 8.10-12. Num. 7.1.

20. Iacov* a fãcut o juruinþã ºi a zis:
„Dacã** va fi Dumnezeu cu mine ºi
mã va pãzi în timpul cãlãtoriei pe care
o fac, dacã-mi va da pâine† sã mãnânc
ºi haine sã mã îmbrac *Judc. 1.23,26. 
Osea 4.15. **Cap. 31.13. Judc. 11.30. 2 Sam. 15.8. †Vers. 15.

21. ºi dacã mã voi întoarce* în pace
în casa tatãlui meu, atunci** Domnul
va fi Dumnezeul meu;

*1 Tim. 6.8. **Judc. 11.31. 2 Sam. 19.24,30.

22. piatra aceasta, pe care am pus-o
ca stâlp de aducere aminte, va fi casa
lui Dumnezeu* ºi Îþi voi da a zecea
parte din tot** ce-mi vei da.”
*Deut. 26.17. 2 Sam. 15.8. 2 Împ. 5.17. **Cap. 35.7,14. 
Lev. 27.30.

Iacov la Laban

291. Iacov a pornit la drum ºi s-a
dus în þara* celor ce locuiesc la

rãsãrit. *Num. 23.7. Osea 12.12.

2. S-a uitat înainte ºi iatã cã pe câmp
era o fântânã; ºi lângã ea erau trei
turme de oi, care se odihneau; cãci la
fântâna aceasta obiºnuiau ciobanii 
sã-ºi adape turmele. ªi piatra de pe
gura fântânii era mare.
3. Toate turmele se strângeau acolo;

ciobanii prãvãleau piatra de pe gura
fântânii, adãpau turmele ºi apoi
puneau piatra iarãºi la loc pe gura
fântânii.
4. Iacov a zis pãstorilor: „Fraþilor,

de unde sunteþi?” „Din Haran”, au
rãspuns ei.
5. El le-a zis: „Cunoaºteþi pe Laban,

fiul lui Nahor?” „Îl cunoaºtem”, i-au
rãspuns ei.
6. El le-a zis: „Este* sãnãtos?”

„Sãnãtos”, au rãspuns ei. ªi tocmai
atunci venea Rahela, fata lui, cu oile.

*Cap. 43.27.

7. El a zis: „Iatã, soarele este încã
sus ºi-i prea devreme ca sã strângeþi
vitele: adãpaþi oile, apoi duceþi-vã ºi
paºteþi-le iarãºi.”
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8. Ei au rãspuns: „Nu putem, pânã nu
se vor strânge toate turmele; atunci se
prãvãleºte piatra de pe gura fântânii ºi
vom adãpa oile.”
9 Pe când le vorbea el încã, veni

Rahela* cu oile tatãlui sãu; cãci ea le
pãzea. *Exod 2.16.

10. Când a vãzut Iacov pe Rahela,
fata lui Laban, fratele mamei sale, ºi
turma lui Laban, fratele mamei sale, 
s-a apropiat, a prãvãlit* piatra de pe
gura fântânii ºi a adãpat turma lui
Laban, fratele mamei sale. *Exod 2.17.

11. Apoi Iacov a sãrutat* pe Rahela
ºi a început sã plângã tare.

*Cap. 33.4; 45.14,15.

12. Iacov a spus Rahelei cã este rudã
cu tatãl* ei, cã este fiul Rebecãi. ªi ea
a dat fuga** de a spus tatãlui sãu.

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

13. Cum a auzit Laban de Iacov, fiul
surorii sale, i-a* alergat înainte, l-a
îmbrãþiºat, l-a sãrutat ºi l-a adus în
casã. Iacov a istorisit lui Laban toate
cele întâmplate. *Cap. 24.29.

14. ªi Laban i-a zis: „Cu adevãrat*,
tu eºti os din oasele mele ºi carne din
carnea mea!” Iacov a stat la Laban o
lunã. *Cap. 2.23. Judc. 9.2. 2 Sam. 5.1; 19.12,13.

Lea ºi Rahela
15. Apoi Laban a zis lui Iacov:

„Fiindcã eºti rudã cu mine, sã-mi
slujeºti oare degeaba? Spune-mi ce
simbrie vrei?”
16. Laban însã avea douã fete: cea

mai mare se numea Lea, ºi cea mai
micã Rahela.
17. Lea avea ochii slabi; dar Rahela era

frumoasã la staturã ºi mândrã la faþã.
18. Iacov iubea pe Rahela ºi a zis:

„Îþi voi* sluji ºapte ani pentru Rahela,
fata ta cea mai micã.”

*Cap. 31.41. 2 Sam. 3.14.

19. ªi Laban a rãspuns: „Mai bine sã 
þi-o dau þie decât s-o dau altuia. Rãmâi
la mine!”
20. Astfel Iacov a slujit* ºapte ani

pentru Rahela; ºi anii aceºtia i s-au
pãrut ca vreo câteva zile, pentru cã o
iubea. *Cap. 30.26. Osea 12.12.

21. În urmã Iacov a zis lui Laban: 
„Dã-mi nevasta, cãci mi s-a împlinit
sorocul, ca sã intru* la ea.” *Judc. 15.1.

22. Laban a adunat pe toþi oamenii
locului ºi a fãcut un ospãþ*.

*Judc. 14.10. Ioan 2.1,2.

23. Seara, a luat pe fiica sa Lea ºi a
adus-o la Iacov, care s-a culcat cu ea.

24. ªi Laban a dat ca roabã fetei sale
Lea pe roaba sa Zilpa.
25. A doua zi dimineaþa, iatã cã era

Lea. Atunci Iacov a zis lui Laban: „Ce
mi-ai fãcut? Nu þi-am slujit oare pentru
Rahela? Pentru ce m-ai înºelat?”
26. Laban a rãspuns: „În locul acesta

nu-i obicei sã se dea cea mai tânãrã
înaintea celei mai mari.
27. Isprãveºte* sãptãmâna cu aceasta

ºi-þi vom da ºi pe cealaltã pentru
slujba pe care o vei mai face la mine
alþi ºapte ani.” *Judc. 14.12.

28. Iacov a fãcut aºa ºi a isprãvit
sãptãmâna cu Lea; apoi Laban i-a dat
de nevastã pe fiica sa Rahela.
29. ªi Laban a dat ca roabã fetei sale

Rahela pe roaba sa Bilha.
30. Iacov a intrat ºi la Rahela, pe care

o iubea* mai mult decât pe Lea; ºi a
mai slujit la Laban** alþi ºapte ani.

*Vers. 20. Deut. 21.15. **Cap. 30.26; 31.41. Osea 12.12.

Copiii fãcuþi lui Iacov de Lea
31. Domnul a vãzut* cã Lea nu era

iubitã; ºi a fãcut-o** sã aibã copii, pe
când Rahela era stearpã.

*Ps. 127.3. **Cap. 30.1.

32. Lea a rãmas însãrcinatã ºi a
nãscut un fiu, cãruia i-a pus numele
Ruben (Vedeþi fiu); „cãci”, a zis ea,
„Domnul a vãzut* mâhnirea mea, ºi
acum bãrbatul meu are sã mã iubeascã
negreºit.”*Exod 3.7; 4.31. Deut. 26.7. Ps. 25.18; 106.44.

33. A rãmas iarãºi însãrcinatã ºi a
nãscut un fiu; ºi a zis: „Domnul a auzit
cã nu eram iubitã ºi mi-a dat ºi pe
acesta.” De aceea i-a pus numele
Simeon (Ascultare).
34. Iar a rãmas însãrcinatã ºi a nãscut

un fiu; ºi a zis: „De data aceasta
bãrbatul meu se va alipi de mine, cãci
i-am nãscut trei fii.” De aceea i-a pus
numele Levi (Alipire).
35. A rãmas iarãºi însãrcinatã ºi a

nãscut un fiu; ºi a zis: „De data
aceasta voi lãuda pe Domnul.” De
aceea i-a pus numele* Iuda (Lãudat fie
Domnul). ªi a încetat sã mai nascã.

*Mat. 1.2.

Copiii lui Iacov

301. Când a vãzut Rahela cã nu
face* copii lui Iacov, a pizmuit**

pe sora sa ºi a zis lui Iacov: „Dã-mi
copii, ori† mor!”

*Cap. 29.31. **Cap. 37.11. †Iov 5.2.

2. Iacov s-a mâniat pe Rahela ºi a zis:
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„Sunt eu oare* în locul lui Dumnezeu,
care te-a oprit sã ai copii?”

*Cap. 16.2. 1 Sam. 1.5. Ps. 128.3.

3. Ea a zis: „Iatã roaba mea, Bilha*;
culcã-te cu ea, ca sã nascã pe genunchii
mei** ºi sã am† ºi eu copii prin ea.”

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

4. ªi i-a dat de* nevastã pe roaba ei,
Bilha; ºi Iacov s-a culcat cu ea.

*Cap. 16.3; 35.22.

5. Bilha a rãmas însãrcinatã ºi a nãscut
lui Iacov un fiu.
6. Rahela a zis: „Mi-a fãcut Dum-

nezeu dreptate*, mi-a auzit glasul ºi
mi-a dãruit un fiu.” De aceea i-a pus
numele Dan (A judecat).

*Ps. 35.24; 43.1. Plân. 3.59.

7. Bilha, roaba Rahelei, a rãmas iar
însãrcinatã ºi a nãscut lui Iacov un al
doilea fiu.
8. Rahela a zis: „Am luptat cu Dum-

nezeu împotriva surorii mele ºi am
biruit.” De aceea i-a pus numele
Neftali* (Luptele lui Dumnezeu).*Mat. 4.13.

9. Când a vãzut Lea cã nu mai naºte,
a luat pe roaba sa, Zilpa, ºi a dat-o* lui
Iacov de nevastã. *Vers. 4.

10. Zilpa, roaba Leii, a nãscut lui
Iacov un fiu.
11. „Cu noroc!” a zis Lea. De aceea 

i-a pus numele Gad (Noroc).
12. Zilpa, roaba Leii, a nãscut un al

doilea fiul lui Iacov.
13. „Ce fericitã sunt!” a zis Lea; „cãci

femeile mã vor numi* fericitã.” De
aceea i-a pus numele Aºer (Fericit).

*Prov. 31.28. Luca 1.48.

14. Ruben a ieºit odatã afarã, pe
vremea seceratului grâului, ºi a gãsit
mandragore pe câmp. Le-a adus mamei
sale, Lea. Atunci Rahela a zis Leii:
„Dã-mi*, te rog, din mandragorele
fiului tãu.” *Cap. 25.30.
15. Ea i-a rãspuns: „Nu-þi ajunge* cã

mi-ai luat bãrbatul, de vrei sã iei ºi
mandragorele fiului meu?” ªi Rahela
a zis: „Ei bine! Poate sã se culce cu
tine în noaptea aceasta, pentru man-
dragorele fiului tãu.” *Num. 16.9,13.
16. Seara, pe când se întorcea Iacov

de la câmp, Lea i-a ieºit înainte ºi a
zis: „La mine ai sã vii, cãci te-am
cumpãrat cu mandragorele fiului meu.”
ªi în noaptea aceea s-a culcat cu ea.
17. Dumnezeu a ascultat pe Lea, care

a rãmas însãrcinatã ºi a nãscut lui
Iacov al cincilea fiu.
18. Lea a zis: „M-a rãsplãtit Dum-

nezeu, pentru cã am dat bãrbatului

meu pe roaba mea.” De aceea i-a pus
numele Isahar (Rãsplãtire).
19. Lea a rãmas iarãºi însãrcinatã ºi a

nãscut un al ºaselea fiul lui Iacov.
20. Lea a zis: „Frumos dar mi-a dat

Dumnezeu! De data aceasta bãrbatul
meu va locui cu mine, cãci i-am nãscut
ºase fii.” De aceea i-a pus numele
Zabulon* (Locuinþã). *Mat. 4.13.

21. În urmã, a nãscut o fatã, cãreia 
i-a pus numele Dina (Judecatã).
22. Dumnezeu ªi-a adus aminte* de

Rahela, a ascultat-o ºi a fãcut-o** sã
aibã copii. *Cap. 8.1. 1 Sam. 1.19. **Cap. 29.31.

23. Ea a rãmas însãrcinatã ºi a nãscut
un fiu; ºi a zis: „Mi-a luat Dumnezeu
ocara*!” *1 Sam. 1.6. Isa. 4.1. Luca 1.25.

24. ªi i-a pus numele Iosif (Adaos),
zicând: „Domnul* sã-mi mai adauge
un fiu!” *Cap. 35.17.

Îmbogãþirea lui Iacov
25. Dupã ce a nãscut Rahela pe Iosif,

Iacov a zis lui Laban: „Lasã-mã* sã
plec, ca sã mã duc** acasã, în þara
mea. *Cap. 24.54,56. **Cap. 18.33; 31.55. Deut. 28.11.

26. Dã-mi nevestele ºi copiii, pentru
care þi-am slujit*, ºi voi pleca; fiindcã
ºtii ce slujbã þi-am fãcut.”

*Cap. 29.20,30.

27. Laban i-a zis: „Dacã am cãpãtat
trecere înaintea ta, mai zãboveºte; vãd
bine* cã Domnul m-a binecuvântat
din** pricina ta; *Cap. 39.3,5. **Cap. 16.24.

28. hotãrãºte-mi simbria* ta ºi þi-o
voi da.” *Cap. 29.15.

29. Iacov i-a rãspuns: „ªtii* cum 
þi-am slujit ºi cum þi-au propãºit vitele
cu mine;

*Cap. 31.6,38-40. Mat. 24.45. Tit 2.10.

30. cãci puþinul pe care-l aveai înainte
de venirea mea, a crescut mult, ºi
Domnul te-a binecuvântat ori încotro
am mers eu. Acum, când am sã mun-
cesc* ºi pentru casa mea?” *1 Tim. 5.8.

31. Laban a zis: „Ce sã-þi dau?” ªi
Iacov a rãspuns: „Sã nu-mi dai nimic.
Dacã te învoieºti cu ce-þi voi spune, îþi
voi paºte turma ºi mai departe ºi o voi
pãzi.
32. Azi am sã trec prin toatã turma ta;

am sã pun deoparte din oi orice miel
sein ºi pestriþ ºi orice miel negru, ºi
din capre tot ce este pestriþ ºi sein.
Aceasta* sã fie simbria mea. *Cap. 31.8.

33. Iatã cum se va dovedi* cinstea
mea: de acum încolo, când ai sã vii 
sã-mi vezi simbria, tot ce nu va fi
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sein ºi pestriþ între capre ºi negru între
miei, ºi se va gãsi la mine, sã fie
socotit ca furat.” *Ps. 37.6.
34. Laban a zis: „Bine! Fie aºa cum

ai zis.”
35. În aceeaºi zi, a pus deoparte þapii

bãlþaþi ºi pestriþi, toate caprele seine ºi
pestriþe, toate cele ce aveau alb pe ele
ºi toþi mieii care erau negri. Le-a dat
în mâinile fiilor sãi.
36. Apoi a pus o depãrtare de trei zile

de drum între el ºi Iacov; ºi Iacov
pãºtea celelalte oi ale lui Laban.
37. Iacov* a luat nuiele verzi de plop,

de migdal ºi de platan; a despuiat de
pe ele fâºii de coajã ºi a fãcut sã se
vadã albeaþa care era pe nuiele.

*Cap. 31.9-12.

38. Apoi a pus nuielele pe care le
despuiase de coajã în jgheaburi, în
adãpãtori, sub ochii oilor care veneau
sã bea, ca atunci când vor veni sã bea,
sã zãmisleascã.
39. Oile zãmisleau uitându-se la

nuiele ºi fãceau miei bãlþaþi, seini ºi
pestriþi.
40. Iacov despãrþea mieii aceºtia ºi

abãtea feþele oilor din turma lui Laban
cãtre cele seine ºi bãlþate. ªi-a fãcut
astfel turme deosebite, pe care nu le-a
împreunat cu turma lui Laban.
41. Ori de câte ori se înfierbântau

oile cele mai tari, Iacov punea nuielele
în jgheaburi, sub ochii oilor, ca ele sã
zãmisleascã uitându-se la nuiele.
42. Când oile erau slabe, nu punea

nuielele; aºa cã cele slabe erau pentru
Laban, iar cele tari pentru Iacov.
43. Omul acesta s-a îmbogãþit* astfel

din ce în ce mai mult; a avut multe**
turme, robi ºi roabe, cãmile ºi mãgari.

*Vers. 30. **Cap. 13.2; 24.35; 26.13,14.

Plecarea lui Iacov în Canaan

311. Iacov a auzit vorbele fiilor lui
Laban, care ziceau: „Iacov a luat

tot ce era al tatãlui nostru ºi cu averea
tatãlui nostru ºi-a agonisit el toatã
bogãþia* aceasta.” *Ps. 49.16.

2. Iacov s-a uitat ºi la faþa* lui Laban;
ºi iatã cã ea nu mai** era ca înainte.

*Cap. 4.5. **Deut. 28.54.
3. Atunci Domnul a zis lui Iacov:

„Întoarce-te* în þara pãrinþilor tãi ºi în
locul tãu de naºtere; ºi Eu voi fi cu
tine.” *Cap. 28.15,20,21; 32.9.
4. Iacov a trimis de a chemat pe

Rahela ºi pe Lea la câmp, la turma lui.
5. El le-a zis: „Dupã faþa tatãlui

vostru, vãd* bine cã el nu mai este ca
înainte; dar Dumnezeul tatãlui meu a
fost** cu mine. *Vers. 2. **Vers. 3.

6. Voi însevã ºtiþi* cã am slujit tatãlui
vostru cu toatã puterea mea.

*Vers. 38-41. Cap. 30.29.

7. ªi tatãl vostru m-a înºelat: de
zece* ori mi-a schimbat** simbria;
dar Dumnezeu nu i-a îngãduit† sã mã
pãgubeascã. *Vers. 41. **Num. 14.22. 
Neem. 4.12. Iov 19.3. Zah. 8.23. †Cap. 20.6. Ps. 105.14.

8. Ci când zicea el: „Mieii pestriþi* sã
fie simbria ta”, toate oile fãceau miei
pestriþi. ªi când zicea: „Mieii bãlþaþi
sã fie simbria ta”, toate oile fãceau
miei bãlþaþi. *Cap. 30.32.

9. Dumnezeu a luat astfel* toatã
turma tatãlui vostru ºi mi-a dat-o mie.

*Vers. 1,16.

10. Pe vremea când se înfierbântau
oile, eu am ridicat ochii ºi am vãzut în
vis cã þapii ºi berbecii care sãreau pe
capre ºi pe oi erau bãlþaþi, pestriþi ºi
seini.
11. ªi Îngerul* lui Dumnezeu mi-a

zis în vis: „Iacove!” „Iatã-mã”, am
rãspuns eu. *Cap. 48.16.

12. El a zis: „Ridicã ochii ºi priveºte:
toþi þapii ºi berbecii care sar pe capre
ºi pe oi sunt bãlþaþi, pestriþi ºi seini;
cãci am vãzut* tot ce þi-a fãcut Laban.

*Exod 3.7.

13. Eu sunt Dumnezeul din Betel,
unde* ai uns un stâlp de aducere
aminte, unde Mi-ai fãcut o juruinþã.
Acum, scoalã-te**, ieºi din þara aceasta
ºi întoarce-te în þara ta de naºtere.”

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

14. Rahela ºi Lea au rãspuns ºi i-au
zis: „Mai avem noi oare parte* ºi
moºtenire în casa tatãlui nostru?

*Cap. 2.24.

15. Nu suntem noi oare privite de el
ca niºte strãine, fiindcã ne-a* vândut
ºi ne-a mâncat ºi banii?

*Cap. 29.15,27.

16. Toatã bogãþia pe care a luat-o
Dumnezeu de la tatãl nostru este a
noastrã ºi a copiilor noºtri. Fã acum
tot ce þi-a spus Dumnezeu.”
17. Iacov s-a sculat ºi a pus pe copiii

ºi nevestele sale cãlare pe cãmile.
18. ªi-a luat toatã turma ºi toate

averile pe care le avea: turma pe care
o agonisise în Padan-Aram; ºi a plecat
la tatãl sãu, Isaac, în þara Canaan.
19. Pe când Laban se dusese sã-ºi

tundã oile, Rahela a furat idolii*
tatãlui sãu; *Cap. 35.2.
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20. ºi Iacov a înºelat pe Laban,
arameul, cãci nu l-a înºtiinþat de fuga
sa.
21. A fugit astfel cu tot ce avea; s-a

sculat, a trecut Râul* (Eufrat) ºi s-a
îndreptat spre muntele Galaad.

*Cap. 46.28. 2 Împ. 12.17. Luca 9.51,53.

Urmãrirea lui Iacov de cãtre Laban
22. A treia zi, au dat de veste lui

Laban cã Iacov a fugit.
23. Laban a luat cu el pe fraþii sãi*, 

l-a urmãrit cale de ºapte zile ºi l-a
ajuns la muntele Galaad. *Cap. 13.8.

24. Dar Dumnezeu S-a arãtat noaptea
în vis* lui Laban, arameul, ºi i-a zis:
„Fereºte-te sã spui o vorbã** rea lui
Iacov!” *Cap. 20.3. Iov 33.15. Mat. 1.20. **Cap. 24.50.

25. Laban a ajuns, dar, pe Iacov.
Iacov îºi întinsese cortul pe munte;
Laban ºi-a întins ºi el cortul, cu fraþii
lui, pe muntele Galaad.
26. Atunci Laban a zis lui Iacov:

„Ce-ai fãcut? Pentru ce m-ai înºelat ºi
mi-ai luat fetele* ca pe niºte roabe
luate cu sabia? *1 Sam. 30.2.

27. Pentru ce ai fugit pe ascuns, m-ai
înºelat ºi nu mi-ai dat de ºtire? Te-aº fi
lãsat sã pleci în mijlocul veseliei ºi
al cântecelor, în sunet de timpane ºi
lãutã.
28. Nu mi-ai îngãduit nici mãcar 

sã-mi sãrut* nepoþii ºi fetele! Ca un
nebun** ai lucrat. *Vers. 55. Rut 1.9,14. 
1 Împ. 19.20. Fapt. 20.37. **1 Sam. 13.13. 2 Cron. 16.9.

29. Mâna mea este destul de tare ca
sã vã fac rãu; dar Dumnezeul* tatãlui
vostru mi-a zis în noaptea trecutã**:
„Fereºte-te sã spui o vorbã rea lui
Iacov!” *Vers. 53. Cap. 28.13. **Vers. 24.

30. Dar acum, odatã ce ai plecat,
pentru cã te topeºti de dor dupã casa
tatãlui tãu, de ce mi-ai furat* dumnezeii
mei?” *Vers. 19. Judc. 18.24.

31. Drept rãspuns, Iacov a zis lui La-
ban: „Am fugit fiindcã-mi era fricã,
gândindu-mã cã poate îmi vei lua
înapoi fetele tale.
32. Dar sã piarã* acela la care îþi vei

gãsi dumnezeii tãi! În faþa fraþilor
noºtri, cerceteazã ºi vezi ce-i la mine
din ale tale ºi ia-þi-l.” Iacov nu ºtia cã
Rahela îi furase. *Cap. 44.9.

33. Laban a intrat în cortul lui Iacov,
în cortul Leii, în cortul celor douã
roabe ºi n-a gãsit nimic. A ieºit din
cortul Leii ºi a intrat în cortul
Rahelei.

34. Rahela luase idolii, îi pusese sub
samarul cãmilei ºi ºezuse deasupra.
Laban a scotocit tot cortul, dar n-a
gãsit nimic.
35. Ea a zis tatãlui sãu: „Domnul

meu, sã nu te superi dacã nu mã pot
scula* înaintea ta; cãci mi-a venit
rânduiala femeilor.” A cãutat peste
tot, dar n-a gãsit idolii.

Exod 20.12. Lev. 19.32.

36. Iacov s-a mâniat ºi a certat pe
Laban. A luat din nou cuvântul ºi i-a
zis: „Care este nelegiuirea mea ºi care
este pãcatul meu de mã urmãreºti cu
atâta înverºunare?
37. Mi-ai scormonit toate lucrurile, ºi

ce ai gãsit din lucrurile din casa ta?
Scoate-le aici înaintea fraþilor mei ºi
fraþilor tãi, ca sã judece ei între noi
amândoi!
38. Iatã, am stat la tine douãzeci de

ani; oile ºi caprele nu þi s-au stârpit ºi
n-am mâncat berbeci din turma ta.
39. Nu þi-am adus acasã vite sfâºiate*

de fiare: eu însumi te-am despãgubit
pentru ele; îmi cereai înapoi** ce mi
se fura ziua sau ce mi se fura noaptea.

*Exod 22.10, etc. **Exod 22.12.

40. Ziua mã topeam de cãldurã, iar
noaptea mã prãpãdeam de frig ºi-mi
fugea somnul de pe ochi.
41. Iatã, douãzeci de ani am stat în

casa ta, þi-am slujit* paisprezece ani
pentru cele douã fete ale tale ºi ºase
ani pentru turma ta ºi de zece ori 
mi-ai schimbat** simbria.

*Cap. 29.27,28. **Vers. 7.

42. Dacã n-aº fi avut* cu mine pe
Dumnezeul tatãlui meu, pe Dumnezeul
lui Avraam, pe Acela de care se teme**
Isaac, mi-ai fi dat drumul acum cu
mâinile goale. Dar Dumnezeu† a
vãzut suferinþa mea ºi osteneala
mâinilor mele ºi ieri noapte a rostit††
judecata.” *Ps. 124.1,2. **Vers. 53. 
Isa. 8.13. †Cap. 29.32. Exod 3.7. ††1 Cron. 12.17. Iuda 9.
43. Drept rãspuns, Laban a zis lui

Iacov: „Fiicele acestea sunt fiicele
mele, copiii aceºtia sunt copiii mei,
turma aceasta este turma mea ºi tot ce
vezi este al meu. ªi ce pot face eu azi
pentru fiicele mele, sau pentru copiii
lor, pe care i-au nãscut?
44. Vino sã facem amândoi un

legãmânt*, ºi legãmântul acesta sã
slujeascã de mãrturie** între mine ºi
tine!” *Cap. 26.28. **Ios. 24.27.

45. Iacov a luat* o piatrã ºi a pus-o ca
stâlp de aducere aminte. *Cap. 28.18.
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46. Iacov a zis fraþilor sãi: „Strângeþi
pietre.” Ei au strâns pietre ºi au fãcut
o movilã; ºi au mâncat acolo pe
movilã.
47. Laban a numit-o Iegar-Sahaduta

(Movila mãrturiei), ºi Iacov a numit-o
Galed (Movila mãrturiei).
48. Laban a zis: „Movila* aceasta sã

slujeascã azi de mãrturie între mine ºi
tine!” De aceea i-au pus numele
Galed. *Ios. 24.27.

49. Se mai numeºte ºi Miþpa* (Veghere),
pentru cã Laban a zis: „Domnul sã
vegheze asupra mea ºi asupra ta când
ne vom pierde din vedere unul pe
altul. *Judc. 11.29. 1 Sam. 7.5.
50. Dacã vei asupri pe fetele mele ºi

dacã vei mai lua ºi alte neveste afarã
de fetele mele, ia bine seama cã nu un
om va fi cu noi, ci Dumnezeu va fi
martor între mine ºi tine.”
51. Laban a zis lui Iacov: „Iatã

movila aceasta ºi iatã stâlpul acesta,
pe care l-am ridicat între mine ºi tine.
52. Movila aceasta sã fie martorã ºi

stâlpul acesta sã fie martor cã nici eu
nu voi trece la tine peste movila
aceasta ºi nici tu nu vei trece la mine
peste movila aceasta ºi peste stâlpul
acesta, ca sã ne facem rãu.
53. Dumnezeul lui Avraam ºi al lui

Nahor, Dumnezeul tatãlui lor sã judece*
între noi.” Iacov a jurat** pe Acela de
care se temea† Isaac.

*Cap. 16.5. **Cap. 21.23. †Vers. 42.

54. Iacov a adus o jertfã pe munte ºi
a poftit pe fraþii lui sã mãnânce; ei au
mâncat ºi au rãmas toatã noaptea pe
munte.
55. Laban s-a sculat dis-de-dimineaþã,

ºi-a sãrutat nepoþii ºi fetele ºi i-a
binecuvântat*. Apoi a plecat ºi s-a
întors** la locuinþa lui.

*Cap. 28.1. **Cap. 18.33; 30.25.

Frica lui Iacov

321. Iacov ºi-a vãzut de drum; ºi 
l-au întâlnit îngerii* lui Dum-

nezeu. *Ps. 91.11. Evr. 1.14.

2. Când i-a vãzut, Iacov a zis:
„Aceasta este tabãra* lui Dumnezeu!”
De aceea a pus locului aceluia numele
Mahanaim (Tabãrã îndoitã).

*Ios. 5.14. Ps. 103.21; 148.2. Luca 2.13.

3. Iacov a trimis înainte niºte soli la
fratele sãu, Esau, în þara Seir*, în
þinutul lui** Edom.

*Cap. 33.14,16. **Cap. 36.6-8. Deut. 2.5. Ios. 24.4.

4. El le-a dat porunca urmãtoare:

„Iatã* ce sã spuneþi domnului meu
Esau: „Aºa vorbeºte robul tãu Iacov:
„Am locuit la Laban ºi am rãmas la el
pânã acum; *Prov. 15.1.

5. am* boi, mãgari, oi, robi ºi roabe,
ºi trimit sã dea de ºtire lucrul acesta
domnului meu, ca** sã capãt trecere
înaintea ta.” *Cap. 30.43. **Cap. 33.8,15.

6. Solii s-au întors înapoi la Iacov ºi
au zis: „Ne-am dus la fratele tãu,
Esau; ºi el vine* înaintea ta cu patru
sute de oameni.” *Cap. 33.1.

7. Iacov s-a înspãimântat* foarte
mult ºi l-a apucat groaza. A împãrþit în
douã tabere oamenii pe care-i avea cu
el, oile, boii ºi cãmilele *Cap. 35.3.

8. ºi a zis: „Dacã vine Esau împotriva
uneia din tabere ºi o bate, tabãra care
va rãmâne va putea sã scape.”

Rugãciunea lui Iacov
9. Iacov* a zis: „Dumnezeul** tatãlui

meu Avraam, Dumnezeul tatãlui meu
Isaac! Tu, Doamne, care† mi-ai zis:
„Întoarce-te în þara ta ºi în locul tãu de
naºtere ºi voi îngriji ca sã-þi meargã
bine!” *Ps. 50.15. **Cap. 28.13. †Cap. 31.3,13.

10. Eu sunt prea mic pentru toate
îndurãrile* ºi pentru toatã credin-
cioºia, pe care ai arãtat-o faþã de robul
Tãu; cãci am trecut Iordanul acesta
numai cu toiagul** meu, ºi iatã cã
acum fac douã tabere. *Cap. 24.27. **Iov 8.7.

11. Izbãveºte-mã*, Te rog, din mâna
fratelui meu, din mâna lui Esau! Cãci
mã tem de el, ca sã nu vinã ºi sã mã
loveascã, pe mine, pe mame** ºi pe
copii. *Ps. 59.1,2. **Osea 10.14.

12. ªi Tu* ai zis: „Eu voi îngriji
ca sã-þi meargã bine ºi-þi voi face
sãmânþa ca nisipul mãrii, care, de mult
ce este, nu se poate numãra.”

*Cap. 28.13-15.

Iacov cautã sã îmblânzeascã pe Esau
13. Iacov a petrecut noaptea în locul

acela. A luat din ce mai avea cu el ºi
a pus deoparte, ca dar* pentru fratele
sãu, Esau: *Cap. 43.11. Prov. 18.16.

14. douã sute de capre ºi douãzeci de
þapi, douã sute de oi ºi douãzeci de
berbeci,
15. treizeci de cãmile alãptãtoare cu

mânjii lor, patruzeci de vaci ºi zece
tauri, douãzeci de mãgãriþe ºi zece
mãgãruºi.
16. Le-a dat robilor sãi, turmã cu

turmã, deosebit, ºi a poruncit robilor
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sãi: „Treceþi înaintea mea ºi lãsaþi o
depãrtare între fiecare turmã.”
17. A dat celui dintâi porunca urmã-

toare: „Când te va întâlni fratele meu,
Esau, ºi te va întreba: „Al cui eºti?
Unde te duci? ªi a cui este turma
aceasta dinaintea ta?”
18. Sã rãspunzi: „A robului tãu

Iacov; ea este un dar trimis domnului
meu Esau; ºi el însuºi vine în urma
noastrã.”
19. A dat aceeaºi poruncã celui de al

doilea, celui de al treilea ºi tuturor
celor ce mânau turmele: „Aºa sã
vorbiþi domnului meu Esau când îl
veþi întâlni.
20. Sã spuneþi: „Iatã, robul tãu Iacov

vine ºi el dupã noi.” Cãci îºi zicea el:
„Îl voi potoli* cu darul acesta, care
merge înaintea mea; în urmã îl voi
vedea faþã în faþã ºi poate cã mã va
primi cu bunãvoinþã.” *Prov. 21.14.

21. Astfel darul a trecut înainte, iar el
a rãmas în tabãrã în noaptea aceea.
22. Tot în noaptea aceea s-a sculat, a

luat pe cele douã neveste ale lui, pe
cele douã roabe ºi pe cei unsprezece
copii ai lui ºi a trecut* vadul Iabo-
cului. *Deut. 3.16.

23. I-a luat, i-a trecut pârâul ºi a
trecut tot ce avea.

Lupta lui Iacov: Israel
24. Iacov însã a rãmas singur. Atunci

un om s-a luptat* cu el pânã în
revãrsatul zorilor. *Osea 12.3,4. Efes. 6.12.

25. Vãzând cã nu-l poate birui, omul
acesta l-a lovit la încheietura* coap-
sei, aºa cã i s-a scrântit încheietura
coapsei lui Iacov pe când se lupta cu
el. *Mat. 26.41. 2 Cor. 12.7.

26. Omul acela* a zis: „Lasã-Mã sã
plec, cãci se revarsã zorile.” Dar Iacov
a rãspuns: „Nu Te** voi lasã sã pleci
pânã nu mã vei binecuvânta.”

*Luca 24.28. **Osea 12.4.

27. Omul acela i-a zis: „Cum îþi este
numele?” „Iacov”, a rãspuns el.
28. Apoi a zis: „Numele* tãu nu va

mai fi Iacov, ci te vei chema Israel
(Cel ce luptã cu Dumnezeu); cãci ai
luptat** cu Dumnezeu ºi cu oameni†
ºi ai fost biruitor.” *Cap. 35.10. 
2 Împ. 17.34. **Osea 12.3,4. †Cap. 25.31; 27.33.

29. Iacov L-a întrebat: „Spune-mi,
Te rog, numele Tãu.” El a rãspuns:
„Pentru ce* Îmi ceri numele?” ªi l-a
binecuvântat acolo. *Judc. 13.18.

30. Iacov a pus locului aceluia nu-
mele Peniel (faþa lui Dumnezeu);
„cãci”, a zis el, „am* vãzut pe Dum-
nezeu faþã în faþã ºi totuºi am scãpat
cu viaþã.” *Cap. 16.13.
Exod 24.11; 33.20. Deut. 5.24. Judc. 6.22; 13.22. Isa. 6.5.

31. Rãsãrea soarele când a trecut pe
lângã Peniel. Însã Iacov ºchiopãta din
coapsã.
32. Iatã de ce, pânã în ziua de azi,

israeliþii nu mãnâncã vâna de la înche-
ietura coapsei; cãci Dumnezeu a lovit
pe Iacov la încheietura coapsei în vânã.

Împãcarea lui Iacov cu Esau

331. Iacov a ridicat ochii ºi s-a
uitat; ºi iatã ca Esau* venea cu

patru sute de oameni. Atunci a împãrþit
copiii între Lea, Rahela ºi cele douã
roabe. *Cap. 32.6.

2. A pus în frunte roabele cu copiii
lor, apoi pe Lea cu copiii ei, ºi la urmã
pe Rahela cu Iosif.
3. El însuºi a trecut înaintea lor; ºi 

s-a aruncat* cu faþa la pãmânt de ºapte
ori, pânã ce s-a apropiat de tot de
fratele sãu. *Cap. 18.2; 42.6; 43.26.

4. Esau* a alergat înaintea lui; l-a
îmbrãþiºat, i s-a aruncat** pe grumaz
ºi l-a sãrutat. ªi au plâns.

*Cap. 32.28. **Cap. 45.14,15.

5. Esau, ridicând ochii, a vãzut
femeile ºi copiii ºi a zis: „Cine sunt
aceia?” ªi Iacov a rãspuns: „Sunt
copiii*, pe care i-a dat Dumnezeu
robului tãu.” *Cap. 48.9. Ps. 127.3. Isa. 8.18.

6. Roabele s-au apropiat, cu copiii
lor, ºi s-au aruncat cu faþa la pãmânt;
7. Lea ºi copiii ei, de asemenea, s-au

apropiat ºi s-au aruncat cu faþa la
pãmânt; în urmã s-au apropiat Iosif ºi
Rahela ºi s-au aruncat cu faþa la
pãmânt.
8. Esau a zis: „Ce ai de gând sã faci

cu toatã* tabãra aceea pe care am
întâlnit-o?” ªi Iacov a rãspuns: „Voiesc
sã capãt** trecere cu ea înaintea
domnului meu.” *Cap. 32.16. **Cap. 32.5.
9. Esau a zis: „Eu am din belºug,

pãstreazã, frate, ce este al tãu.”
10. ªi Iacov a rãspuns: „Nu; te rog,

dacã am cãpãtat trecere înaintea ta,
primeºte darul acesta din mâna mea;
cãci* m-am uitat la faþa ta cum se uitã
cineva la faþa lui Dumnezeu, ºi tu 
m-ai primit cu bunãvoinþã.

*Cap. 43.3. 2 Sam. 3.13; 14.24,28,32. Mat. 18.10.

11. Primeºte deci darul* meu, care 
þi-a fost adus, fiindcã Dumnezeu m-a
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umplut de bunãtãþi ºi am de toate.”
Astfel a stãruit** de el, ºi Esau a
primit.
*Judc. 1.15. 1 Sam. 25.27; 30.26. 2 Împ. 5.15. **2 Împ. 5.23.
12. Esau a zis: „Haidem sã plecãm ºi

sã pornim la drum; eu voi merge
înaintea ta.”
13. Iacov i-a rãspuns: „Domnul meu

vede cã copiii sunt mici ºi am oi ºi
vaci fãtate; dacã le-am sili la drum o
singurã zi, toatã turma va pieri.
14. Domnul meu s-o ia înaintea

robului sãu; ºi eu voi veni încet pe
urmã, la pas cu turma, care va merge
înaintea mea, ºi la pas cu copiii, pânã
voi ajunge la domnul meu, în Seir*.”

*Cap. 32.3.

15. Esau a zis: „Vreau sã las cu tine
mãcar o parte din oamenii mei.” ªi
Iacov a rãspuns: „Pentru ce aceasta?
Mi-ajunge sã capãt trecere* înaintea
ta, domnul meu!” *Cap. 34.11; 47.25. Rut 2.13.

16. În aceeaºi zi, Esau a luat drumul
înapoi la Seir.

Iacov se aºazã la Sihem
17. Iacov a plecat mai departe la

Sucot*. ªi-a zidit o casã ºi a fãcut
colibe pentru turme. De aceea s-a
dat locului aceluia numele Sucot**
(Colibe). *Ios. 13.27. Judc. 8.5. Ps. 60.6. **Ioan 3.23.

18. La întoarcerea lui din Padan-
Aram, Iacov a ajuns cu bine în cetatea
Sihem*, în þara Canaan, ºi a tãbãrât
înaintea cetãþii. *Ios. 24.1. Judc. 9.1.

19. Partea de ogor, pe care îºi
întinsese cortul, a cumpãrat-o* de la
fiii lui Hamor, tatãl lui Sihem, cu o
sutã de chesita1. *Ios. 24.32. Ioan 4.5.

20. ªi acolo a ridicat un altar pe care
l-a numit* El-Elohe-Israel (Domnul
este Dumnezeul lui Israel). *Cap. 35.7.

Dina ºi Sihem

341. Dina*, fata pe care o nãscuse
lui Iacov, Lea, a ieºit** sã vadã

pe fetele þãrii. *Cap. 30.21. **Tit 2.5.
2. Ea a fost zãritã* de Sihem, fiul

hevitului Hamor, domnitorul þãrii. El a
pus** mâna pe ea, s-a culcat cu ea ºi a
necinstit-o. *Cap. 6.2. Judc. 14.1. **Cap. 20.2.
3. S-a lipit cu toatã inima de Dina,

fata lui Iacov, a iubit fata ºi a cãutat 
s-o liniºteascã.
4. Dupã aceea Sihem a zis* tatãlui

sãu, Hamor: „Ia-mi de nevastã pe fata
aceasta!” *Judc. 14.2.

5. Iacov a aflat cã-i necinstise pe

fiica sa, Dina; ºi fiindcã fiii sãi erau cu
vitele la pãºune, Iacov a tãcut* pânã la
întoarcerea lor. *1 Sam. 10.27. 2 Sam. 13.22.

6. Hamor, tatãl lui Sihem, s-a dus la
Iacov ca sã-i vorbeascã.
7. Dar când s-au întors fiii lui Iacov

de la pãºune ºi au auzit lucrul acesta,
s-au supãrat ºi s-au mâniat foarte
tare*; pentru cã Sihem sãvârºise** o
miºelie în Israel culcându-se cu fata
lui Iacov: aºa ceva† n-ar fi trebuit sã
se facã niciodatã. *Cap. 49.7. 2 Sam. 13.21.

**Ios. 7.15. Judc. 20.6. †Deut. 23.17. 2 Sam. 13.12.

8. Hamor le-a vorbit astfel: „Fiul meu,
Sihem, s-a lipit cu toatã inima de fata
voastrã; vã rog, daþi-i-o de nevastã 
9. ºi încuscriþi-vã cu noi; voi daþi-ne

fetele voastre ºi luaþi pentru voi pe ale
noastre.
10. Locuiþi cu noi; þara* vã stã

înainte, rãmâneþi în ea, faceþi negoþ**
ºi cumpãraþi† pãmânturi în ea.”

*Cap. 13.9; 20.15. **Cap. 42.34. †Cap. 47.27.

11. Sihem a zis tatãlui ºi fraþilor
Dinei: „Sã capãt trecere înaintea voas-
trã ºi vã voi da ce-mi veþi cere.
12. Cereþi-mi o zestre* cât de mare

ºi cât de multe daruri, ºi voi da tot
ce-mi veþi zice; numai daþi-mi fata de
nevastã.” *Exod 22.16,17. Deut. 22.29. 1 Sam. 18.25.

13. Fiii lui Iacov au rãspuns ºi au
vorbit cu vicleºug* lui Sihem ºi tatãlui
sãu, Hamor, pentru cã Sihem necinstise
pe sora lor, Dina. *2 Sam. 13.24, etc.

14. Ei i-au zis: „Este un lucru pe care
nu-l putem face, sã dãm pe sora
noastrã unui om netãiat împrejur;
cãci* ar fi o ocarã pentru noi. *Ios. 5.9.

15. Nu ne vom învoi la aºa ceva decât
dacã vã faceþi ºi voi ca noi ºi dacã
orice parte bãrbãteascã dintre voi se
va tãia împrejur.
16. Atunci vã vom da pe fetele

noastre ºi vom lua pentru noi pe ale
voastre; vom locui cu voi ºi vom face
împreunã un singur norod.
17. Dar dacã nu voiþi sã ne ascultaþi

ºi sã vã tãiaþi împrejur, ne vom lua fata
ºi vom pleca.”
18. Cuvintele lor au plãcut lui Hamor

ºi lui Sihem, fiul lui Hamor.
19. Tânãrul n-a pregetat sã facã

lucrul acesta, cãci iubea pe fata lui
Iacov ºi era* cel mai bine vãzut în
casa tatãlui sãu. *1 Cron. 4.9.

20. Hamor ºi fiul sãu, Sihem, s-au
dus la poarta cetãþii ºi au vorbit astfel
oamenilor din cetatea lor:
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1. Chesita, o mãsurã de bani

21. „Oamenii aceºtia au gânduri de
pace faþã de noi; sã rãmânã, dar, în
þarã ºi sã facã negoþ; þara este destul
de largã pentru ei. Noi vom lua de
neveste pe fetele lor ºi le vom da de
neveste pe fetele noastre.
22. Dar oamenii aceºtia nu vor voi sã

locuiascã împreunã cu noi, ca sã
alcãtuim un singur popor, decât dacã
orice parte bãrbãteascã dintre noi se
va tãia împrejur, dupã cum ºi ei înºiºi
sunt tãiaþi împrejur.
23. Turmele lor, averile lor ºi toate

vitele lor vor fi atunci ale noastre. Sã
primim numai ce cer ei, ca sã rãmânã
la noi.”
24. Toþi cei ce treceau pe poarta

cetãþii* au ascultat pe Hamor ºi pe fiul
sãu, Sihem; ºi toþi bãrbaþii au fost
tãiaþi împrejur, toþi cei ce treceau pe
poarta cetãþii. *Cap. 23.10.

25. A treia zi, pe când sufereau ei
încã, cei doi fii ai lui Iacov, Simeon*
ºi Levi, fraþii Dinei, ºi-au luat fiecare
sabia, s-au nãpustit asupra cetãþii, care
se credea în liniºte, ºi au ucis pe toþi
bãrbaþii. *Cap. 49.5-7.

26. Au trecut, de asemenea, prin
ascuþiºul sabiei pe Hamor ºi pe fiul
sãu Sihem; au ridicat pe Dina din casa
lui Sihem ºi au ieºit afarã.
27. Fiii lui Iacov s-au aruncat asupra

celor morþi ºi au jefuit cetatea pentru
cã necinstiserã pe sora lor.
28. Le-au luat oile, boii ºi mãgarii,

tot ce era în cetate ºi ce era pe câmp;
29. le-au luat ca pradã de rãzboi toate

bogãþiile, copiii ºi nevestele, ºi tot ce
se gãsea în case.
30. Atunci Iacov a zis lui Simeon ºi

lui Levi: „Voi m-aþi nenorocit, fãcân-
du-mã* urât locuitorilor þãrii, canaani-
þilor ºi feresiþilor. N-am sub porunca
mea decât un mic numãr** de oameni; ei
se vor strânge împotriva mea, mã vor
bate ºi voi fi nimicit, eu ºi casa mea.”

*Exod 5.21. 1 Sam. 13.4. **Deut. 4.27. Ps. 105.12.

31. Ei au rãspuns: „Se cuvenea oare
sã se poarte cu sora noastrã cum se
poartã cu o curvã?”

Iacov la Betel

351. Dumnezeu a zis lui Iacov:
„Scoalã-te, suie-te la Betel*,

locuieºte acolo ºi ridicã acolo un altar
Dumnezeului care** þi S-a arãtat
când† fugeai de fratele tãu, Esau.”

*Cap. 28.19. **Cap. 28.13. †Cap. 27.43.

2. Iacov a zis casei* lui ºi tuturor
celor ce erau cu el: „Scoateþi dum-
nezeii strãini** care sunt în mijlocul
vostru, curãþaþi-vã† ºi schimbaþi-vã
hainele, *Cap. 18.19. Ios. 24.15. 
**Cap. 31.19,34. Ios. 24.2,23. 1 Sam. 7.3. †Exod 19.10.

3. ca sã ne sculãm ºi sã ne suim la
Betel; cãci acolo voi ridica un altar
Dumnezeului care* m-a ascultat în
ziua necazului meu ºi** care a fost
cu mine în cãlãtoria pe care am 
fãcut-o.” *Cap. 32.7,24. **Cap. 28.20; 31.3,42.

4. Ei au dat lui Iacov toþi dumnezeii
strãini care erau în mâinile lor ºi
cerceii* pe care-i purtau în urechi.
Iacov i-a îngropat în pãmânt sub
stejarul** de lângã Sihem.

*Osea 2.13. **Ios. 24.26. Judc. 9.6.

5. Apoi au plecat. Groaza* lui
Dumnezeu s-a rãspândit peste cetãþile
care-i înconjurau, aºa cã locuitorii lor
n-au urmãrit pe fiii lui Iacov.
*Exod 15.16; 23.27; 34.24. Deut. 11.25. Ios. 2.9; 5.1.
1 Sam. 14.15. 2 Cron. 14.14.

6. Iacov ºi toþi cei ce erau cu el au
ajuns la Luz*, adicã Betel, în þara
Canaan. *Cap. 28.19,22.

7. A zidit* acolo un altar ºi a numit
locul acela: „El-Betel” (Dumnezeul
Betelului), cãci acolo** i Se descope-
rise Dumnezeu, când fugea de fratele
sãu. *Ecl. 5.4. **Cap. 28.13.

8. Debora*, doica Rebecãi, a murit; ºi
a fost îngropatã mai jos de Betel, sub
stejarul cãruia i s-a pus numele:
„Stejarul jalei.” *Cap. 24.59.

9. Dumnezeu* S-a arãtat iarãºi lui
Iacov, dupã întoarcerea lui din Padan-
Aram, ºi l-a binecuvântat. *Osea 12.4.

10. Dumnezeu i-a zis: „Numele tãu*
este Iacov; dar nu te vei mai chema
Iacov, ci numele tãu** va fi Israel.” ªi 
i-a pus numele Israel.

*Cap. 17.5. **Cap. 32.28.

11. Dumnezeu i-a zis: „Eu sunt*
Dumnezeul cel Atotputernic. Creºte ºi
înmulþeºte-te; un neam** ºi o mulþime
de neamuri se vor naºte din tine ºi
chiar împãraþi vor ieºi din coapsele
tale.

*Cap. 17.1; 48.3,4. Exod 6.3. **Cap. 17.5,6,16; 28.3; 48.4.

12. Þie îþi voi da þara pe* care am
dat-o lui Avraam ºi lui Isaac ºi voi da
þara aceasta seminþei tale dupã tine.”

*Cap. 12.7; 13.15; 26.3,4; 28.13.

13. Dumnezeu S-a înãlþat* de la el, în
locul unde îi vorbise. *Cap. 17.22.

14. ªi Iacov a ridicat* un stâlp de
aducere aminte în locul unde îi vorbise
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Dumnezeu, un stâlp de piatrã, pe care
a adus o jertfã de bãuturã ºi a turnat
untdelemn. *Cap. 28.18.

15. Iacov a numit locul unde îi
vorbise Dumnezeu, Betel*. *Cap. 28.19.

Moartea Rahelei
16. Apoi au plecat din Betel; ºi mai

era o depãrtare bunicicã pânã la Efrata,
când Rahelei i-au venit durerile naºterii.
A avut o naºtere grea;
17. ºi, în timpul durerilor naºterii,

moaºa i-a zis: „Nu te teme, cãci* mai
ai un fiu!” *Cap. 30.24. 1 Sam. 4.20.
18. ªi, pe când îºi dãdea ea sufletul,

cãci trãgea sã moarã, i-a pus numele
Ben-Oni (Fiul durerii mele); dar tatãl
sãu l-a numit Beniamin (Fiul dreptei).
19. Rahela* a murit ºi a fost îngro-

patã pe drumul care duce la Efrata**,
sau Betleem.

*Cap. 48.7. **Rut 1.2; 4.11. Mica 5.2. Mat. 2.6.

20. Iacov a ridicat un stâlp pe
mormântul ei: acesta este stâlpul de pe
mormântul Rahelei, care este* ºi azi.

*1 Sam. 10.2. 2 Sam. 18.18.

Fiii lui Iacov
21. Israel a plecat mai departe; ºi ºi-a

întins cortul dincolo de Migdal-Eder*.
*Mica 4.8.

22. Pe când locuia Israel în þinutul
acesta, Ruben s-a dus ºi s-a culcat* cu
Bilha, þiitoarea tatãlui sãu. ªi Israel a
aflat.
Fiii lui Iacov erau în numãr de

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

23. Fiii Leii: Ruben*, întâiul nãscut
al lui Iacov, Simeon, Levi, Iuda,
Isahar ºi Zabulon. *Cap. 46.8. Exod 1.2.

24. Fiii Rahelei: Iosif ºi Beniamin.
25. Fiii Bilhei, roaba Rahelei: Dan ºi

Neftali.
26. Fiii Zilpei, roaba Leii: Gad ºi

Aºer. Aceºtia sunt fiii lui Iacov, care i
s-au nãscut în Padan-Aram.

Moartea lui Isaac
27. Iacov a ajuns la tatãl sãu, Isaac, la

Mamre*, la Chiriat-Arba**, care este
totuna cu Hebronul, unde locuiserã ca
strãini Avraam ºi Isaac.

*Cap. 13.18; 23.2,19. **Ios. 14.15; 15.13.
28. Zilele vieþii lui Isaac au fost de o

sutã optzeci de ani.
29. Isaac ºi-a dat duhul ºi a murit ºi

a fost* adãugat la poporul sãu, bãtrân
ºi sãtul de zile. Fiii** sãi, Esau ºi
Iacov, l-au îngropat.

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

Esau se aºazã în Seir

36 1. Iatã spiþa neamului lui Esau,
adicã Edom*. *Cap. 25.30.

2. Esau ºi-a luat* neveste dintre fetele
Canaanului pe: Ada, fata hetitului
Elon, pe Oholibama**, fata Anei, fata
hevitului Þibeon, *Cap. 26.34. **Vers. 25.

3. ºi pe Basmat*, fata lui Ismael, sora
lui Nebaiot. – *Cap. 28.9.

4. Ada* a nãscut lui Esau pe Elifaz;
Basmat a nãscut pe Reuel; *1 Cron. 1.35.

5. ºi Oholibama a nãscut pe Ieuº,
Iaelam ºi Core. Aceºtia sunt fiii lui
Esau, care i s-au nãscut în þara
Canaan. –
6. Esau ºi-a luat nevestele, fiii ºi

fiicele, toatã lumea din casã, turmele,
toate vitele ºi toatã averea pe care 
ºi-o agonisise în þara Canaan ºi s-a
dus într-o altã þarã, departe de fratele
sãu Iacov.
7. Cãci* bogãþiile lor erau prea mari

ca sã poatã locui împreunã, ºi þinu-
tul** în care locuiau ca strãini nu le
mai putea ajunge din pricina turmelor
lor. *Cap. 13.6,11. **Cap. 17.8; 28.4.

8. Esau s-a aºezat în muntele* Seir.   
Esau** înseamnã Edom.

*Cap. 32.3. Deut. 2.5. Ios. 24.4. **Vers. 1.

Urmaºii lui Esau
9. Iatã spiþa neamului lui Esau, tatãl

edomiþilor, în muntele Seir.
10. Iatã numele fiilor lui Esau:

Elifaz*, fiul Adei, nevasta lui Esau;
Reuel, fiul Basmatei, nevasta lui Esau. –

*1 Cron. 1.25, etc.

11. Fiii lui Elifaz au fost: Teman,
Omar, Þefo, Gaetam ºi Chenaz.
12. ªi Timna era þiitoarea lui Elifaz,

fiul lui Esau; ea a nãscut lui Elifaz
pe Amalec*. Aceºtia sunt fiii Adei,
nevasta lui Esau.

*Exod 17.8,14. Num. 24.20. 1 Sam. 15.2,3, etc.
13. Iatã fiii lui Reuel: Nahat, Zerah,

ªama ºi Miza. Aceºtia sunt fiii
Basmatei, nevasta lui Esau. –
14. Iatã fiii Oholibamei, fata Anei,

fata lui Þibeon, nevasta lui Esau: ea a
nãscut lui Esau pe Ieuº, Iaelam ºi
Core.
15. Iatã cãpeteniile seminþiilor ieºite

din fiii lui Esau. – Iatã fiii lui Elifaz,
întâiul nãscut al lui Esau: cãpetenia
Teman, cãpetenia Omar, cãpetenia
Þefo, cãpetenia Chenaz,
16. cãpetenia Core, cãpetenia Gaetam,

cãpetenia Amalec. Aceºtia sunt cãpe-
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teniile ieºite din Elifaz, în þara Edom.
Aceºtia sunt fiii Adei. –
17. Iatã fiii lui Reuel, fiul lui Esau:

cãpetenia Nahat, cãpetenia Zerah,
cãpetenia ªama, cãpetenia Miza.
Aceºtia sunt cãpeteniile ieºite din
Reuel, în þara Edom. Aceºtia sunt fiii
Basmatei, nevasta lui Esau.
18. Iatã fiii Oholibamei, nevasta lui

Esau: cãpetenia Ieuº, cãpetenia Iaelam,
cãpetenia Core. Aceºtia sunt cãpeteniile
ieºite din Oholibama, fata Anei,
nevasta lui Esau.
19. Aceºtia sunt fiii lui Esau ºi

aceºtia sunt cãpeteniile seminþiilor lor.
Esau înseamnã Edom.

Urmaºii lui Seir
20. Iatã fiii lui Seir*, horitul**, vechii

locuitori ai þãrii: Lotan, ªobal,
Þibeon, Ana,

*1 Cron. 1.38. **Cap. 14.6. Deut. 2.12,22.

21. Diºon, Eþer ºi Diºan. Aceºtia sunt
cãpeteniile horiþilor, fiii lui Seir, în
þara Edom. –
22. Fiii lui Lotan au fost: Hori ºi

Hemam. Sora lui Lotan a fost Timna.
23. Iatã fiii lui ªobal: Alvan, Manahat,

Ebal, ªefo ºi Onam. –
24. Iatã fiii lui Þibeon: Aia ºi Ana.

Ana acesta a gãsit izvoarele calde în
pustiu, când pãºtea mãgarii tatãlui sãu
Þibeon.
25. Iatã fiii lui Ana: Diºon ºi Oho-

libama, fata lui Ana. –
26. Iatã fiii lui Diºon: Hemdan,

Eºban, Itran ºi Cheran. –
27. Iatã fiii lui Eþer: Bilhan, Zaavan

ºi Acan. –
28. Iatã fiii lui Diºan: Uþ ºi Aran.
29. Iatã cãpeteniile horiþilor: cãpetenia

Lotan, cãpetenia ªobal, cãpetenia
Þibeon, cãpetenia Ana,
30. cãpetenia Diºon, cãpetenia Eþer,

cãpetenia Diºan. Aceºtia sunt cãpete-
niile horiþilor, cãpeteniile pe care le-au
avut în þara lui Seir.

Împãraþii Edomului
31. Iatã împãraþii* care au împãrãþit

în þara Edom, înainte de a împãrãþi un
împãrat peste copiii lui Israel. –

*1 Cron. 1.43.
32. Bela, fiul lui Beor, a împãrãþit

peste Edom; ºi numele cetãþii lui era
Dinhaba. –
33. Bela a murit; ºi în locul lui a

împãrãþit Iobab, fiul lui Zerah din
Boþra. –
34. Iobab a murit; ºi în locul lui a

împãrãþit Huºam, din þara temaniþilor. –
35. Huºam a murit; ºi în locul lui a

împãrãþit Hadad, fiul lui Bedad. El a
bãtut pe Madian în câmpia Moabului.
Numele cetãþii lui era Avit.
36. Hadad a murit; ºi în locul lui a

împãrãþit Samla din Masreca.
37. Samla a murit; ºi în locul lui a

împãrãþit Saul din Rehobot pe Râu.
38. Saul a murit; ºi în locul lui a

împãrãþit Baal-Hanan, fiul lui Acbor.
39. Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a

murit; ºi în locul lui a împãrãþit
Hadar*. Numele cetãþii lui era Pau; ºi
numele nevestei lui era Mehetabeel,
fata lui Matred, fata lui Mezahab.

*1 Cron. 1.50.

40. Iatã numele cãpeteniilor* ieºite
din Esau, dupã seminþiile lor, dupã
þinuturile lor ºi dupã numele lor: cãpe-
tenia Timna, cãpetenia Alva, cãpetenia
Ietet, *1 Cron. 1.51.

41. cãpetenia Oholibama, cãpetenia
Ela, cãpetenia Pinon,
42. cãpetenia Chenaz, cãpetenia

Teman, cãpetenia Mibþar,
43. cãpetenia Magdiel, cãpetenia

Iram. Aceºtia sunt cãpeteniile lui
Edom, dupã locuinþele lor, în þara pe
care o aveau. Acesta este Esau, tatãl
edomiþilor.

Iosif vândut de fraþii sãi

371. Iacov a locuit în þara Canaan,
unde* locuise ca strãin tatãl sãu.

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

2. Iatã istoria lui Iacov:
Iosif, la vârsta de ºaptesprezece ani,

pãºtea oile cu fraþii lui; bãiatul acesta
era cu fiii Bilhei ºi cu fiii Zilpei,
nevestele tatãlui sãu. ªi Iosif spunea
tatãlui lor vorbele lor cele rele*.

*1 Sam. 2.22-24.

3. Israel iubea pe Iosif mai mult decât
pe toþi ceilalþi fii ai sãi, pentru cã îl
nãscuse* la bãtrâneþe; ºi i-a fãcut o
hainã pestriþã1. *Cap. 44.20.

4. Fraþii lui au vãzut cã tatãl lor îl
iubea mai mult decât pe ei toþi ºi au
început sã-l* urascã. Nu puteau sã-i
spunã nici o vorbã prieteneascã.

*Cap. 27.41; 49.23.

5. Iosif a visat un vis ºi l-a istorisit
fraþilor sãi, care l-au urât ºi mai mult.
6. El le-a zis: „Ia asculaþi ce vis am

visat!
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1. Sau: o hainã lungã cu mâneci



7. Noi* eram la legatul snopilor în
mijlocul câmpului; ºi iatã cã snopul
meu s-a ridicat ºi a stat în picioare; iar
snopii voºtri l-au înconjurat ºi s-au
aruncat cu faþa la pãmânt înaintea lui.”

*Cap. 42.6,9; 43.26; 44.14.
8. Fraþii lui i-au zis: „Doar n-ai sã

împãrãþeºti tu peste noi? Doar n-ai sã
ne cârmuieºti tu pe noi?” ªi l-au urât
ºi mai mult, din pricina visurilor lui ºi
din pricina cuvintelor lui.
9. Iosif a mai visat un alt vis ºi l-a

istorisit fraþilor sãi. El a zis: „Am
mai visat un vis! Soarele*, luna ºi
unsprezece stele se aruncau cu faþa la
pãmânt înaintea mea.” *Cap. 46.29.
10. L-a istorisit tatãlui sãu ºi fraþilor

sãi. Tatãl sãu l-a mustrat ºi i-a zis:
„Ce înseamnã visul acesta pe care l-ai
visat? Nu cumva vom veni eu, mama
ta ºi fraþii* tãi sã ne aruncãm cu faþa la
pãmânt înaintea ta?” *Cap. 27.29.

11. Fraþii* sãi au început sã-l pizmu-
iascã; dar tatãl** sãu a þinut minte lucru-
rile acestea. *Fapt. 7.9. **Dan. 7.28. Luca 2.19,51.

12. Fraþii lui Iosif se duseserã la
Sihem, ca sã pascã oile tatãlui lor.
13. Israel a zis lui Iosif: „Fraþii tãi

pasc oile la Sihem! Vino, cãci vreau sã
te trimit la ei.” „Iatã-mã, sunt gata”, a
rãspuns el.
14. Israel i-a zis: „Du-te, rogu-te, ºi

vezi dacã fraþii tãi sunt sãnãtoºi ºi
dacã oile sunt bine; ºi adu-mi veºti.” L-a
trimis astfel din valea Hebronului* ºi
Iosif a ajuns la Sihem. *Cap. 35.27.

15. Pe când rãtãcea pe câmp, l-a
întâlnit un om. Omul acela l-a întrebat:
„Ce cauþi?”
16. „Caut pe fraþii mei”, a rãspuns

Iosif; „spune-mi*, te rog, unde pasc ei
oile?” *Cânt. 1.7.

17. ªi omul acela a zis: „Au plecat
de aici; cãci i-am auzit spunând:
„Haidem la Dotan*.” Iosif s-a dus
dupã fraþii sãi ºi i-a gãsit la Dotan.

*2 Împ. 6.13.

18. Ei l-au zãrit de departe ºi, pânã sã
se apropie de ei, s-au sfãtuit* sã-l
omoare. *1 Sam. 19.1. Ps. 31.13; 37.12,32; 
94.21. Mat. 27.1. Marc. 14.1. Ioan 11.53. Fapt. 23.12.
19. Ei au zis unul cãtre altul: „Iatã cã

vine fãuritorul de visuri!
20. Veniþi acum sã-l* omorâm ºi sã-l

aruncãm într-una din aceste gropi;
vom spune cã l-a mâncat o fiarã
sãlbaticã ºi vom vedea ce se va alege
de visurile lui.” *Prov. 1.11,16; 6.17; 27.4.

21. Ruben* a auzit lucrul acesta ºi 

l-a scos din mâinile lor. El a zis: „Sã
nu-i luãm viaþa!” *Cap. 42.22.

22. Ruben le-a zis: „Sã nu vãrsaþi
sânge; ci mai bine aruncaþi-l în groapa
aceasta care este în pustiu ºi nu puneþi
mâna pe el.” Cãci avea de gând sã-l
scape din mâinile lor ºi sã-l aducã
înapoi la tatãl sãu.
23. Când a ajuns Iosif la fraþii sãi,

aceºtia l-au dezbrãcat de haina lui, de
haina cea pestriþã, pe care o avea pe el.
24. L-au luat ºi l-au aruncat în

groapã. Groapa aceasta era goalã: nu
era apã în ea.
25. Apoi* au ºezut sã mãnânce.

Ridicându-ºi ochii, au vãzut o ceatã**
de ismaeliþi venind din Galaad; cãmilele
lor erau încãrcate cu tãmâie, cu leac
alinãtor† ºi smirnã, pe care le duceau
în Egipt.

*Prov. 30.20. Amos 6.6. **Vers. 28,36. †Ier. 8.22.

26. Atunci Iuda a zis fraþilor sãi:
„Ce vom câºtiga sã ucidem pe fratele
nostru ºi sã-i ascundem* sângele?

*Vers. 20. Cap. 4.10. Iov 16.18.

27. Veniþi mai bine sã-l vindem
ismaeliþilor ºi sã nu punem mâna* pe
el, cãci este fratele** nostru, carne†
din carnea noastrã.” ªi fraþii lui l-au
ascultat. *1 Sam. 18.17. **Cap. 42.21. †Cap. 29.14.

28. La trecerea negustorilor madia-
niþi*, au tras ºi au scos pe Iosif afarã
din groapã ºi l-au vândut**, cu douã-
zeci† de sicli de argint, ismaeliþilor,
care l-au dus în Egipt.

*Judc. 6.3. **Cap. 45.4,5. Ps. 105.17. Fapt. 7.9. †Mat. 27.9.

Jalea lui Iacov
29. Ruben s-a întors la groapã; ºi iatã

cã Iosif nu mai era în groapã. El ºi-a
rupt* hainele, *Iov 1.20.

30. s-a întors la fraþii sãi ºi a zis:
„Bãiatul nu mai este*! Ce mã voi face
eu?” *Cap. 42.13,36. Ier. 31.15.

31. Ei au luat atunci haina* lui Iosif;
ºi înjunghiind un þap, i-au înmuiat
haina în sânge. *Vers. 23.

32. Au trimis tatãlui lor haina cea
pestriþã, punând sã-i spunã: „Iatã ce
am gãsit! Vezi dacã este haina fiului
tãu sau nu.”
33. Iacov a cunoscut-o ºi a zis: „Este

haina fiului meu! O fiarã* sãlbaticã 
l-a mâncat! Da, Iosif a fost fãcut
bucãþi!” *Vers. 20. Cap. 44.28.

34. ªi ºi-a rupt* hainele, ºi-a pus un
sac pe coapse ºi a jelit multã vreme pe
fiul sãu. *Vers. 29. 2 Sam. 3.31.
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35. Toþi fiii ºi toate fiicele lui au
venit* ca sã-l mângâie; dar el nu voia
sã primeascã nici o mângâiere, ci
zicea: „Plângând** mã voi coborî la
fiul meu în Locuinþa morþilor.” ªi
plângea astfel pe fiul sãu.

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

36. Madianiþii* l-au vândut în Egipt
lui Potifar, un dregãtor al lui faraon,
ºi anume cãpetenia strãjerilor.

*Cap. 39.1

Iuda ºi Tamar

381. În vremea aceea, Iuda a pãrãsit
pe fraþii sãi ºi a tras* la un om

din Adulam, numit Hira.
*Cap. 19.3. 2 Împ. 4.8.

2. Acolo, Iuda a vãzut* pe fata unui
Canaanit, numit ªua**; a luat-o de
nevastã ºi s-a culcat cu ea.

*Cap. 34.2. **1 Cron. 2.3.

3. Ea a rãmas însãrcinatã ºi a nãscut
un fiu, pe care l-a numit Er*.

*Cap. 46.12. Num. 26.19.

4. A rãmas iarãºi însãrcinatã ºi a mai
nãscut un fiu, cãruia i-a pus numele
Onan*. *Cap. 46.12. Num. 26.19.

5. A mai nãscut iarãºi un fiu, cãruia 
i-a pus numele ªela*; Iuda era la Czib
când a nãscut ea. *Cap. 46.12. Num 26.20.

6. Iuda a luat* întâiului sãu nãscut Er,
o nevastã numitã Tamar. *Cap. 21.21.

7. Er*, întâiul nãscut al lui Iuda, era
rãu înaintea Domnului; ºi ** Domnul
l-a omorât. *Cap. 46.12. Num. 26.19. **1 Cron. 2.3.

8. Atunci Iuda a zis lui Onan: „Du-te
la nevasta fratelui* tãu, ia-o de nevastã,
ca cumnat, ºi ridicã sãmânþã fratelui
tãu.” *Deut. 25.5. Mat. 22.24.

9. Onan, ºtiind cã sãmânþa aceasta 
n-are sã fie a* lui, vãrsa sãmânþa pe
pãmânt ori de câte ori se culca cu
nevasta fratelui sãu, ca sã nu dea
sãmânþã fratelui sãu. *Deut. 25.6.

10. Ce fãcea el n-a plãcut Domnului,
care l-a omorât ºi* pe el.

*Cap. 46.12. Num. 26.19.

11. Atunci Iuda a zis nurorii sale
Tamar: „Rãmâi* vãduvã în** casa
tatãlui tãu pânã va creºte fiul meu
ªela.” Zicea aºa ca sã nu moarã ºi ªela
ca fraþii lui. Tamar s-a dus ºi a locuit
în casa tatãlui ei. *Rut 1.13. **Lev. 22.13.

Pãcãtuirea lui Iuda cu Tamar
12. Au trecut multe zile, ºi fata lui

ªua, nevasta lui Iuda, a murit. Dupã ce
au trecut* zilele de jale, Iuda s-a
suit** la Timna, la cei ce-i tundeau

oile, el ºi prietenul sãu Hira, adula-
mitul. *2 Sam. 13.39. **Ios. 15.10,57. Judc. 14.1.

13. Au dat de veste Tamarei despre
lucrul acesta ºi i-au zis: „Iatã cã socrul
tãu se suie la Timna, ca sã-ºi tundã
oile.”
14. Atunci ea ºi-a lepãdat hainele de

vãduvã, s-a acoperit cu o maramã, 
s-a îmbrãcat în alte haine ºi a ºezut*
jos la intrarea în Enaim, pe drumul
care duce la Timna; cãci vedea cã ªela
se fãcuse mare**, ºi ea nu-i fusese
datã de nevastã. *Prov. 7.12. **Vers. 11,26.

15. Iuda a vãzut-o ºi a luat-o drept
curvã, pentru cã îºi acoperise faþa.
16. S-a abãtut la ea din drum ºi a zis:

„Lasã-mã sã mã culc cu tine!” Cãci 
n-a cunoscut-o cã era nora sa. Ea a
zis: „Ce-mi dai ca sã te culci cu
mine?”
17. El a rãspuns: „Am* sã-þi trimit un

ied din turma mea.” Ea a zis: „Îmi dai
un** zãlog pânã îl vei trimite?”

*Ezec. 16.33. **Vers. 20.

18. El a rãspuns: „Ce zãlog sã-þi
dau?” Ea a zis: „Inelul* tãu, lanþul tãu
ºi toiagul pe care-l ai în mânã.” El i 
le-a dat. Apoi s-a culcat cu ea; ºi ea a
rãmas însãrcinatã de la el. *Vers. 25.

19. Ea s-a sculat ºi a plecat; ºi-a scos
marama* ºi s-a îmbrãcat iarãºi în
hainele de vãduvã. *Vers. 14.

20. Iuda a trimis iedul, prin prietenul
sãu adulamitul, ca sã scoatã zãlogul
din mâinile femeii. Dar acesta n-a
gãsit-o.
21. A întrebat pe oamenii locului ºi a

zis: „Unde este curva aceea care stãtea
aici la Enaim, pe drum?” Ei au
rãspuns: „N-a fost nici o curvã aici.”
22. Adulamitul s-a întors la Iuda ºi 

i-a spus: „N-am gãsit-o; ºi chiar
oamenii de acolo au zis: „N-a fost nici
o curvã aici.”
23. Iuda a zis: „Þinã ce a luat, numai

sã nu ne facem de râs. Iatã, am trimis
iedul acesta ºi n-ai gãsit-o.”
24. Cam dupã trei luni, au venit ºi au

spus lui Iuda: „Tamar, nora ta, a
curvit* ºi a rãmas chiar însãrcinatã în
urma curvirii ei.” ªi Iuda a zis:
„Scoateþi-o afarã, ca sã fie** arsã.”

*Judc. 19.2. **Lev. 21.9. Deut. 22.21.

25. Dupã ce au scos-o afarã, ea
a trimis sã spunã socrului sãu: „De
la omul acela, ale cui sunt lucrurile
acestea, am rãmas eu însãrcinatã; vezi*,

GENEZA (FACEREA) 37, 38 43



te rog, al cui este inelul** acesta,
lanþurile acestea ºi toiagul acesta.”

*Cap. 37.32. **Vers. 18.

26. Iuda le-a cunoscut* ºi a zis: „Ea
este mai puþin vinovatã** decât mine,
fiindcã n-am dat-o† de nevastã fiului
meu ªela.” ªi nu s-a mai împreunat††
cu ea de atunci.

*Cap. 37.33. **1 Sam. 24.17. †Vers. 14. ††Iov 34.31,32.

27. Când i-a venit vremea sã nascã,
iatã cã în pântecele ei erau doi gemeni.
28. ªi în timpul naºterii, unul a scos

mâna înainte; moaºa i-a apucat mâna
ºi a legat-o cu un fir roºu, zicând:
„Acesta a ieºit cel dintâi.”
29. Dar el a tras mâna înapoi ºi a

ieºit fratele sãu. Atunci moaºa a zis:
„Ce spãrturã ai fãcut!” De aceea i-a
pus numele Pereþ* (Spãrturã).

*Cap. 46.12. Num. 26.20. 1 Cron. 2.4. Mat. 1.3.

30. În urmã a ieºit fratele lui, care
avea firul roºu la mânã; de aceea i-au
pus numele Zerah (Cãrãmiziu).

Iosif în Egipt

391. Iosif a fost dus în Egipt; ºi
Potifar*, dregãtorul lui faraon,

cãpetenia strãjerilor, un egiptean, l-a
cumpãrat** de la ismaeliþii care-l
aduseserã acolo.

*Cap. 37.36. Ps. 105.17. **Cap. 37.28.

2. Domnul* a fost cu Iosif, aºa cã
toate îi mergeau bine; el locuia în casa
stãpânului sãu, egipteanul. *Vers. 21. 
Cap. 21.22; 26.24,28; 28.15. 1 Sam. 16.18; 18.14,28. Fapt. 7.9.

3. Stãpânul lui a vãzut cã Domnul era
cu el ºi cã Domnul fãcea* sã-i meargã
bine ori de ce se apuca. *Ps. 1.3.

4. Iosif* a cãpãtat mare trecere
înaintea stãpânului sãu, care l-a luat în
slujba lui, l-a pus mai mare peste**
casa lui ºi i-a încredinþat tot ce avea.

*Vers. 21. Cap. 18.3; 19.19. **Cap. 24.2.

5. De îndatã ce Potifar l-a pus mai
mare peste casa lui ºi peste tot ce
avea, Domnul a binecuvântat* casa
egipteanului, din pricina lui Iosif; ºi
binecuvântarea Domnului a fost peste
tot ce avea el, fie acasã, fie la câmp.

*Cap. 30.27.

6. Egipteanul a lãsat pe mâinile lui
Iosif tot ce avea ºi n-avea altã grijã
decât sã mãnânce ºi sã bea. Dar Iosif
era frumos la staturã* ºi plãcut la
chip. *1 Sam. 16.12.

Fecioria lui Iosif
7. Dupã câtãva vreme, s-a întâmplat

cã nevasta stãpânului sãu a pus

ochii pe Iosif ºi a zis: „Culcã-te* cu
mine!” *2 Sam. 13.11.

8. El n-a voit ºi a zis nevestei
stãpânului sãu: „Vezi cã stãpânul meu
nu-mi cere socotealã de nimic din casã
ºi mi-a dat pe mânã tot ce are.
9. El nu este mai mare decât mine în

casa aceasta ºi nu mi-a oprit nimic,
afarã de tine, pentru cã eºti nevasta
lui. Cum* aº putea sã fac eu un rãu
atât de mare ºi sã pãcãtuiesc** împo-
triva lui Dumnezeu?”
*Prov. 6.29,32. **Cap. 20.6. Lev. 6.2. 2 Sam. 12.13. Ps. 51.4.

10. Mãcar cã ea vorbea în toate zilele
lui Iosif, el n-a voit sã se culce ºi sã se
împreuneze cu ea.
11. Într-o zi, când intrase în casã ca

sã-ºi facã lucrul ºi când nu era acolo
nici unul din oamenii casei,
12. ea* l-a apucat de hainã, zicând:

„Culcã-te cu mine!” El i-a lãsat haina
în mânã ºi a fugit afarã din casã.

*Prov. 7.13, etc.

13. Când a vãzut ea cã-i lãsase haina
în mânã ºi fugise afarã,
14. a chemat oamenii din casã ºi le-a

zis: „Vedeþi, ne-a adus un evreu ca 
sã-ºi batã joc de noi! Omul acesta a
venit la mine ca sã se culce cu mine,
dar eu am þipat în gura mare.
15. ªi, când a vãzut cã ridic glasul ºi

strig, ºi-a lãsat haina lângã mine ºi a
fugit afarã.”
16. ªi a pus haina lui Iosif lângã ea

pânã s-a întors acasã stãpânul lui.
17. Atunci i-a vorbit* astfel: „Robul

acela evreu, pe care ni l-ai adus, a
venit la mine ca sã-ºi batã joc de mine.

*Exod 23.1. Ps. 120.3.

18. ªi, cum am ridicat glasul ºi am
þipat, ºi-a lãsat haina lângã mine ºi a
fugit afarã.”
19. Dupã ce a auzit cuvintele nevestei

sale, care-i zicea: „Iatã ce mi-a fãcut
robul tãu”, stãpânul lui Iosif s-a mâniat*
foarte tare. *Prov. 6.34,35.

20. A luat pe Iosif ºi l-a aruncat* în
temniþã** în locul unde erau închiºi
întemniþaþii împãratului; ºi astfel, Iosif
a stat acolo, în temniþã.

*Ps. 105.18. 1 Pet. 2.19. **Cap. 40.3,15; 41.14.

Iosif în temniþã
21. Domnul a fost cu Iosif ºi ªi-a

întins bunãtatea peste el. L-a fãcut* sã
capete trecere înaintea mai marelui
temniþei. *Exod 3.21; 11.3; 12.36. 
Ps. 106.46. Prov. 16.7. Dan. 1.9. Fapt. 7.9,10.
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22. ªi mai marele temniþei a pus* sub
privegherea lui pe toþi întemniþaþii
care erau în temniþã. ªi nimic nu se
fãcea acolo decât prin el. *Cap. 40.3,4.
23. Mai marele temniþei nu se mai

îngrijea de nimic din ce avea Iosif
în mânã, pentru cã Domnul* era cu el.
ªi Domnul îi dãdea izbândã în tot ce
fãcea. *Vers. 2,3

Iosif tâlcuieºte visurile în temniþã

40 1. Dupã câtãva vreme, s-a întâm-
plat cã paharnicul* ºi pitarul

împãratului Egiptului au supãrat pe
stãpânul lor, împãratul Egiptului.

*Neem. 1.11.

2. Faraon s-a mâniat* pe cei doi
dregãtori ai sãi: pe mai marele pahar-
nicilor ºi pe mai marele pitarilor.

*Prov. 16.14.
3. ªi* i-a pus sub pazã în casa

cãpeteniei strãjerilor, în temniþã, în
locul unde fusese închis Iosif.

*Cap. 39.20,23.

4. Cãpetenia strãjerilor i-a pus sub
privegherea lui Iosif, care fãcea de
slujbã lângã ei; ºi au stat mai multã
vreme în temniþã.
5. Paharnicul ºi pitarul împãratului

Egiptului, care erau închiºi în temniþã,
au visat într-o noapte amândoi câte un
vis, ºi anume fiecare câte un vis care
putea sã capete o tãlmãcire deosebitã.
6. Iosif, când a venit dimineaþa la ei,

s-a uitat la ei; ºi i-a vãzut triºti.
7. Atunci a întrebat pe dregãtorii lui

faraon, care erau cu el în temniþa
stãpânului sãu, ºi le-a zis: „Pentru ce
aveþi o faþã aºa de posomorâtã azi?”
8. Ei i-au rãspuns: „Am* visat un vis ºi

nu este nimeni care sã-l tãlmãceascã.”
Iosif le-a zis: „Tãlmãcirile** sunt ale
lui Dumnezeu. Istorisiþi-mi, dar, visul
vostru.” *Cap. 41.15. **Cap. 41.16. Dan. 2.11,28,47.
9. Mai marele paharnicilor ºi-a isto-

risit lui Iosif visul ºi i-a zis: „În visul
meu se fãcea cã înaintea mea era o
viþã.
10. Viþa aceasta avea trei mlãdiþe.

Când a început sã dea lãstari, i s-a
deschis floarea, ºi ciorchinii au fãcut
struguri copþi.
11. Paharul lui faraon era în mâna

mea. Eu am luat strugurii, i-am stors
în paharul lui faraon ºi am pus paharul
în mâna lui faraon.”
12. Iosif i-a zis: „Iatã* tãlmãcirea

visului: Cele trei mlãdiþe** sunt trei
zile. *Vers. 18. Cap. 41.12,52. 
Judc. 7.14. Dan. 2.36; 4.19. **Cap. 41.26.

13. Peste trei zile faraon te* va scoate
din temniþã, te va pune iarãºi în slujba
ta ºi vei pune iarãºi paharul în mâna
lui faraon, cum obiºnuiai mai înainte,
când erai paharnicul lui.

*2 Împ. 25.27. Ps. 3.3. Ier. 52.31.

14. Dar adu-þi aminte* ºi de mine
când vei fi fericit ºi aratã, rogu-te,
bunãtate** faþã de mine; pune o vorbã
bunã pentru mine la faraon ºi 
scoate-mã din casa aceasta. *Luca 23.42. 

**Ios. 2.12. 1 Sam. 20.14,15. 2 Sam. 9.1. 1 Împ. 2.7.

15. Cãci am fost luat cu sila din þara
evreilor ºi chiar aici* n-am fãcut
nimic ca sã fiu aruncat în temniþã.”

*Cap. 39.20.

16. Mai marele pitarilor, vãzând cã
Iosif dãduse o tãlmãcire îmbucurã-
toare, a zis: „Iatã, ºi în visul meu se
fãcea cã port trei coºuri cu pâine albã
pe capul meu.
17. În coºul de deasupra de tot erau

tot felul de bucate pentru faraon:
prãjituri coapte în cuptor; ºi pãsãrile
mâncau din coºul care era deasupra de
tot pe capul meu.”
18. Iosif a rãspuns ºi a zis: „Iatã-i*

tãlmãcirea: Cele trei coºuri sunt trei
zile. *Vers. 12.

19. Peste trei zile*, faraon îþi va lua
capul, te va spânzura de un lemn, ºi
carnea þi-o vor mânca pãsãrile.”

*Vers. 13.

20. A treia zi era ziua naºterii* lui
faraon. El a dat un ospãþ** tuturor
slujitorilor sãi; ºi a scos† afarã din
temniþã pe mai marele paharnicilor
ºi pe mai marele pitarilor, în faþa
slujitorilor sãi:

*Mat. 14.6. **Marc. 6.21. †Vers. 13,19. Mat. 25.19.

21. pe mai marele paharnicilor l-a
pus* iarãºi în slujba lui de paharnic,
ca sã punã paharul** în mâna lui
faraon; *Vers. 13. **Neem. 2.1.

22. iar pe mai marele pitarilor l-a
spânzurat*, dupã tãlmãcirea pe care
le-o dãduse Iosif. *Vers. 19.

23. Mai marele paharnicilor nu* s-a
mai gândit însã la Iosif. L-a uitat.

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

Iosif tâlcuieºte visurile lui faraon

411. Dupã doi ani, faraon a visat un
vis. I se pãrea cã stãtea lângã râu

(Nil).
2. ªi iatã cã ºapte vaci frumoase la

vedere ºi grase la trup s-au suit din râu
ºi au început sã pascã prin mlaºtini.
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3. Dupã ele s-au mai suit din râu alte
ºapte vaci, urâte la vedere ºi slabe la
trup, ºi s-au aºezat lângã ele pe
marginea râului.
4.Vacile urâte la vedere ºi slabe la

trup au mâncat pe cele ºapte vaci
frumoase la vedere ºi grase la trup. ªi
faraon s-a trezit.
5. A adormit din nou ºi a visat un al

doilea vis. Se fãcea cã ºapte spice de
grâu grase ºi frumoase au crescut pe
acelaºi pai.
6. ªi dupã ele au rãsãrit alte ºapte

spice slabe ºi arse de vântul de rãsãrit.
7. Spicele slabe au înghiþit pe cele

ºapte spice grase ºi pline. ªi faraon 
s-a trezit. Iatã visul.
8. Dimineaþa, faraon s-a tulburat* ºi a

trimis sã cheme pe toþi magii** ºi pe
toþi înþelepþii† Egiptului. Le-a istorisit
visurile lui. Dar nimeni n-a putut sã le
tãlmãceascã lui faraon. *Dan. 2.1; 4.5,19. 
**Exod 7.11,22. Isa. 29.14. Dan. 1.20; 2.2; 4.7. †Mat. 2.1.

9. Atunci mai marele paharnicilor a
luat cuvântul ºi a zis lui faraon: 
„Mi-aduc aminte astãzi de greºeala
mea.
10. Faraon se mâniase* pe slujitorii

lui; ºi mã aruncase** în temniþã, în
casa cãpeteniei strãjerilor, pe mine ºi
pe mai marele pitarilor.

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

11. Amândoi am* visat câte un vis în
aceeaºi noapte; ºi anume, fiecare din
noi a visat un vis care a primit o
tãlmãcire deosebitã. *Cap. 40.5.

12. Era acolo cu noi un tânãr evreu,
rob* al cãpeteniei strãjerilor. I-am
istorisit visurile noastre, ºi el ni le-a
tãlmãcit** ºi ne-a spus întocmai ce
înseamnã visul fiecãruia.

*Cap. 37.36. **Cap. 40.12, etc.

13. Lucrurile s-au întâmplat întocmai
dupã* tãlmãcirea pe care ne-o dãduse
el. Pe mine faraon m-a pus iarãºi în
slujba mea, iar pe mai marele pitarilor
l-a spânzurat.” *Cap. 40.22.

14. Faraon* a trimis sã cheme pe Iosif.
L-au scos** în grabã din temniþã†.
Iosif s-a ras, ºi-a schimbat hainele ºi
s-a dus la faraon.

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

15. Faraon a zis lui Iosif: „Am visat
un vis. Nimeni nu l-a putut tãlmãci; ºi
am* aflat cã tu tãlmãceºti un vis
îndatã dupã ce l-ai auzit.”

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

16. Iosif a rãspuns lui faraon: „Nu

eu*! Dumnezeu** este Acela care va
da un rãspuns prielnic lui faraon!”
*Dan. 2.30. Fapt. 3.12. 2 Cor. 3.5. **Cap. 40.8. Dan.
2.22,28,47; 4.2.

17. Faraon a început sã istoriseascã
atunci lui Iosif: „În visul meu* se fãcea
cã stãteam pe malul râului. *Vers. 1.

18. ªi deodatã ºapte vaci grase la trup
ºi frumoase la chip s-au suit din râu ºi
au început sã pascã prin mlaºtini.
19. Dupã ele s-au suit alte ºapte vaci,

slabe, foarte urâte la chip ºi sfrijite: 
n-am mai vãzut altele aºa de urâte în
toatã þara Egiptului.
20. Vacile cele sfrijite ºi slabe au

mâncat pe cele ºapte vaci dintâi, care
erau grase.
21. Le-au înghiþit, fãrã sã se poatã

cunoaºte cã intraserã în pântecele
lor; ba încã înfãþiºarea lor era tot
aºa de urâtã ca mai înainte. ªi m-am
deºteptat.
22. Am mai vãzut în vis ºapte spice

pline ºi frumoase, care creºteau pe
acelaºi pai.
23. ªi dupã ele au rãsãrit ºapte spice

goale, slabe, arse de vântul de rãsãrit.
25. Spicele slabe au înghiþit pe cele

ºapte spice frumoase. Am spus aceste
lucruri magilor*, dar nimeni nu mi 
le-a putut tãlmãci.” *Vers. 8. Dan. 4.7.

25. Iosif a zis lui faraon: „Ce a visat
faraon însemnã un singur lucru: Dum-
nezeu* a arãtat mai dinainte lui faraon
ce are sã facã. *Dan. 2.28,29,45. Apoc. 4.1.

26. Cele ºapte vaci frumoase
înseamnã ºapte ani; ºi cele ºapte
spice frumoase înseamnã ºapte ani:
este un singur vis.
27. Cele ºapte vaci sfrijite ºi urâte,

care se suiau dupã cele dintâi, înseamnã
ºapte ani; ºi cele ºapte spice goale,
arse de vântul de rãsãrit, vor fi ºapte
ani* de foamete. *2 Împ. 8.1.

28. Astfel, dupã cum am spus lui
faraon, Dumnezeu a arãtat lui faraon
ce are* sã facã. *Vers. 25.

29. Iatã, vor fi ºapte* ani de mare
belºug în toatã þara Egiptului. *Vers. 47.

30. Dupã ei vor veni* ºapte ani de
foamete, aºa cã se va uita tot belºugul
acesta în þara Egiptului, ºi foametea**
va topi þara. *Vers. 54. **Cap. 47.13.

31. Foametea aceasta care va urma va
fi aºa de mare cã nu se va mai
cunoaºte belºugul în þarã.
32. Cât priveste faptul cã faraon a

visat visul de douã ori înseamnã cã
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lucrul este hotãrât* din partea lui
Dumnezeu ºi cã Dumnezeu se va grãbi
sã-l aducã la îndeplinire.

*Num. 23.19. Isa. 46.10,11.

33. Acum, faraon sã aleagã un om
priceput ºi înþelept ºi sã-l punã în
fruntea þãrii Egiptului.
34. Faraon sã punã prefecþi în þarã,

ca sã ridice* o cincime din roadele
Egiptului în timpul celor ºapte ani de
belºug. *Prov. 6.6-8.

35. Sã se strângã* toate bucatele din
aceºti ani buni care au sã vinã; sã se
facã, la îndemâna lui faraon, grãmezi
de grâu, provizii în cetãþi ºi sã le
pãzeascã. *Vers. 48.

36. Bucatele acestea vor fi provizia
þãrii pentru cei ºapte ani de foamete
care vor veni în þara Egiptului, pentru
ca þara sã nu fie prãpãditã* de foa-
mete.” *Cap. 47.15,19.

Înãlþarea lui Iosif
37. Cuvintele* acestea au plãcut lui

faraon ºi tuturor slujitorilor lui.
*Ps. 105.19. Fapt. 7.10.

38. ªi faraon a zis slujitorilor sãi:
„Am putea noi oare sã gãsim un om ca
acesta, care* sã aibã în el Duhul lui
Dumnezeu?”

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

39. ªi faraon a zis lui Iosif: „Fiindcã
Dumnezeu þi-a fãcut cunoscut toate
aceste lucruri, nu este nimeni care sã
fie atât de priceput ºi atât de înþelept
ca tine.
40. Te pun* mai mare peste casa

mea, ºi tot poporul meu va asculta de
poruncile tale. Numai scaunul meu de
domnie mã va ridica mai presus de
tine.” *Ps. 105.21,22. Fapt. 7.10.

41. Faraon a zis lui Iosif: „Uite, îþi
dau* stãpânire peste toatã þara Egip-
tului.” *Dan. 6.3.

42. Faraon ºi-a scos* inelul din
deget ºi l-a pus în degetul lui Iosif; 
l-a îmbrãcat** cu haine de in subþire
ºi i-a pus† un lanþ de aur la gât.

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

43. L-a suit în carul care venea dupã
al lui ºi strigau* înaintea lui: „În
genunchi!” Astfel i-a dat faraon stãpâ-
nire peste toatã þara Egiptului.

*Cap. 42.6; 45.8,26. Est. 6.9. Fapt. 7.10.

44. ªi a mai zis lui Iosif: „Eu sunt
faraon! Dar fãrã tine nimeni nu va
ridica mâna, nici piciorul în toatã þara
Egiptului.”
45. Faraon a pus lui Iosif numele:

Þafnat-Paeneah (Descoperitor de taine)
ºi i-a dat de nevastã pe Asnat, fata lui
Poti-Fera, preotul lui On. ªi Iosif a
pornit sã cerceteze þara Egiptului.
46. Iosif era în vârstã de treizeci de

ani când s-a înfãþiºat* înaintea lui
faraon, împãratul Egiptului, ºi a ple-
cat de la faraon ºi a strãbãtut toatã
þara Egiptului.

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

47. În timpul celor ºapte ani de rod,
pãmântul a dat bucate din belºug.
48. Iosif a strâns toate bucatele din

aceºti ºapte ani de belºug în þara
Egiptului. A fãcut provizii în cetãþi,
punând în fiecare cetate bucatele de pe
câmpul dimprejur.
49. Iosif a strâns grâu, ca nisipul*

mãrii, atât de mult cã au încetat sã-l
mai mãsoare, pentru cã era fãrã mãsurã.

*Cap. 22.17. Judc. 7.12. 1 Sam. 13.5. Ps. 78.27.

Iosif strânge bucate în Egipt
50. Înaintea anilor de foamete i s-au

nãscut lui Iosif* doi fii, pe care i-a
nãscut Asnat, fata lui Poti-Fera, pre-
otul lui On. *Cap. 46.20; 48.5.

51. Iosif a pus întâiului nãscut
numele Manase (Uitare); „cãci”, a zis
el, „Dumnezeu m-a fãcut sã uit toate
necazurile mele ºi toatã casa tatãlui
meu.”
52. ªi celui de al doilea i-a pus

numele Efraim (Rodire); „cãci”, a zis
el, „Dumnezeu m-a fãcut* roditor în
þara întristãrii mele.” *Cap. 49.22.

53. Cei ºapte ani de belºug care au
fost în þara Egiptului au trecut.
54. ªi au început* sã vinã cei ºapte

ani de foamete, aºa cum** vestise
Iosif. În toate þãrile era foamete; dar în
toatã þara Egiptului era pâine.

*Ps. 105.16. Fapt. 7.11. **Vers. 30.

55. Când a flãmânzit, în sfârºit, toatã
þara Egiptului, poporul a strigat la
faraon sã-i dea pâine. Faraon a spus
tuturor egiptenilor: „Duceþi-vã la Iosif
ºi faceþi ce vã va spune el.”
56. Foametea bântuia în toatã þara.

Iosif a deschis toate locurile cu pro-
vizii ºi a vândut* grâu egiptenilor.
Foametea creºtea din ce în ce mai mult
în þara Egiptului. *Cap. 42.6; 47.14,24.

57. ªi din toate þãrile* venea lumea în
Egipt ca sã cumpere grâu de la Iosif;
cãci în toate þãrile era foamete mare.

*Deut. 9.28.
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Fraþii lui Iosif

421. Când a auzit Iacov* cã este
grâu în Egipt, a zis fiilor sãi:

„Pentru ce staþi ºi vã uitaþi unii la
alþii?” *Fapt. 7.12.

2. ªi a zis: „Iatã, aud cã este grâu în
Egipt; coborâþi-vã ºi cumpãraþi-ne
grâu de acolo, ca sã trãim* ºi sã nu
murim.” *Cap. 43.8. Ps. 118.17. Isa. 38.1.

3. Zece fraþi ai lui Iosif s-au coborât
în Egipt ca sã cumpere grâu.
4. Iacov n-a trimis cu ei pe Beniamin,

fratele lui Iosif, de teamã sã* nu i se
întâmple vreo nenorocire. *Vers. 38.

5. Fiii lui Israel au venit sã cumpere
ºi ei grâu, împreunã cu cei ce veneau
pentru acelaºi lucru; cãci în Canaan*
era foamete. *Fapt. 7.11.

Întâia cãlãtorie a fiilor lui Iacov în
Egipt

6. Iosif era mai mare în þarã; el
vindea grâu la tot poporul din þarã*.
Fraþii lui Iosif au venit ºi s-au
aruncat** cu faþa la pãmânt înaintea
lui. *Cap. 41.41. **Cap. 37.7.

7. Iosif, cum a vãzut pe fraþii sãi, i-a
cunoscut; dar s-a fãcut cã le este
strãin, le-a vorbit aspru ºi le-a zis: „De
unde veniþi?” Ei au rãspuns: „Venim
din þara Canaan ca sã cumpãrãm
merinde.”
8. Iosif a cunoscut pe fraþii sãi, dar ei

nu l-au cunoscut.
9. Iosif ºi-a adus aminte* de visurile

pe care le visase cu privire la ei ºi 
le-a zis: „Voi sunteþi iscoade; aþi venit
numai ca sã cercetaþi locurile slabe ale
þãrii.” *Cap. 37.5,9.

10. Ei i-au rãspuns: „Nu, domnul meu;
robii tãi au venit sã cumpere hranã.
11. Noi toþi suntem fiii aceluiaºi om;

suntem oameni de treabã, robii tãi nu
sunt iscoade.”
12. El le-a zis: „Ba nu; aþi venit sã

cercetaþi locurile slabe ale þãrii.”
13. Ei au rãspuns: „Noi, robii tãi,

suntem doisprezece fraþi, fii ai acelu-
iaºi om, din þara Canaan; ºi iatã, cel
mai tânãr este azi cu tatãl nostru, iar
unul nu mai este* în viaþã.”

*Cap. 37.30; 44.20. Plân. 5.7. 

14. Iosif le-a zis: „V-am spus cã
sunteþi iscoade.
15. Iatã cum veþi fi încercaþi: Pe

viaþa* lui faraon cã nu veþi ieºi de aici
pânã nu va veni fratele vostru cel
tânãr! *1 Sam. 1.26; 17.55.

16. Trimiteþi pe unul din voi sã aducã
pe fratele vostru; iar voi, rãmâneþi
la oprealã. Cuvintele voastre vor fi
puse astfel la încercare ºi voi ºti
dacã adevãrul este cu voi sau nu;
altfel, pe viaþa lui faraon cã sunteþi
niºte iscoade.”
17. ªi i-a aruncat pe toþi, trei zile, în

temniþã.
18. A treia zi, Iosif le-a zis: „Faceþi

lucrul acesta ºi veþi trãi. Eu* mã tem
de Dumnezeu! *Lev. 25.43. Neem. 5.15.

19. Dacã sunteþi oameni de treabã, sã
rãmânã unul din fraþii voºtri închis în
temniþa voastrã; iar ceilalþi plecaþi
luaþi grâu ca sã vã hrãniþi familiile
20. ºi aduceþi-mi* pe fratele vostru

cel tânãr, pentru ca vorbele voastre sã
fie puse astfel la încercare ºi sã scãpaþi
de moarte.” ªi aºa au fãcut.

*Vers. 34. Cap. 44.23; 48.5.

21. Ei au zis atunci unul cãtre altul:
„Da; am fost vinovaþi* faþã de fratele
nostru; cãci am vãzut neliniºtea
sufletului lui când ne ruga ºi nu l-am
ascultat! Pentru aceea** vine peste
noi necazul acesta.”

*Iov 36.8,9. Osea 3.15. **Prov. 21.13. Mat. 7.2.

22. Ruben a luat cuvântul ºi le-a zis:
„Nu vã spuneam* eu sã nu faceþi o
astfel de nelegiuire faþã de bãiatul
acesta? Dar n-aþi ascultat. Acum   iatã
cã ni se cere** socotealã pentru
sângele lui.” *Cap. 37.21. **Cap. 9.5. 
1 Împ. 2.32. 2 Cron. 24.22. Ps. 9.12. Luca 11.50,51.

23. Ei nu ºtiau cã Iosif îi înþelegea,
cãci vorbea cu ei printr-un tãlmaci.
24. Iosif a plecat la o parte de la ei ca

sã plângã. În urmã s-a întors ºi le-a
vorbit; apoi a luat dintre ei pe Simeon
ºi a pus sã-l lege cu lanþuri în faþa lor.

Întoarcerea fraþilor lui Iosif
25. Iosif a poruncit sã li se umple sacii

cu grâu, sã punã argintul fiecãruia în
sacul lui ºi sã li se dea merinde pentru
drum. ªi aºa* s-a fãcut.

*Mat. 5.44. Rom. 12.17,20,21.

26. Ei ºi-au încãrcat grâul pe mãgari
ºi au plecat.
27. Unul* din ei ºi-a deschis sacul ca

sã dea nutreþ mãgarului în locul unde
au mas peste noapte. A vãzut argintul
la gura sacului *Cap. 43.21.

28. ºi a zis fraþilor sãi: „Argintul meu
mi s-a dat înapoi ºi iatã-l în sacul
meu.” Atunci li s-a tãiat inima; ºi 
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au zis unul altuia tremurând: „Ce ne-a
fãcut Dumnezeu?”
29. S-au întors la tatãl lor, Iacov, în

þara Canaan, ºi i-au istorisit tot ce li se
întâmplase. Ei au zis:
30. „Omul acela, care este domnul

þãrii, ne-a vorbit* aspru ºi ne-a luat
drept iscoade. *Vers. 7.

31. Noi i-am spus: „Suntem oameni
de treabã, nu suntem iscoade.
32. Suntem doisprezece fraþi, fii ai

tatãlui nostru; unul nu mai este, ºi cel
mai tânãr este azi cu tatãl nostru în
þara Canaan.”
33. ªi omul acela, care este domnul

þãrii, ne-a zis: „Iatã cum* voi cunoaºte
dacã sunteþi oameni de treabã. Lãsaþi
la mine pe unul din fraþii voºtri, luaþi
merinde pentru familiile voastre,
plecaþi *Vers. 15,19,20.

34. ºi aduceþi-mi pe fratele vostru cel
tânãr. Voi ºti astfel cã nu sunteþi
iscoade, ci sunteþi oameni de treabã;
apoi vã voi da înapoi pe fratele vostru
ºi veþi putea sã strãbateþi* þara în
voie.” *Cap. 34.10.

35. Când ºi-au golit sacii, iatã cã
legãtura* cu argintul fiecãruia era în
sacul lui. Ei ºi tatãl lor au vãzut
legãturile cu argintul ºi s-au temut.

*Cap. 34.21.

36. Tatãl lor, Iacov, le-a zis: „Voi mã
lipsiþi* de copii: Iosif nu mai este,
Simeon nu mai este ºi voiþi sã luaþi ºi
pe Beniamin. Toate acestea pe mine
mã lovesc!” *Cap. 43.14.

37. Ruben a zis tatãlui sãu: „Sã-mi
omori pe amândoi fiii mei, dacã nu-þi
voi aduce înapoi pe Beniamin; dã-l în
mâna mea ºi þi-l voi aduce înapoi.”
38. Iacov a zis: „Fiul meu nu se poate

coborî împreunã cu voi; cãci fratele*
lui a murit, ºi el a rãmas singur; dacã i
s-ar întâmpla vreo nenorocire** în
cãlãtoria pe care o faceþi, cu durere
îmi veþi coborî perii mei cei albi† în
Locuinþa morþilor.” *Vers. 13. 
Cap. 37.33; 44.28. **Vers. 40. Cap. 44.29. †Cap. 37.35; 44.31.

A doua cãlãtorie a fiilor lui Iacov în
Egipt

43 1. Foametea bântuia* greu în
þarã. *Cap. 41.54,57.

2. Când au isprãvit de mâncat grâul
pe care-l aduseserã din Egipt, Iacov
a zis fiilor sãi: „Duceþi-vã iarãºi ºi
cumpãraþi-ne ceva merinde.”
3. Iuda i-a rãspuns: „Omul acela ne-a

spus curat: „Sã nu-mi mai vedeþi faþa,

dacã fratele vostru* nu va fi cu voi.”
*Cap. 42.20; 44.23.

4. Dacã vrei deci sã trimiþi pe fratele
nostru cu noi, ne vom coborî ºi-þi vom
cumpãra merinde.
5. Dar dacã nu vrei sã-l trimiþi, nu ne

vom coborî, cãci omul acela ne-a
spus: „Sã nu-mi mai vedeþi faþa, dacã
fratele vostru nu va fi cu voi!”
6. Israel a zis atunci: „Pentru ce 

mi-aþi fãcut un astfel de rãu ºi aþi spus
omului aceluia cã mai aveþi un frate?”
7. Ei au rãspuns: „Omul acela ne-a

întrebat despre noi ºi familia noastrã
ºi a zis: „Mai trãieºte tatãl vostru? Mai
aveþi vreun frate?” ªi noi am rãspuns
la întrebãrile acestea. Puteam noi sã
ºtim cã are sã zicã: „Aduceþi pe fratele
vostru”?”
8. Iuda a zis tatãlui sãu, Israel:

„Trimite copilul cu mine, ca sã ne
sculãm ºi sã plecãm, ºi vom trãi ºi nu
vom muri, noi, tu ºi copiii noºtri.
9. Rãspund eu pentru el; ai sã-l ceri

înapoi din mâna mea. Dacã* nu-l voi
aduce înapoi la tine ºi dacã nu-l voi
pune înaintea ta, vinovat sã fiu faþã
de tine pentru totdeauna.

*Cap. 44.32. Filp. 18.19.

10. Cãci dacã n-am mai fi zãbovit, de
douã ori ne-am fi întors pânã acum.”
11. Israel, tatãl lor, le-a zis: „Fiindcã

trebuie, faceþi aºa. Luaþi-vã în saci
ceva din cele mai bune roade ale
þãrii, ca sã duceþi* un dar omului
aceluia, ºi anume: puþin leac alinãtor**
ºi puþinã miere, mirodenii, smirnã,
fistic ºi migdale.

*Cap. 32.20. Prov. 18.16. **Cap. 37.25. Ier. 8.22.

12. Luaþi cu voi argint îndoit ºi duceþi
înapoi argintul pe* care vi-l puseserã
la gura sacilor: poate cã a fost o
greºealã. *Cap. 42.25,35.

13. Luaþi ºi pe fratele vostru, scula-
þi-vã ºi întoarceþi-vã la omul acela.
14. Dumnezeul cel Atotputernic sã

vã facã sã cãpãtaþi trecere înaintea
omului aceluia ºi sã lase sã se întoarcã
împreunã cu voi pe celãlalt frate al
vostru ºi pe Beniamin! Iar eu, dacã*
trebuie sã fiu lipsit de copiii mei,
lipsit sã fiu!” *Est. 4.16.

Venirea fraþilor lui Iosif în Egipt
15. Au luat darul; au luat cu ei argint

îndoit, precum ºi pe Beniamin; s-au
sculat, s-au coborât în Egipt ºi s-au
înfãþisat înaintea lui Iosif.
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16. Cum a vãzut Iosif pe Beniamin cu
ei, a zis economului* sãu: „Bagã pe
oamenii aceºtia în casã, taie vite ºi
gãteºte; cãci oamenii aceºtia au sã
mãnânce cu mine la amiazã.”

*Cap. 24.2; 39.4; 44.1.

17. Omul acela a fãcut ce-i poruncise
Iosif ºi a dus pe oamenii aceia în casa
lui Iosif.
18. Ei s-au temut când au vãzut cã-i

bagã în casa lui Iosif ºi au zis: „Ne
bagã înãuntru din pricina argintului
pus în sacii noºtri data trecutã; vor sã
se nãpusteascã peste noi, ca sã ne ia
robi ºi sã punã mâna pe mãgarii
noºtri.”
19. S-au apropiat de economul casei

lui Iosif ºi au intrat în vorbã cu el la
uºa casei;
20. ºi au zis: „Domnule*, noi ne-am

mai coborât o datã aici, ca sã cum-
pãrãm merinde. *Cap. 42.3,10.

21. Apoi, când am ajuns* la locul
unde trebuia sã rãmânem peste noapte,
ne-am deschis sacii; ºi iatã cã argintul
fiecãruia era la gura sacului sãu,
argintul nostru, dupã greutatea lui: ºi
l-am adus înapoi cu noi. *Cap. 42.27,35.

22. Am adus ºi alt argint, ca sã
cumpãrãm merinde. Nu ºtim cine a
pus argintul în sacii noºtri.”
23. Economul a rãspuns: „Fiþi pe pace!

Nu vã temeþi de nimic. Dumnezeul
vostru, Dumnezeul tatãlui vostru, v-a
pus pe ascuns o comoarã în saci.
Argintul vostru a trecut prin mâinile
mele.” ªi le-a adus ºi pe Simeon.
24. Omul acesta i-a bãgat în casa lui

Iosif; le-a dat apã* de ºi-au spãlat
picioarele; a dat ºi nutreþ mãgarilor
lor. *Cap. 18.4; 24.32.

25. Ei ºi-au pregãtit darul pânã la
venirea lui Iosif, la amiazã; cãci
aflaserã cã au sã mãnânce la el.
26. Când a ajuns Iosif acasã, i-au dat

darul pe care i-l aduseserã ºi s-au
aruncat cu faþa la pãmânt* înaintea
lui. *Cap. 37.7,10.

27. El i-a întrebat de sãnãtate; ºi a
zis: „Bãtrânul vostru tatã, de care aþi
vorbit*, este sãnãtos? Mai trãieºte?”

*Cap. 42.11,13.

28. Ei au rãspuns: „Robul tãu, tatãl
nostru, este sãnãtos; trãieºte încã.” ªi
s-au plecat* ºi s-au aruncat cu faþa la
pãmânt. *Cap. 37.7,10.

29. Iosif a ridicat ochii; ºi, aruncând
o privire spre fratele sãu Beniamin,

fiul mamei* sale, a zis: „Acesta este
fratele vostru cel tânãr despre care
mi-aþi vorbit**?” ªi a adãugat: „Dum-
nezeu sã aibã milã de tine, fiule!”

*Cap. 35.17,18. **Cap. 42.13.

30. Iosif a isprãvit repede, cãci i se
rupea inima* pentru fratele sãu ºi
simþea nevoia sã plângã; a intrat de-
grabã într-o odaie ºi a plâns** acolo.

*1 Împ. 3.26. **Cap. 42.24.

31. Dupã ce s-a spãlat pe faþã, a ieºit
din odaie; ºi, silindu-se sã se stãpâ-
neascã, a zis: „Aduceþi* de mâncare!”

*Vers. 25.

32. Au adus de mâncare lui Iosif
deoparte, ºi fraþilor lui deoparte; egip-
tenilor, care mâncau cu el, le-au adus,
de asemenea, mâncare deoparte; cãci
egiptenii nu puteau sã mãnânce cu
evreii, fiindcã lucrul acesta pentru ei
este o urâciune*. *Cap. 46.34. Exod 8.26.

33. Fraþii lui Iosif s-au aºezat la masã
în faþa lui: de la întâiul nãscut, dupã
dreptul lui de întâi nãscut, ºi pânã la
cel mai tânãr, aºezaþi dupã vârstã; ºi se
uitau unii la alþii cu mirare.
34. Iosif a pus sã le dea din bucatele

care erau înaintea lui; iar Beniamin a
cãpãtat de cinci ori* mai mult decât
ceilalþi. ªi au bãut ºi s-au veselit
împreunã cu el. *Cap. 45.22.

Spaima fraþilor lui Iosif

441. Iosif a dat urmãtoarea poruncã
economului casei lui: „Umple cu

merinde sacii oamenilor acestora, cât
vor putea sã ducã, ºi pune argintul
fiecãruia la gura sacului sãu.
2. Sã pui ºi paharul meu, paharul de

argint, la gura sacului celui mai tânãr,
împreunã cu argintul cuvenit pentru
preþul grâului lui.” Economul a fãcut
cum îi poruncise Iosif.
3. Dimineaþa, cum s-a crãpat de ziuã,

au dat drumul oamenilor acestora
împreunã cu mãgarii lor.
4. Dar abia ieºiserã din cetate ºi nu se

depãrtaserã deloc de ea, când Iosif a
zis economului sãu: „Scoalã-te, aleargã
dupã oamenii aceia; ºi, când îi vei
ajunge, sã le spui: „Pentru ce aþi
rãsplãtit binele cu rãu?
5. De ce aþi furat paharul din care bea

domnul meu ºi de care se slujeºte
pentru ghicit? Rãu aþi fãcut cã v-aþi
purtat astfel.”
6. Economul i-a ajuns ºi le-a spus

aceste cuvinte.
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7. Ei i-au rãspuns: „Domnule, pentru
ce vorbeºti astfel? Sã fereascã Dum-
nezeu pe robii tãi sã fi sãvârºit o
asemenea faptã!
8. Iatã, noi þi-am adus din þara

Canaanului argintul* pe care l-am
gãsit la gura sacilor noºtri; cum am fi
putut sã furãm argint sau aur din casa
domnului tãu? *Cap. 43.21.

9. Sã moarã acela* dintre robii tãi la
care se va gãsi paharul, ºi noi înºine
sã fim robi ai domnului nostru!”

*Cap. 31.32.

10. El a zis: „Fie dupã cuvintele
voastre! Acela la care se va gãsi
paharul sã fie robul meu; iar voi veþi fi
nevinovaþi.”
11. Îndatã ºi-a coborât fiecare sacul

la pãmânt. Fiecare ºi-a deschis sacul.
12. Economul i-a scotocit, începând

cu cel mai în vârstã ºi sfârºind cu cel
mai tânãr; ºi paharul a fost gãsit în
sacul lui Beniamin.
13. Ei ºi-au rupt* hainele, ºi-a

încãrcat fiecare mãgarul ºi s-au întors
în cetate. *Cap. 37.29,34. Num. 14.6. 2 Sam. 1.11.

14. Iuda ºi fraþii lui au ajuns la casa
lui Iosif, pe când era el încã acolo,
ºi s-au aruncat* cu faþa la pãmânt
înaintea lui. *Cap. 37.7.

15. Iosif le-a zis: „Ce faptã aþi fãcut?
Nu ºtiþi cã un om ca mine are putere sã
ghiceascã?”
16. Iuda a rãspuns: „Ce sã mai

spunem domnului nostru? Cum sã mai
vorbim? Cum sã ne mai îndreptãþim?
Dumnezeu a dat pe faþã nelegiuirea
robilor tãi. Iatã-ne robi* ai domnului
nostru: noi ºi acela la care s-a gãsit
paharul.” *Vers. 9.

17. Dar Iosif a zis: „Sã mã* fereascã
Dumnezeu sã fac aºa ceva! Omul la
care s-a gãsit paharul va fi robul meu;
dar voi suiþi-vã înapoi în pace la tatãl
vostru.” *Prov. 17.15.

Iuda mijloceºte pentru Beniamin
18. Atunci Iuda s-a apropiat de Iosif

ºi a zis: „Te rog, domnul meu, dã voie
robului tãu sã spunã o vorbã domnului
meu ºi sã nu te mânii* pe robul tãu!
Cãci tu eºti ca faraon.

*Cap. 18.30,32. Exod 32.22.

19. Domnul meu a întrebat pe robii
sãi, zicând: „Mai trãieºte tatãl vostru
ºi mai aveþi vreun frate?”
20. Noi am rãspuns domnului meu:

„Avem un tatã bãtrân ºi un frate tânãr,

copil* fãcut la bãtrâneþea lui; bãiatul
acesta avea un frate care a murit ºi
care era de la aceeaºi mamã; el a
rãmas singur, ºi tatãl lui îl iubeºte.”

*Cap. 37.3.

21. Tu ai spus robilor tãi: „Aduceþi-l
la mine* ca sã-l vãd cu ochii mei.”

*Cap. 42.15,20.

22. Noi am rãspuns domnului meu:
„Bãiatul nu poate pãrãsi pe tatãl sãu;
dacã-l va pãrãsi, tatãl sãu are sã
moarã.”
23. Tu ai spus robilor tãi: „Dacã* nu

se va coborî ºi fratele vostru împreunã
cu voi, sã nu-mi mai vedeþi faþa.”

*Cap. 43.3,5.

24. Când ne-am suit la tatãl meu,
robul tãu, i-am spus cuvintele domnului
meu.
25. Tatãl nostru* a zis: „Duceþi-vã

iarãºi sã ne cumpãraþi ceva merinde.”
*Cap. 43.2.

26. Noi am rãspuns: „Nu putem sã ne
ducem; dar dacã fratele nostru cel
tânãr va fi cu noi, ne vom duce; cãci
nu putem vedea faþa omului aceluia
decât dacã fratele nostru cel tânãr va fi
cu noi.”
27. Robul tãu, tatãl nostru, ne-a zis:

„Voi ºtiþi cã nevasta mea* mi-a nãscut
doi fii. *Cap. 46.19.

28. Unul a ieºit de la mine ºi cred cã
a fost sfâºiat negreºit* de fiare, cãci
nu l-am mai vãzut pânã astãzi.

*Cap. 37.33.

29. Dacã-mi mai luaþi ºi pe acesta*
ºi i se va întâmpla vreo nenorocire, cu
durere îmi veþi coborî bãtrâneþele în
Locuinþa morþilor.” *Cap. 42.36,38.

30. Acum, dacã mã voi întoarce la
robul tãu, tatãl meu, fãrã sã avem cu
noi bãiatul de sufletul cãruia este
nedezlipit* sufletul lui, *1 Sam. 18.1.
31. el are sã moarã când va vedea cã

bãiatul nu este; ºi robii tãi vor coborî
cu durere în Locuinþa morþilor bãtrâ-
neþele robului tãu, tatãl nostru.
32. Cãci robul tãu s-a pus chezaº

pentru copil ºi a zis tatãlui meu:
„Dacã* nu-l voi aduce înapoi la tine,
vinovat sã fiu pentru totdeauna faþã de
tatãl meu.” *Cap. 43.9.

33. Îngãduie*, dar, te rog, robului tãu
sã rãmânã în locul bãiatului, ca rob al
domnului meu; iar bãiatul sã se suie
înapoi cu fraþii sãi. *Exod 32.32.

34. Cum mã voi putea sui eu la tatãl
meu, dacã bãiatul nu este cu mine?
Ah! sã nu vãd mâhnirea tatãlui meu!”
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Iosif se face cunoscut fraþilor sãi

451. Iosif nu s-a mai putut stãpâni
înaintea tuturor celor ce-l încon-

jurau. ªi a strigat: „Scoateþi afarã pe
toatã lumea.” ªi n-a mai rãmas nimeni
cu Iosif, când s-a fãcut cunoscut
fraþilor sãi.
2. A izbucnit într-un plâns aºa de tare

cã l-au auzit egiptenii ºi casa lui
faraon.
3. Iosif a zis fraþilor sãi: „Eu* sunt

Iosif! Mai trãieºte tatãl meu?” Dar
fraþii lui nu i-au putut rãspunde, aºa
de încremeniþi rãmãseserã înaintea lui.

*Fapt. 7.13.

4. Iosif a zis fraþilor sãi: „Apropiaþi-vã
de mine.” ªi ei s-au apropiat. El a zis:
„Eu sunt fratele vostru Iosif, pe care*
l-aþi vândut ca sã fie dus în Egipt.

*Cap. 37.28.

5. Acum, nu vã întristaþi* ºi nu fiþi
mâhniþi cã m-aþi vândut ca sã fiu adus
aici, cãci ca sã vã scap viaþa m-a
trimis Dumnezeu** înaintea voastrã.
*Isa. 40.2. 2 Cor. 2.7. **Cap. 50.20. Ps. 105.16,17. 2 Sam.
16.10,11. Fapt. 4.27,28.

6. Iatã sunt doi ani de când bântuie
foametea în þarã; ºi încã cinci ani nu
va fi nici arãturã, nici seceriº.
7. Dumnezeu m-a trimis înaintea

voastrã ca sã vã rãmânã sãmânþa vie în
þarã ºi ca sã vã pãstreze viaþa printr-o
mare izbãvire.
8. Aºa cã nu voi m-aþi trimis aici, ci

Dumnezeu; El m-a fãcut ca un tatã* al
lui faraon, stãpân peste toatã casa lui
ºi cârmuitorul întregii þãri a Egiptului.

*Cap. 41.43. Judc. 17.10. Iov 29.16.

9. Grãbiþi-vã de vã suiþi la tatãl meu
ºi spuneþi-i: „Aºa a vorbit fiul tãu
Iosif: „Dumnezeu m-a pus domn peste
tot Egiptul; coboarã-te la mine ºi nu
zãbovi!
10. Vei locui* în þinutul Gosen ºi vei

fi lângã mine tu, fiii tãi ºi fiii fiilor tãi,
oile tale ºi boii tãi ºi tot ce este al tãu.

*Cap. 47.1.

11. Acolo te voi hrãni, cãci vor mai fi
încã cinci ani de foamete; ºi astfel nu
vei pieri tu, casa ta ºi tot ce este al tãu.
12. Voi vedeþi cu ochii voºtri, ºi

fratele meu Beniamin vede cu ochii lui
cã eu însumi vã vorbesc*. *Cap. 42.23.

13. Istorisiþi tatãlui meu toatã slava
pe care o am în Egipt ºi tot ce aþi
vãzut; ºi aduceþi* aici cât mai curând
pe tatãl meu.” *Fapt. 7.14.

14. El s-a aruncat pe gâtul fratelui

sãu Beniamin ºi a plâns; ºi Beniamin a
plâns ºi el pe gâtul lui.
15. A îmbrãþiºat, de asemenea, pe toþi

fraþii lui, plângând. Dupã aceea, fraþii
lui au stat de vorbã cu el.

Întoarcerea fiilor lui Iacov la tatãl lor
16. S-a rãspândit vestea în casa lui

faraon cã au venit fraþii lui Iosif;
lucrul acesta a plãcut lui faraon ºi
slujitorilor lui.
17. Faraon a zis lui Iosif: „Spune fra-

þilor tãi: „Iatã ce sã faceþi: Încãrcaþi-vã
dobitoacele ºi plecaþi în þara
Canaanului;
18. luaþi pe tatãl vostru ºi familiile

voastre ºi veniþi la mine. Eu vã voi da
ce este mai bun în þara Egiptului ºi
veþi mânca grãsimea* þãrii.

*Cap. 27.28. Num. 18.12,29.

19. Ai poruncã sã le spui: „Aºa sã
faceþi! Luaþi-vã din þara Egiptului care
pentru pruncii voºtri ºi pentru ne-
vestele voastre; aduceþi pe tatãl vostru
ºi veniþi.
20. Sã nu vã parã rãu de ceea ce veþi

lãsa; cãci tot ce este mai bun în þara
Egiptului va fi pentru voi.”
21. Fiii lui Israel au fãcut aºa. Iosif

le-a dat care, dupã porunca lui faraon;
le-a dat ºi merinde pentru drum.
22. Le-a dat la toþi haine de schimb,

iar lui Beniamin i-a dat trei sute de
sicli de argint ºi cinci haine de
schimb*. *Cap. 43.34.

23. Tatãlui sãu i-a trimis zece mãgari
încãrcaþi cu ce era mai bun în Egipt ºi
zece mãgãriþe încãrcate cu grâu, pâine
ºi merinde, pentru ca sã aibã pe drum.
24. Apoi a dat drumul fraþilor sãi,

care au plecat; ºi le-a zis: „Sã nu vã
certaþi pe drum.”
25. Ei au ieºit din Egipt ºi au ajuns în

þara Canaanului, la tatãl lor, Iacov.
26. ªi i-au spus: „Iosif tot mai

trãieºte ºi chiar el cârmuieºte toatã
þara Egiptului.” Dar inima* lui Iacov a
rãmas rece, pentru cã nu-i credea.

*Iov 29.24. Ps. 126.1. Luca 24.11,41.

27. Când i-au istorisit însã tot ce le
spusese Iosif ºi a vãzut carele pe care
le trimisese Iosif ca sã-l ducã, duhul
tatãlui lor, Iacov, s-a înviorat.
28. ªi Israel a zis: „Destul! Fiul meu

Iosif tot mai trãieºte! Vreau sã mã duc 
sã-l vãd înainte de moarte.”
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Sosirea ºi aºezarea familiei lui Iacov în
Egipt

461. Israel a plecat cu tot ce avea.
A ajuns la Beer-ªeba* ºi a adus

jertfe Dumnezeului** tatãlui sãu, Isaac.
*Cap. 21.31,33; 28.10. **Cap. 26.24,25; 28.13; 31.42.

2. Dumnezeu a vorbit lui Israel într-o
vedenie*, noaptea, ºi a zis: „Iacove!
Iacove!” Israel a rãspuns: „Iatã-mã!”

*Cap. 15.1. Iov 33.14,15.

3. ªi Dumnezeu a zis: „Eu sunt
Dumnezeu, Dumnezeul* tatãlui tãu.
Nu te teme sã te cobori în Egipt, cãci
acolo te voi face** sã ajungi un neam
mare. *Cap. 28.13. **Cap. 12.2. Deut. 26.5.

4. Eu însumi* Mã voi coborî cu tine
în Egipt ºi Eu însumi te voi scoate**
iarãºi de acolo; iar Iosif† îþi va închide
ochii.” *Cap. 28.15; 48.21. 
**Cap. 15.16; 50.13,24,25. Exod 3.8. †Cap. 50.1.

5. Iacov* a pãrãsit Beer-ªeba; ºi fiii
lui Israel au pus pe tatãl lor, Iacov, cu
copilaºii ºi nevestele lor, în carele**
pe care le trimisese faraon ca sã-l
ducã. *Fapt. 7.15. **Cap. 45.19,21.

6. ªi-au luat ºi turmele ºi averile pe
care le agonisiserã în þara Canaanului.
ªi Iacov s-a dus în Egipt* cu toatã
familia lui.

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

7. A luat cu el în Egipt pe fiii lui ºi pe
fiii fiilor lui, pe fiicele lui ºi pe fiicele
fiilor lui ºi pe toatã familia lui.

Copiii lui Israel
8. Iatã* numele fiilor lui Israel, care

au venit în Egipt.
Iacov ºi fiii lui.
Întâiul nãscut al lui Iacov: Ruben**.

*Exod 1.1; 6.14. **Num. 26.5. 1 Cron. 5.1.

9. Fiii lui Ruben: Enoh, Palu, Heþron
ºi Carmi.
10. Fiii* lui Simeon: Iemuel, Iamin,

Ohad, Iachin ºi Þohar; ºi Saul, fiu
dintr-o femeie canaanitã. 

*Exod 6.15. 1 Cron. 4.24.

11. Fiii lui Levi*: Gherºon, Chehat ºi
Merari. *1 Cron. 6.1,16.

12. Fiii lui Iuda*: Er, Onan, ªela,
Pereþ ºi Zarah; dar Er** ºi Onan au
murit în þara Canaanului. Fiii lui
Pereþ† au fost: Heþron ºi Hamul.
*1 Cron. 2.3; 4.21. **Cap. 38.3,7,10. †Cap. 38.29. 1 Cron. 2.5.

13. Fiii lui* Isahar: Tola, Puva, Iov ºi
ªimron. *1 Cron. 7.1.

14. Fiii lui Zabulon: Sered, Elon ºi
Iahleel.

15. Aceºtia sunt fiii pe care i-a nãscut
lui Iacov, Lea, în Padan-Aram, îm-
preunã cu fiica, sa Dina. Fiii ºi fiicele
lui alcãtuiau în totul treizeci ºi trei de
inºi.
16. Fiii lui Gad: Þifion*, Haggi,

ªuni, Eþbon, Eri, Arodi ºi Areeli. 
*Num. 26.15, etc.

17. Fiii lui Aºer*: Imna, Iºva, Iºvi ºi
Beria; ºi Serah, sora lor. ªi fiii lui
Beria: Heber ºi Malchiel. *1 Cron. 7.30.

18. Aceºtia sunt fiii Zilpei*, pe care
o dãduse** Laban fetei sale Lea; pe
aceºtia i-a nãscut ea lui Iacov. În totul
ºaisprezece inºi. *Cap. 30.10. **Cap. 29.24.

19. Fiii Rahelei, nevasta* lui Iacov:
Iosif ºi Beniamin. *Cap. 44.27.

20. Lui Iosif* i s-au nãscut, în þara
Egiptului: Manase ºi Efraim, pe care i
i-a nãscut Asnat, fata lui Poti-Fera,
preotul lui On. – *Cap. 41.50.

21. Fiii* lui Beniamin: Bela, Becher,
Aºbel, Ghera, Naaman, Ehi**, Roº,
Mupim†, Hupim ºi Ard.

*1 Cron. 7.6; 8.1. **Num. 26.38. †Num. 26.39.

22. Aceºtia sunt fiii Rahelei, pe care
i-a nãscut lui Iacov. În totul paisprezece
inºi.
23. Fiul* lui Dan: Huºim.

*1 Cron. 7.12.

24. Fiii* lui Neftali: Iahþeel, Guni,
Ieþer ºi ªilem. *1 Cron. 7.13.

25. Aceºtia* sunt fiii Bilhei, pe care**
o dãduse Laban fetei sale Rahela; ºi pe
aceºtia i-a nãscut ea lui Iacov. În totul
ºapte inºi. *Cap. 30.5,7. **Cap. 29.29.

26. Sufletele* care au venit cu Iacov
în Egipt ºi care ieºiserã din el, erau în
totul ºaizeci ºi ºase, fãrã sã numãrãm
nevestele fiilor lui Iacov. *Exod 1.5.

27. ªi Iosif avea doi fii, care i se
nãscuserã în Egipt. – Toate sufletele*
din familia lui Iacov, care au venit în
Egipt, erau în numãr de ºaptezeci.

*Deut. 10.22. Fapt. 7.14.

Primirea lui Iacov de cãtre Iosif
28. Iacov a trimis pe Iuda înainte la

Iosif ca sã-i dea de ºtire sã-i iasã
înainte în Gosen*. *Cap. 31.21.
29. ªi au venit în þinutul* Gosen.

Iosif ºi-a pregãtit carul ºi s-a suit ca sã
se ducã în Gosen, în întâmpinarea
tatãlui sãu, Israel. Cum l-a vãzut, s-a
aruncat** pe gâtul lui ºi a plâns multã
vreme pe gâtul lui. *Cap. 47.1. **Cap. 45.14.

30. Israel a zis lui Iosif: „Acum* pot
sã mor, fiindcã þi-am vãzut faþa, ºi tu
tot mai trãieºti.” *Luca 2.29,30.
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31. Iosif a zis fraþilor sãi ºi familiei
tatãlui sãu: „Mã duc* sã înºtiinþez pe
faraon ºi sã-i spun: „Fraþii mei ºi
familia tatãlui meu, care erau în þara
Canaan, au venit la mine. *Cap. 47.1.

32. Oamenii aceºtia sunt pãstori, cãci
cresc vite; ei ºi-au adus oile ºi boii ºi
tot ce este al lor.”
33. ªi, când vã va chema faraon ºi vã

va întreba: „Cu ce vã îndeletniciþi*?”,
*Cap. 47.2,3.

34. voi sã rãspundeþi: „Robii* tãi au
crescut vite, din tinereþea** noastrã
pânã acum, atât noi, cât ºi pãrinþii
noºtri.” În felul acesta veþi locui în
þinutul Gosen, cãci toþi pãstorii sunt o
urâciune† pentru egipteni.” *Vers. 32. 
**Cap. 30.35; 34.5; 37.12. †Cap. 43.32. Exod 8.26.

Gosen – Iacov înaintea lui faraon

471. Iosif s-a dus* sã înºtiinþeze pe
faraon ºi i-a spus: „Fraþii mei ºi

tatãl meu au sosit din þara Canaan, cu
oile ºi boii ºi cu tot avutul lor; ºi sunt
în þinutul Gosen**.”

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

2. A luat pe cinci din fraþii lui ºi i-a
adus înaintea* lui faraon. *Fapt. 7.13.

3. Faraon a întrebat pe fraþii lui Iosif:
„Cu ce* vã îndeletniciþi?” Ei au
rãspuns lui faraon: „Robii** tãi sunt
pãstori, cum erau ºi pãrinþii noºtri.”

*Cap. 46.33. **Cap. 46.34.

4. ªi au mai zis lui faraon: „Noi am
venit ca sã locuim* o vreme aici în þarã,
pentru cã nu mai este pãºune pentru oile
robilor tãi ºi este o mare foamete** în
þara Canaanului; îngãduie, dar, robilor
tãi sã locuiascã în þinutul† Gosen.”

*Cap. 15.13. Deut. 26.5. **Cap. 43.1. Fapt. 7.11.
†Cap. 46.34.

5. Faraon a zis lui Iosif: „Tatãl tãu ºi
fraþii tãi au venit la tine.
6. Þara Egiptului* este deschisã

înaintea ta; aºazã pe tatãl tãu ºi pe
fraþii tãi în cea mai bunã parte a þãrii.
Sã locuiascã în þinutul** Gosen; ºi dacã
gãseºti printre ei oameni destoinici,
pune-i în fruntea turmelor mele.”

*Cap. 20.15. **Vers. 4.

7. Iosif a adus pe tatãl sãu, Iacov, ºi 
l-a înfãþiºat înaintea lui faraon. ªi
Iacov a binecuvântat pe faraon.
8. Faraon a întrebat pe Iacov: „Care

este numãrul zilelor anilor vieþii tale?”
9. Iacov a rãspuns lui faraon: „Zi-

lele* anilor cãlãtoriei mele sunt o sutã
treizeci de ani. Zilele anilor vieþii mele

au fost puþine** la numãr ºi rele ºi n-au†
atins zilele anilor vieþii pãrinþilor mei,
în timpul cãlãtoriei lor.”

*Ps. 39.12. Evr. 11.9,13. **Iov 14.1. †Cap. 25.7; 35.28.

10. Iacov a binecuvântat* iarãºi pe
faraon ºi a plecat dinaintea lui faraon.

*Vers. 7.

11. Iosif a aºezat pe tatãl sãu ºi pe
fraþii sãi ºi le-a dat o moºie în þara
Egiptului, în cea mai bunã parte a
þãrii, în þinutul lui Ramses*, cum**
poruncise faraon. *Exod 1.11; 12.37. **Vers. 6.

12. Iosif a hrãnit cu pâine pe tatãl
sãu, pe fraþii sãi ºi pe toatã familia
tatãlui sãu, dupã numãrul copiilor.

Scumpetea în Egipt
13. Nu mai era pâine în toatã þara,

cãci foametea era foarte mare; þara
Egiptului* ºi þara Canaanului tânjeau
din pricina foametei. *Cap. 41.30. Fapt. 7.11.

14. Iosif* a strâns tot argintul care se
gãsea în þara Egiptului ºi în þara
Canaanului, în schimbul grâului pe
care-l cumpãrau oamenii, ºi astfel a
fãcut ca tot argintul acesta sã intre în
casa lui faraon. *Cap. 41.56.

15. Când s-a sfârºit argintul din þara
Egiptului ºi din þara Canaanului, toþi
egiptenii au venit la Iosif ºi au zis: 
„Dã-ne pâine! Pentru ce* sã murim în
faþa ta? Cãci argint nu mai avem.”

*Vers. 19.

16. Iosif a zis: „Daþi vitele voastre
ºi vã voi da pâine în schimbul vitelor
voastre, dacã nu mai aveþi argint.”
17. ªi-au adus vitele la Iosif, ºi Iosif

le-a dat pâine în schimbul cailor, în
schimbul turmelor de oi ºi de boi ºi în
schimbul mãgarilor. Le-a dat astfel
pâine în anul acela în schimbul tuturor
turmelor lor.
18. Dupã ce a trecut anul acela, au

venit la Iosif în anul urmãtor ºi i-au
zis: „Nu putem sã ascundem domnului
nostru faptul cã argintul s-a sfârºit, ºi
turmele de vite au trecut în stãpânirea
domnului nostru; nu mai rãmân îna-
intea domnului nostru decât trupurile
ºi pãmânturile noastre.
19. Pentru ce sã murim sub ochii tãi,

noi ºi pãmânturile noastre? Cum-
pãrã-ne, împreunã cu pãmânturile
noastre, în schimbul pâinii ºi vom fi ai
domnului nostru, noi ºi pãmânturile
noastre.  Dã-ne sãmânþã sã semãnãm,
ca sã trãim ºi sã nu murim ºi sã nu ne
rãmânã pãmânturile pustii.”
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20. Iosif a cumpãrat pentru faraon
toate pãmânturile Egiptului; cãci
egiptenii ºi-au vândut fiecare ogorul,
pentru cã îi silea foametea. ªi þara a
ajuns în stãpânirea lui faraon.
21. Cât despre popor, l-a mutat în

cetãþi, de la o margine a hotarelor
Egiptului pânã la cealaltã.
22. Numai* pãmânturile preoþilor nu 

le-a cumpãrat, pentru cã era o lege a
lui faraon, datã în folosul preoþilor,
care trãiau din venitul pe care li-l
dãdea faraon: de aceea ei nu ºi-au
vândut pãmânturile. *Ezra 7.24.

23. Iosif a zis poporului: „V-am
cumpãrat azi cu pãmânturile voastre,
pentru faraon; iatã, vã dau sãmânþã ca
sã puteþi semãna pãmântul.
24. La vremea roadelor, veþi da a

cincea parte lui faraon; iar celelalte
patru pãrþi vã vor rãmâne vouã, ca sã
semãnaþi ogoarele ºi sã vã hrãniþi
împreunã cu copiii voºtri ºi cu cei ce
sunt în casele voastre.”
25. Ei au zis: „Tu ne-ai scãpat viaþa!

Sã cãpãtãm* trecere înaintea domnului
nostru ºi vom fi robi ai lui faraon.”

*Cap. 33.15.

26. Iosif a fãcut din aceasta o lege,
care a rãmas în picioare pânã în ziua
de azi, ºi dupã care, a cincea parte din
venitul pãmânturilor Egiptului este a lui
faraon; numai* pãmânturile preoþilor
nu sunt ale lui faraon. *Vers. 22.

Sfârºitul lui Iacov se apropie
27. Israel a locuit* în þara Egiptului,

în þinutul Gosen. Ei s-au înstãrit, au
crescut** ºi s-au înmulþit foarte mult.

*Vers. 11. **Cap. 46.3.

28. Iacov a trãit ºaptesprezece ani în
þara Egiptului; ºi zilele anilor vieþii lui
Iacov au fost de o sutã patruzeci ºi
ºapte de ani.
29. Când s-a apropiat* Israel de clipa

morþii, a chemat pe fiul sãu Iosif ºi 
i-a zis: „Dacã am cãpãtat trecere
înaintea ta, pune**, rogu-te, mâna sub
coapsa mea ºi poartã-te† cu bunãtate
ºi credincioºie faþã de mine: sã nu mã
îngropi†† în Egipt. *Deut. 31.14. 
1 Împ. 2.1. **Cap. 24.2. †Cap. 24.49. ††Cap. 50.25.

30. Ci când mã voi* culca lângã pãrinþii
mei, sã mã scoþi afarã din Egipt ºi sã
mã îngropi** în mormântul lor.” Iosif
a rãspuns: „Voi face dupã cuvântul
tãu.” *2 Sam. 19.37. **Cap. 49.29; 50.5,13.

31. Iacov a zis: „Jurã-mi.” ºi Iosif i-a
jurat. Apoi Israel* s-a plecat cu faþa pe
cãpãtâiul patului.

*Cap. 48.2. 1 Împ. 1.47. Evr. 11.21.

Iacov înfiazã pe fiii lui Iosif

481. Dupã aceea, au venit ºi au
spus lui Iosif: „Tatãl tãu este

bolnav.” ªi Iosif a luat cu el pe cei doi
fii ai sãi, Manase ºi Efraim.
2. Au dat de ºtire lui Iacov ºi i-au

spus: „Iatã cã fiul tãu Iosif vine la
tine.” ªi Israel ºi-a adunat puterile ºi
s-a aºezat pe pat.
3. Iacov a zis lui Iosif: „Dumnezeul

cel Atotputernic mi S-a arãtat la Luz*,
în þara Canaan, ºi m-a binecuvântat.

*Cap. 28.13,19; 35.6,9, etc.

4. El mi-a zis: „Te voi face sã creºti,
te voi înmulþi ºi voi face din tine o
ceatã de popoare; voi da þara aceasta
seminþei tale dupã tine, ca s-o stãpâ-
neascã pentru totdeauna*.”       *Cap. 17.8.

5. Acum, cei doi fii, care þi s-au
nãscut în þara Egiptului, înainte de
venirea mea la tine în Egipt, vor fi ai
mei*; Efraim ºi Manase vor fi ai mei,
ca ºi Ruben ºi Simeon.

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

6. Dar copiii pe care i-ai nãscut
dupã ei vor fi ai tãi; ei vor purta
numele fraþilor lor în partea lor de
moºtenire.
7. La întoarcerea mea din Padan,

Rahela* a murit pe drum lângã mine,
în þara Canaan, la o departãre bunicicã
de Efrata; ºi am îngropat-o acolo,
pe drumul care duce la Efrata, sau
Betleem.” *Cap. 35.9,16,19.

Binecuvântarea 
celor doi fii ai lui Iosif

8. Israel s-a uitat la fiii lui Iosif ºi a
zis: „Cine sunt aceºtia?”
9. Iosif a rãspuns tatãlui sãu: „Sunt*

fiii mei, pe care mi i-a dat Dumnezeu
aici.” Israel a zis: „Apropie-i, te rog,
de mine ca sã-i binecuvântez**.”

*Cap. 33.5. **Cap. 27.4.

10. Ochii* lui Israel erau îngreuiaþi
de bãtrâneþe, aºa cã nu mai putea sã
vadã. Iosif i-a apropiat de el; ºi Israel
i-a sãrutat** ºi i-a îmbrãþiºat.

*Cap. 27.1. **Cap. 27.27.

11. Israel a zis lui Iosif: „Nu credeam*
cã am sã-þi mai vãd faþa, ºi iatã cã
Dumnezeu m-a fãcut sã-þi vãd ºi
sãmânþa.” *Cap. 45.26.

12. Iosif i-a dat la o parte de lângã
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genunchii tatãlui sãu ºi s-a aruncat cu
faþa la pãmânt înaintea lui.
13. Apoi Iosif i-a luat pe amândoi, pe

Efraim cu mâna dreaptã, la stânga lui
Israel, ºi pe Manase cu mâna stângã, la
dreapta lui Israel, ºi i-a adus aproape
de el.
14. Israel ºi-a întins mâna dreaptã ºi a

pus-o pe capul lui Efraim, care era cel
mai tânãr, iar mâna stângã a pus-o pe
capul lui Manase; înadins ºi-a încru-
ciºat* mâinile astfel, cãci Manase era
cel dintâi nãscut. *Vers. 19.

15. A binecuvântat* pe Iosif ºi a zis:
„Dumnezeul înaintea** cãruia au umblat
pãrinþii mei, Avraam ºi Isaac, Dum-
nezeul care m-a cãlãuzit de când m-am
nãscut pânã în ziua aceasta,

*Evr. 11.21. **Cap. 17.1; 24.40.

16. Îngerul* care m-a izbãvit de orice
rãu, sã binecuvânteze pe copiii aceºtia!
Ei sã poarte numele** meu ºi numele
pãrinþilor mei, Avraam ºi Isaac, ºi sã
se înmulþeascã foarte mult în mijlocul
þãrii!” *Cap. 28.15; 
31.11,13,24. Ps. 34.22; 121.7. **Amos 9.12. Fapt. 15.17.

17. Lui Iosif nu i-a venit bine când a
vãzut cã tatãl sãu îºi pune* mâna
dreaptã pe capul lui Efraim; de aceea a
apucat mâna tatãlui sãu, ca s-o ia de pe
capul lui Efraim ºi s-o îndrepte pe al
lui Manase. *Vers. 14.

18. ªi Iosif a zis tatãlui sãu: „Nu aºa,
tatã, cãci acela este cel întâi nãscut;
pune-þi mâna dreaptã pe capul lui.”
19. Tatãl sãu n-a vrut, ci a zis: „ªtiu*,

fiule, ºtiu; ºi el va ajunge un popor, ºi
el va fi mare; dar fratele lui cel mai
mic** va fi mai mare decât el; ºi
sãmânþa lui va ajunge o ceatã de
neamuri.” *Vers. 14. 
**Num. 1.33,35; 2.19,21. Deut. 33.17. Apoc. 7.6,8.

20. El i-a binecuvântat în ziua aceea
ºi a zis: „Numele tãu îl vor întrebuinþa
israeliþii când vor binecuvânta*, zicând:
„Dumnezeu sã Se poarte cu tine cum
S-a purtat cu Efraim ºi cu Manase!” ªi
a pus astfel pe Efraim înaintea lui
Manase. *Rut 4.11,12.

21. Israel a zis lui Iosif: „Iatã cã în
curând am sã mor! Dar Dumnezeu* va
fi cu voi ºi vã va aduce înapoi în þara
pãrinþilor voºtri. *Cap. 46.4; 50.24.

22. Îþi* dau mai mult decât fraþilor
tãi, o parte pe care am luat-o din mâna
amoriþilor** cu sabia mea ºi cu arcul
meu.” *Ios. 24.32. 
1 Cron. 5.2. Ioan 4.5. **Cap. 15.16; 34.28. Ios. 17.14, etc.

Binecuvântarea datã de Iacov 
fiilor sãi

491. Iacov a chemat pe fiii sãi ºi a
zis: „Strângeþi-vã ºi vã voi vesti*

ce vi se va întâmpla în vremurile**
care vor veni.
*Deut. 33.1. Amos 3.7. **Deut. 4.30. Num. 24.14. Isa. 2.2;
39.6. Ier. 23.20. Dan. 2.28,29. Fapt. 2.17. Evr. 1.2.

2. Strângeþi-vã ºi ascultaþi, fii ai lui
Iacov!
Ascultaþi* pe tatãl vostru, Israel!

*Ps. 34.11.

3. Ruben, tu, întâiul* meu nãscut,
Puterea mea ºi pârga** tãriei mele,
Întâiul în vrednicie ºi întâiul în

putere, *Cap. 29.32. **Deut. 21.17. Ps. 78.51.

4. Nãvalnic ca apele – tu nu vei mai
avea întâietatea*!
Cãci te-ai suit** în patul tatãlui tãu,
Mi-ai spurcat patul, suindu-te în el.

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

5. Simeon* ºi Levi sunt fraþi**;
Sãbiile lor sunt niºte unelte† de

silnicie. *Cap. 29.33,34. **Prov. 18.9. †Cap. 34.25.

6. Nu vreau* sã intre sufletul meu la
sfaturile lor,
Nu vreau sã se uneascã duhul** meu

cu adunarea† lor!
Cãci, în mânia†† lor, au ucis

oameni,
ªi, în rãutatea lor, au tãiat vinele

taurilor. *Prov. 1.15,16. 
**Ps. 26.9. Efes. 5.11. †Ps. 16.9; 30.12; 57.8. ††Cap. 34.26.

7. Blestematã sã fie mânia lor, pentru
cã a fost prea turbatã,
ªi furia lor, cãci a fost prea

sãlbaticã!
Îi voi împãrþi* în Iacov ºi-i voi risipi

în Israel. *Ios. 19.1; 21.5-7. 1 Cron. 4.24,39.

8. Iudo*, tu vei primi laudele fraþilor
tãi;
Mâna** ta va apuca de ceafã pe

vrãjmaºii tãi.
Fiii tatãlui tãu se vor închina† pânã la

pãmânt înaintea ta. *Cap. 29.35. 
Deut. 33.7. **Ps. 18.40. †Cap. 27.29. 1 Cron. 5.2.

9. Iuda este un pui* de leu.
Tu te-ai întors de la mãcel, fiule!
Iuda îºi pleacã** genunchii, se culcã

întocmai ca un leu,
Ca o leoaicã: cine-l va scula?

*Osea 5.14. Apoc. 5.5. **Num. 23.24; 24.9.

10. Toiagul* de domnie nu se va
depãrta din Iuda,
Nici toiagul** de cârmuire dintre†

picioarele lui,
Pânã†† va veni ªilo1,
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1. Adicã: Mesia

ªi de El*† vor asculta popoarele.
*Num. 24.17. Ier. 30.21. Zah. 10.11. **Num. 21.18. Ps. 60.7;
108.8. †Deut. 28.57. ††Isa. 11.1; 62.11. Ezec. 21.27. Dan.
9.25. Mat. 21.9. Luca 1.32,33. *†Isa. 2.2; 11.10; 42.1,4;
49.6,7, 22,23; 55.4,5; 60.1,3-5. Hag. 2.7. Luca 2.30-32.

11. El* îºi leagã mãgarul de viþã 
ªi, de cel mai bun butuc de viþã,

mânzul mãgãriþei lui;
Îºi spalã haina în vin, ºi mantaua în

sângele strugurilor. *2 Împ. 18.32.

12. Are ochii* roºii de vin ºi dinþii
albi de lapte. *Prov. 23.29.

13. Zabulon* va locui pe þãrmul
mãrilor,
Lângã limanul corãbiilor,
ªi hotarul lui se va întinde înspre

Sidon. *Deut. 33.18,19. Ios. 19.10,11.

14. Isahar este un mãgar osos
Care se culcã în grajduri.
15. Vede cã locul unde se odihneºte

este plãcut 
ªi cã þinutul lui este mãreþ;
Îºi pleacã umãrul* sub povarã
ªi se supune birului. *1 Sam. 10.9.

16. Dan* va judeca pe poporul sãu,
Ca una din seminþiile lui Israel.

*Deut. 33.22. Judc. 18.1,2.

17. Dan va fi* un ºarpe pe drum,
O nãpârcã pe cãrare,
Muºcând cãlcâiele calului,
Fãcând sã cadã cãlãreþul pe spate.

*Judc. 18.27.

18. În ajutorul* Tãu nãdãjduiesc,
Doamne! *Ps. 25.5; 119.166,174. Isa. 25.9.

19. Peste Gad* vor da iureº cete
înarmate,
Dar ºi el va da iureº peste ele ºi le va

urmãri. *Deut. 33.20. 1 Cron. 5.18.

20. Aºer* dã o hranã minunatã;
El va da bucate alese împãraþilor.

*Deut. 33.24. Ios. 19.24.

21. Neftali* este o cerboaicã slobodã:
Rosteºte  cuvinte  f rumoase.

*Deut. 33.23.

22. Iosif este vlãstarul unui pom
roditor,
Vlãstarul unui pom roditor sãdit

lângã un izvor;
Ramurile lui se înalþã deasupra

zidului.
23. Arcaºii l-au aþâþat*, au aruncat

sãgeþi
ªi l-au urmãrit cu ura lor.

*Cap. 37.4,24,28; 39.20; 42.21. Ps. 118.13.

24. Dar arcul* lui a rãmas tare, 
ªi mâinile lui au fost întãrite
De mâinile Puternicului** lui Iacov:

ªi a ajuns astfel† pãstorul††, stânca*†
lui Israel. *Iov 29.20. Ps. 37.15. 
**Ps. 132.2,5. †Cap. 45.11; 47.12; 50.21. ††Ps. 80.1. *†Isa.
28.16.

25. Aceasta este lucrarea* Dum-
nezeului tatãlui tãu, care te va ajuta;
Aceasta este lucrarea** Celui Atot-

puternic, care† te va binecuvânta
Cu binecuvântãrile cerurilor de sus,
Cu binecuvântãrile apelor de jos,
Cu binecuvântãrile þâþelor ºi ale

pântecelui mamei.
*Cap. 28.13,21; 35.3; 43.23. **Cap. 17.1; 35.11.

†Deut. 33.13.

26. Binecuvântãrile tatãlui tãu
Întrec binecuvântãrile pãrinþilor mei

ºi se înalþã
Pânã în creºtetul dealurilor veºnice*:
Ele** sã vinã peste capul lui Iosif,
Peste creºtetul capului domnului

fraþilor sãi! *Deut. 33.15. Hab. 3.6. **Deut. 33.16.

27. Beniamin* este un lup care
sfâºie;
Dimineaþa mãnâncã prada,
Iar seara** împarte prada rãpitã.”

*Judc. 20.21,25. Ezec. 22.25,27. **Num. 23.24. Est. 8.11.
Ezec. 39.10. Zah. 14.1,7.

28. Aceºtia sunt toþi cei ce alcãtuiesc
cele douãsprezece seminþii ale lui Israel.
ªi acestea sunt lucrurile pe care li le-a
spus tatãl lor când i-a binecuvântat.
I-a binecuvântat pe fiecare cu o
binecuvântare deosebitã.

Moartea lui Iacov
29. Apoi le-a dat porunca urmãtoare:

„Eu am sã fiu adãugat* la poporul
meu; deci sã mã îngropaþi** împreunã
cu pãrinþii mei, în peºtera† care este în
ogorul hetitului Efron,
*Cap. 15.15; 25.8. **Cap. 47.30. 2 Sam. 19.37. †Cap. 50.13.

30. în peºtera din ogorul Macpela,
care este faþã în faþã cu Mamre, în þara
Canaan. Acesta este ogorul pe care*
l-a cumpãrat Avraam de la hetitul
Efron, ca moºie de înmormântare.

*Cap. 23.16.

31. Acolo* au îngropat pe Avraam ºi
pe Sara, nevasta lui; acolo au îngropat**
pe Isaac ºi pe Rebeca, nevasta lui; ºi
acolo am îngropat eu pe Lea.

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

32. Ogorul ºi peºtera care se aflã
acolo au fost cumpãrate de la fiii lui
Het.”
33. Când a însprãvit Iacov de dat

porunci fiilor sãi, ºi-a tras picioarele
în pat, ºi-a dat duhul ºi a fost adãugat*
la poporul sãu. *Vers. 29.
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Îngroparea lui Iacov

501. Iosif s-a aruncat* pe faþa
tatãlui sãu, l-a plâns** ºi l-a

sãrutat. *Cap. 46.4. **2 Împ. 13.14.

2. A poruncit doctorilor, care erau în
slujba lui, sã îmbãlsãmeze* pe tatãl sãu;
ºi doctorii au îmbãlsãmat pe Israel.

*Vers. 26. 2 Cron. 16.14. Mat. 26.12. Marc. 14.8; 16.1.
Luca 24.1. Ioan 12.7; 19.39,40.

3. Patruzeci de zile au trecut astfel ºi
au fost întrebuinþate cu îmbãlsãmarea
lui. ªi egiptenii l-au plâns* ºaptezeci
de zile. *Num. 20.29. Deut. 34.8.

4. Dupã ce au trecut zilele de jale,
Iosif a vorbit oamenilor din casa* lui
faraon ºi le-a zis: „Dacã am cãpãtat
trecere înaintea voastrã, spuneþi, vã
rog, lui faraon ce vã spun eu. *Est. 4.2.

5. Tatãl meu* m-a pus sã jur, zicând:
„Iatã, în curând eu am sã mor! Sã mã
îngropi în mormântul pe care** mi l-am
sãpat în þara Canaan.” Aº vrea, dar, sã
mã sui acolo ca sã îngrop pe tatãl meu;
ºi dupã aceea mã voi întoarce.”

*Cap. 47.29. **2 Cron. 11.14. Isa. 22.16. Mat. 27.60.

6. Faraon a rãspuns: „Suie-te ºi
îngroapã pe tatãl tãu, dupã jurãmântul
pe care te-a pus sã-l faci.”
7. Iosif s-a suit ca sã îngroape pe tatãl

sãu. Împreunã cu el s-au suit toþi
slujitorii lui faraon, bãtrânii casei lui,
toþi bãtrânii þãrii Egiptului,
8. toatã casa lui Iosif, fraþii sãi ºi casa

tatãlui sãu; n-au lãsat în þinutul Gosen
decât pruncii, oile ºi boii.
9. Împreunã cu Iosif mai erau care ºi

cãlãreþi, aºa cã alaiul era foarte mare.
10. Când au ajuns la aria lui Atad,

care este dincolo de Iordan, au fãcut
plângere* mare ºi jalnicã; ºi Iosif a
þinut în cinstea tatãlui sãu un bocet**
de ºapte zile.

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

11. Locuitorii þãrii, canaaniþii, au fost
martori la bocetul acesta din aria lui
Atad ºi au zis: „Iatã un mare bocet
printre egipteni!” De aceea s-a dat
acestei arii numele Abel-Miþraim (Jalea
egiptenilor); ea este dincolo de Iordan.
12. Astfel au împlinit fiii* lui Iacov

poruncile tatãlui lor. *Cap. 49.29,30. Fapt. 7.16.
13. L-au dus în þara Canaan ºi l-au

îngropat în peºtera din ogorul Macpela,
pe care-l* cumpãrase Avraam de la
hetitul Efron ca moºie de înmor-
mântare ºi care este faþã în faþã cu
Mamre. *Cap. 23.16.

14. Iosif, dupã ce a îngropat pe tatãl

sãu, s-a întors în Egipt, împreunã cu
fraþii sãi ºi cu toþi cei ce se suiserã cu
el, ca sã îngroape pe tatãl sãu.

Bunãtatea lui Iosif
15. Când au vãzut fraþii lui Iosif cã

tatãl lor a murit, au* zis: „Dacã va prinde
Iosif urã pe noi ºi ne va întoarce tot
rãul pe care i l-am fãcut?” *Iov 15.21,22.

16. ªi au trimis sã spunã lui Iosif:
„Tatãl tãu a dat porunca aceasta înainte
de moarte:
17. „Aºa sã vorbiþi lui Iosif: „Oh!

iartã nelegiuirea fraþilor tãi ºi pãcatul
lor, cãci þi-au fãcut* rãu!” Iartã acum
pãcatul robilor Dumnezeului** tatãlui
tãu!” Iosif a plâns când a auzit
cuvintele acestea. *Prov. 28.13. **Cap. 49.25.

18. Fraþii lui au venit ºi s-au aruncat*
ei înºiºi cu faþa la pãmânt înaintea
lui ºi i-au zis: „Suntem robii tãi.”

*Cap. 37.7,10.

19. Iosif le-a zis: „Fiþi fãrã* teamã;
cãci sunt** eu oare în locul lui
Dumnezeu? *Cap. 45.5. 
**Deut. 32.35. 2 Împ. 5.7. Iov 34.29. Rom. 12.19. Evr. 10.30.

20. Voi*, negreºit, v-aþi gândit sã-mi
faceþi rãu: dar Dumnezeu** a schimbat
rãul în bine, ca sã împlineascã ceea ce
se vede azi, ºi anume, sã scape viaþa
unui popor în mare numãr.

*Ps. 56.5. Isa. 10.7. **Cap. 45.5,7. Fapt. 3.13-15.

21. Fiþi, dar, fãrã teamã, cãci eu vã voi
hrãni*, pe voi ºi pe copiii voºtri.” ªi i-a
mângâiat ºi le-a îmbãrbãtat inimile.

*Cap. 47.12. Mat. 5.44.

Moartea lui Iosif
22. Iosif a locuit în Egipt, el ºi casa

tatãlui sãu; ºi a trãit o sutã zece ani.
23. Iosif a vãzut pe fiii lui Efraim

pânã la al treilea* neam; ºi fiii** lui
Machir, fiul lui Manase, s-au nãscut†
pe genunchii lui.

*Iov 42.16. **Num. 32.39. †Cap. 30.3.

24. Iosif a zis fraþilor sãi: „Eu am sã
mor! Dar Dumnezeu* vã va cerceta ºi
vã va face sã vã suiþi din þara aceasta
în þara pe care a jurat** cã o va da lui
Avraam, lui Isaac ºi lui Iacov.”
*Cap. 15.14; 46.4; 48.21. Exod 3.16,17. Evr. 11.22. **Cap.
15.18; 26.3; 35.12; 46.4.

25. Iosif* a pus pe fiii lui Israel sã
jure, zicând: „Când vã va cerceta
Dumnezeu, sã luaþi ºi oasele mele de
aici.” *Exod 13.19. Ios. 24.32. Fapt. 7.16.

26. Iosif a murit în vârstã de o sutã
zece ani. L-au îmbãlsãmat* ºi l-au pus
într-un sicriu în Egipt. *Vers. 2.
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Înmulþirea israeliþilor în Egipt

11. Iatã* numele fiilor lui Israel,
intraþi în Egipt; au intrat cu Iacov

fiecare cu familia lui: *Gen. 46.2. Cap. 6.14.

2. Ruben, Simeon, Levi, Iuda,
3. Isahar, Zabulon, Beniamin,
4. Dan, Neftali, Gad ºi Aºer.
5. Sufletele ieºite din coapsele lui

Iacov erau ºaptezeci* de toate. Iosif
era atunci în Egipt.

*Gen. 46.26,27. Vers. 20. Deut. 10.22.

6. Iosif* a murit, ºi toþi fraþii lui, ºi
toatã vârsta aceea de oameni.

*Gen. 50.26. Fapt. 7.15.

7. Fiii* lui Israel s-au înmulþit, s-au
mãrit, au crescut ºi au ajuns foarte
puternici. ªi s-a umplut þara de ei.

*Gen. 46.3. Deut. 26.5. Ps. 105.24. Fapt. 7.17.

Suferinþele israeliþilor
8. Peste Egipt s-a ridicat* un nou

împãrat care nu cunoscuse pe Iosif.
*Fapt. 7.18.

9. El a zis poporului sãu: „Iatã* cã
poporul copiilor lui Israel este mai
mare ºi mai puternic decât noi.

*Ps. 105.24.

10. Veniþi sã ne arãtãm dibaci faþã de
el, ca sã nu creascã, pentru ca nu
cumva, dacã se va întâmpla un rãzboi,
sã se uneascã ºi el cu vrãjmaºii noºtri,
sã ne batã ºi sã iasã apoi din þarã.”
*Ps. 10.2; 83.3,4. **Iov 5.13. Ps. 105.25. Prov. 16.25; 21.30.
Fapt. 7.19.

11. ªi au pus peste ei isprãvnicei, ca*
sã-i asupreascã prin** munci grele.
Astfel a zidit el cetãþile Pitom ºi
Ramses†, ca sã slujeascã de hambare
lui faraon. *Gen. 15.13. Cap. 3.7. 
Deut. 26.6. **Cap. 2.11; 5.4,5. Ps. 81.6. †Gen. 47.11.

12. Dar cu cât îl asupreau mai mult,
cu atât se înmulþea ºi creºtea; ºi s-au
scârbit de copiii lui Israel.
13. Atunci egiptenii au adus pe copiii

lui Israel la o asprã robie.
14. Le-au fãcut viaþa amarã* prin

lucrãri grele de lut** ºi cãrãmizi ºi
prin tot felul de lucrãri de pe câmp,
ºi în toate muncile acestea, pe care-i

sileau sã le facã, erau fãrã nici un pic
de milã.

*Cap. 2.23; 6.9. Num. 20.15. Fapt. 7.19,34. **Ps. 81.6.

15. Împãratul Egiptului a poruncit
moaºelor evreilor, numite una ªifra, ºi
cealaltã Pua,
16. ºi le-a zis: „Când veþi împlini

slujba de moaºe pe lângã femeile
evreilor ºi le veþi vedea pe scaunul de
naºtere, dacã este bãiat, sã-l omorâþi;
iar dacã este fatã, s-o lãsaþi sã trãiascã.”
17. Dar moaºele s-au temut* de Dum-

nezeu ºi n-au fãcut** ce le poruncise
împãratul Egiptului: ci au lãsat pe
copiii de parte bãrbãteascã sã trãiascã.

*Prov. 16.6. **Dan. 3.16,18; 6.13. Fapt. 5.29.

18. Împãratul Egiptului a chemat pe
moaºe ºi le-a zis: „Pentru ce aþi fãcut
lucrul acesta ºi aþi lãsat pe copiii de
parte bãrbãteascã sã trãiascã?”
19. Moaºele* au rãspuns lui faraon:

„Pentru cã femeile evreilor nu sunt ca
egiptencele; ele sunt vânjoase ºi nasc
înainte de venirea moaºei.”

*Ios. 2.4, etc. 2 Sam. 17.19,20.

20. Dumnezeu* a fãcut bine moaºelor;
ºi poporul s-a înmulþit ºi a ajuns foarte
mare la numãr.

*Prov. 11.18. Ecl. 8.12. Isa. 3.10. Evr. 6.10.

21. Pentru cã moaºele se temuserã de
Dumnezeu, Dumnezeu le-a fãcut case*.
*1 Sam. 2.35. 2 Sam. 7.11,13,27,29. 1 Împ. 2.24; 11.38. Ps.
127.1.

22. Atunci faraon a dat urmãtoarea
poruncã la tot poporul lui: „Sã aruncaþi
în râu pe orice bãiat* care se va naºte
ºi sã lãsaþi pe toate fetele sã trãiascã.”

*Fapt. 7.19.

Naºterea lui Moise

21. Un om* din casa lui Levi luase
de nevastã pe o fatã a lui Levi.

*Cap. 6.20. Num. 26.59. 1 Cron. 23.14.

2. Femeia aceasta a rãmas însãrcinatã
ºi a nãscut un fiu. A vãzut* cã este
frumos ºi l-a ascuns trei luni.

*Fapt. 7.20. Evr. 11.23.

3. Nemaiputând sã-l ascundã, a luat
un sicriaº de papurã, pe care l-a uns 
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cu lut ºi cu smoalã; a pus copilul în el
ºi l-a aºezat între trestii, pe malul
râului.
4. Sora* copilului pândea la o depãr-

tare oarecare, ca sã vadã ce are sã i se
întâmple. *Cap. 15.20. Num. 26.59.

5. Fata* lui faraon s-a coborât la râu
sã se scalde; ºi fetele care o însoþeau
se plimbau pe marginea râului. Ea a
zãrit sicriaºul în mijlocul trestiilor ºi a
trimis pe roaba ei sã-l ia. *Fapt. 7.21.

6. L-a deschis ºi a vãzut copilul: era
un bãieþaº care plângea. I-a fost milã
de el ºi a zis: „Este un copil de al
evreilor!”
7. Atunci sora copilului a zis fetei lui

faraon: „Sã mã duc sã-þi chem o doicã
dintre femeile evreilor, ca sã-þi alãpteze
copilul?”
8. „Du-te”, i-a rãspuns fata lui faraon.

ªi fata s-a dus ºi a chemat pe mama
copilului.
9. Fata lui faraon i-a zis: „Ia copilul

acesta, alãpteazã-mi-l, ºi îþi voi plãti.”
Femeia a luat copilul ºi l-a alãptat.
10. Copilul a crescut, ºi ea l-a adus

fetei lui faraon; ºi el i-a fost fiu*. I-a
pus numele Moise (Scos); „cãci”, a zis
ea, „l-am scos din ape.” *Fapt. 7.21.

Fuga lui Moise în Madian
11. În vremea aceea, Moise, crescând

mare*, a ieºit pe la fraþii sãi ºi a fost
martor la muncile** lor grele. A vãzut
pe un egiptean care bãtea pe un evreu,
unul dintre fraþii lui.

*Fapt. 7.23,24. Evr. 11.24-26. **Cap. 1.11.

12. S-a uitat în toate pãrþile ºi,
vãzând cã nu este nimeni, a omorât*
pe egiptean ºi l-a ascuns în nisip.

*Fapt. 7.24.

13. A ieºit* ºi în ziua urmãtoare; ºi
iatã cã doi evrei se certau. A zis celui
ce n-avea dreptate: „Pentru ce loveºti
pe semenul tãu?” *Fapt. 7.26.

14. ªi omul acela a rãspuns: „Cine*
te-a pus pe tine mai mare ºi judecãtor
peste noi? Nu cumva ai de gând sã mã
omori ºi pe mine, cum ai omorât pe
egipteanul acela?” Moise s-a temut ºi
a zis: „Nu mai încape îndoialã cã
faptul este cunoscut.” *Fapt. 7.27,28.

15. Faraon a aflat ce se petrecuse ºi
cãuta sã omoare pe Moise. Dar Moise*
a fugit dinaintea lui faraon ºi a locuit
în þara Madian. A ºezut lângã o fân-
tânã**. *Fapt. 7.29. Evr. 11.27. **Gen. 24.11; 29.2.

16. Preotul* din Madian avea ºapte
fete**. Ele au venit sã scoatã apã ºi au
umplut jgheaburile ca sã adape turma
tatãlui lor. *Cap. 3.1. **Gen. 24.11; 29.10.

17. Dar au venit pãstorii ºi le-au luat
la goanã. Atunci Moise s-a sculat, le-a
ajutat ºi le-a* adãpat turma. *Gen. 29.10.

18. Când s-au întors ele la tatãl lor
Reuel*, el a zis: „Pentru ce vã întoarceþi
aºa de curând azi?” *Num. 10.29.

19. Ele au rãspuns: „Un egiptean ne-a
scãpat din mâna pãstorilor ºi chiar ne-a
scos apã ºi a adãpat turma.”
20. ªi el a zis fetelor: „Unde este?

Pentru ce aþi lãsat acolo pe omul
acela! Chemaþi-l* sã mãnânce pâine!”

*Gen. 31.54; 43.25.

21. Moise s-a hotãrât sã locuiascã la
omul acela, care i-a dat de nevastã pe
fiica sa* Sefora. *Cap. 4.25; 18.2.

22. Ea a nãscut un fiu, cãruia el i-a
pus numele* Gherºom (Sunt strãin
aici); „cãci”, a zis el, „locuiesc ca**
strãin într-o þarã strãinã.”

*Cap. 18.3. **Fapt. 7.29. Evr. 11.13,14.

Dumnezeu aude strigãtul israeliþilor
23. Dupã* multã vreme, împãratul

Egiptului a murit; ºi copiii lui Israel**
gemeau încã din pricina robiei ºi
scoteau† strigãte deznãdãjduite. Stri-
gãtele acestea, pe care li le smulgea
robia, s-au suit pânã la Dumnezeu.
*Cap. 7.7. Fapt. 7.30. **Num. 20.16. Deut. 26.7. Ps. 12.5.
†Gen. 18.20. Cap. 3.9; 22.23,27. Deut. 24.15. Iac. 5.4.

24. Dumnezeu a* auzit gemetele lor
ºi ªi-a adus** aminte de† legãmântul
Sãu fãcut cu Avraam, Isaac ºi Iacov.
*Cap. 6.5. **Cap. 6.5. Ps. 105.8,42; 106.45. †Gen. 15.14; 46.4.

25. Dumnezeu a privit* spre copiii
lui Israel ºi a luat cunoºtinþã de ei.
*Cap. 4.31. 1 Sam. 1.11. 2 Sam. 16.12. Luca 1.25. **Cap. 3.7.

Rugul aprins

31. Moise pãºtea turma socrului sãu,
Ietro, preotul* Madianului. Odatã a

mânat turma pânã dincolo de pustiu ºi
a ajuns la muntele** lui Dumnezeu, la
Horeb. *Cap. 2.16. **Cap. 18.5. 1 Împ. 19.8.

2. Îngerul* Domnului i S-a arãtat
într-o flacãrã de foc, care ieºea din
mijlocul unui rug. Moise s-a uitat; ºi
iatã cã rugul era tot un foc, ºi rugul nu
se mistuia deloc.

*Deut. 33.16. Isa. 63.9. Fapt. 7.30.
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3. Moise a zis: „Am sã mã întorc sã
vãd ce este aceastã vedenie* minunatã
ºi pentru ce nu se mistuie rugul.”

*Ps. 111.2. Fapt. 7.31.

4. Domnul a vãzut cã el se întoarce
sã vadã; ºi Dumnezeu l-a chemat* din
mijlocul rugului ºi a zis: „Moise!
Moise!” El a rãspuns: „Iatã-mã!”

*Deut. 33.16.

5. Dumnezeu a zis: „Nu te apropia de
locul acesta; scoate-þi* încãlþãmintea
din picioare, cãci locul pe care calci
este un pãmânt sfânt.”

*Cap. 19.12. Ios. 5.15. Fapt. 7.33.

6. ªi a adãugat: „Eu sunt* Dumnezeul
tatãlui tãu, Dumnezeul lui Avraam,
Dumnezeul lui Isaac ºi Dumnezeul lui
Iacov.” Moise ºi-a ascuns faþa, cãci se
temea** sã priveascã pe Dumnezeu.
*Gen. 28.13. Vers. 15. Cap. 4.5. Mat. 22.32. Marc. 12.26. Luca
20.37. Fapt. 7.32. **1 Împ. 19.13. Isa. 6.1,5.

7. Domnul a zis: „Am* vãzut asuprirea
poporului Meu, care este în Egipt, ºi
am auzit strigãtele pe care le scoate
din pricina asupritorilor* lui; cãci îi**
cunosc durerile. *Cap. 2.23-25. Neem. 9.9. 
Ps. 106.44. Fapt. 7.34. **Gen. 18.21. Cap. 1.11; 2.25.

8. M-am coborât* ca sã-l izbãvesc**
din mâna egiptenilor ºi sã-l scot din
þara aceasta ºi sã-l duc într-o þarã† bunã
ºi întinsã, într-o þarã unde curge††
lapte ºi miere, ºi anume, în locurile pe
care le locuiesc canaaniþii*†, hetiþii,
amoriþii, fereziþii, heviþii ºi iebusiþii.

*Gen. 11.5,7; 18.21; 50.24. **Cap. 6.6,8; 12.51.
†Deut. 1.25; 8.7,8,9. ††Vers. 17. Cap. 13.5; 33.3. Num. 13.27.
Deut. 26.9,15. Ier. 11.5; 32.22. Ezec. 20.6. *†Gen. 15.18.

9. Iatã* cã strigãtele israeliþilor au
ajuns pânã la Mine ºi am vãzut chinul
cu care îi chinuiesc** Egiptenii.

*Cap. 2.23. **Cap. 1.11,13,14,22.

10. Acum*, vino, Eu te voi trimite la
faraon, ºi vei scoate din Egipt pe
poporul Meu, pe copiii lui Israel.”

*Ps. 105.26. Mica 6.4.

Trimiterea lui Moise
11. Moise a zis lui Dumnezeu: „Cine*

sunt eu, ca sã mã duc la faraon ºi sã
scot din Egipt pe copiii lui Israel?”

*Cap. 6.12. 1 Sam. 18.18. Isa. 6.5,8. Ier. 1.6.

12. Dumnezeu a zis: „Eu voi* fi
negreºit cu tine; ºi iatã care va fi
pentru tine semnul cã Eu te-am trimis:
dupã ce vei scoate pe popor din Egipt,
veþi sluji lui Dumnezeu pe muntele
acesta.” *Gen. 31.3. Deut. 31.23. Ios. 1.5. Rom. 8.31.

13. Moise a zis lui Dumnezeu: „Iatã,
când mã voi duce la copiii lui Israel ºi
le voi spune: „Dumnezeul pãrinþilor
voºtri m-a trimis la voi”; ºi mã vor
întreba: „Care este Numele Lui?” Ce
le voi rãspunde?”
14. Dumnezeu a zis lui Moise: „Eu

sunt Cel ce sunt.” ªi a adãugat: „Vei
rãspunde copiilor lui Israel astfel:
„Cel ce Se numeºte „Eu* sunt”, m-a
trimis la voi.”

*Cap. 6.3. Ioan 8.58. 2 Cor. 1.20. Evr. 13.8. Apoc. 1.4.

15. Dumnezeu a mai zis lui Moise:
„Aºa sã vorbeºti copiilor lui Israel:
„Domnul Dumnezeul pãrinþilor voºtri,
Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul
lui Isaac ºi Dumnezeul lui Iacov, m-a
trimis la voi. Acesta este Numele*
Meu pentru veºnicie, acesta este
Numele Meu din neam în neam.”

*Ps. 135.13. Osea 12.5.

16. Du-te, strânge* pe bãtrânii lui
Israel ºi spune-le: „Mi S-a arãtat
Domnul Dumnezeul pãrinþilor voºtri,
Dumnezeul lui Avraam, lui Isaac ºi lui
Iacov. El a zis**: „V-am vãzut ºi am
vãzut ce vi se face în Egipt,

*Cap. 4.29. **Gen. 50.24. Cap. 2.25; 4.31. Luca 1.68.

17. ºi am zis: „Vã* voi scoate din
suferinþa Egiptului ºi vã voi duce în þara
canaaniþilor, hetiþilor, amoriþilor, fere-
ziþilor, heviþilor ºi iebusiþilor, într-o
þarã unde curge lapte ºi miere.”

*Gen. 15.14,16. Vers. 8.

18. Ei vor asculta* de glasul tãu; ºi te
vei duce, tu ºi bãtrânii lui Israel, la
împãratul Egiptului ºi îi veþi spune:
„Domnul Dumnezeul evreilor S-a
întâlnit** cu noi. Dã-ne voie sã mergem
cale de trei zile în pustiu, ca sã aducem
jertfe Domnului Dumnezeului nostru.”

*Cap. 4.31. **Cap. 5.1,3.

19. ªtiu cã împãratul Egiptului n-are*
sã vã lase sã plecaþi decât silit de o
mânã puternicã. *Num. 23.3,4,15,16.

20. Eu Îmi voi întinde* mâna ºi voi
lovi Egiptul cu tot** felul de minuni
pe care le voi face în mijlocul lui. Dupã
aceea†, are sã vã lase sã plecaþi.”

*Cap. 5.2; 7.4. **Cap. 6.6; 7.5; 9.15. †Cap. 7.3; 11.9.
Deut. 6.22. Neem. 9.10. Ps. 105.27; 135.9. Ier. 32.20. Fapt.
7.36.

21. Voi face* chiar ca poporul acesta
sã capete trecere înaintea egiptenilor;
ºi, când veþi pleca, nu veþi pleca cu
mâinile goale. *Cap. 12.31.

22. Fiecare femeie* va cere, de la
vecina ei ºi de la cea care locuieºte în
casa ei, vase de argint, vase de aur ºi
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haine, pe care le veþi pune pe fiii ºi
fiicele voastre. ªi veþi jefui** astfel pe
egipteni.”           *Cap. 11.3; 12.36. Ps. 106.46. Prov.
16.7. **Gen. 15.14. Cap. 11.2; 12.35,36. †Iov 27.17. Prov.
13.22. Ezec. 39.10.

ªovãirea lui Moise

41. Moise a rãspuns ºi a zis: „Iatã cã
n-au sã mã creadã, nici n-au sã

asculte de glasul meu. Ci vor zice:
„Nu þi S-a arãtat Domnul!”
2. Domnul i-a zis: „Ce ai în mânã?”

El a rãspuns: „Un* toiag.” *Vers. 17,20.

3. Domnul a zis: „Aruncã-l la pãmânt.”
El l-a aruncat la pãmânt, ºi toiagul s-a
prefãcut într-un ºarpe. Moise fugea de
el.
4. Domnul a zis lui Moise: „Întinde-þi

mâna ºi apucã-l de coadã.” El a întins
mâna ºi l-a apucat; ºi ºarpele s-a pre-
fãcut iarãºi într-un toiag în mâna lui.
5. „Iatã”, a zis Domnul, „ce vei face

ca sã creadã* cã þi S-a arãtat Domnul**
Dumnezeul pãrinþilor lor, Dumnezeul
lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac ºi
Dumnezeul lui Iacov.”

*Cap. 19.9. **Cap. 3.15.

6. Domnul i-a mai zis: „Bagã-þi mâna
în sân.” El ºi-a bãgat mâna în sân;
apoi a scos-o, ºi iatã cã mâna i se
acoperise de leprã ºi se fãcuse albã
ca* zãpada. *Num. 12.10. 2 Împ. 5.27.

7. Domnul a zis: „Bagã-þi din nou
mâna în sân.” El ºi-a bãgat din nou
mâna în sân; apoi a scos-o din sân; ºi
iatã cã mâna se fãcuse* iarãºi cum era
carnea lui.

*Num. 12.13,14. Deut. 32.39. 2 Împ. 5.14. Mat. 8.3.

8. „Dacã nu te vor crede”, a zis
Domnul, „ºi nu vor asculta de glasul
celui dintâi semn, vor crede glasul
celui de al doilea semn.
9. Dacã nu vor crede nici aceste douã

semne ºi nu vor asculta de glasul tãu, sã
iei apã din râu ºi s-o torni pe pãmânt; ºi
apa*, pe care o vei lua din râu, se va
preface în sânge pe pãmânt.” *Cap. 7.19.

10. Moise a zis Domnului: „Ah!
Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea
uºoarã; ºi cusurul acesta nu-i nici de
ieri, nici de alaltãieri, nici mãcar de
când vorbeºti Tu robului Tãu; cãci
vorba ºi limba-mi* este încurcatã.”

*Cap. 6.12. Ier. 1.6.

11. Domnul i-a zis: „Cine* a fãcut
gura omului? ªi cine face pe om mut
sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu
Eu, Domnul? *Ps. 94.9.

12. Du-te, dar; Eu voi fi cu gura* ta
ºi te voi învãþa ce vei avea de spus.”
*Isa. 50.4. Ier. 1.9. Mat. 10.19. Marc. 13.11. Luca 12.11,12;
21.14,15.

13. Moise a zis: „Ah! Doamne*,
trimite pe cine vei vrea sã trimiþi.”

*Iona 1.3.

14. Atunci Domnul S-a mâniat pe
Moise ºi a zis: „Nu-i oare acolo fratele
tãu, Aaron, levitul? ªtiu cã el vorbeºte
uºor. Iatã cã el însuºi vine* înaintea
ta; ºi, când te va vedea, se va bucura în
inima lui. *Vers. 27. 1 Sam. 10.2,3,5.

15. Tu îi vei vorbi* ºi vei pune**
cuvintele în gura lui; ºi Eu voi fi cu
gura ta ºi cu gura lui; ºi vã voi† învãþa
ce veþi avea de fãcut.
*Cap. 7.1,2. **Num. 22.38; 23.5,12,16. Deut. 18.18. Isa.
51.16. Ier. 1.9. †Deut. 5.31.

16. El va vorbi poporului pentru tine,
îþi va sluji drept gurã, ºi tu vei þine
pentru el locul lui* Dumnezeu.

*Cap. 7.4; 18.19.

17. Ia în mânã* toiagul acesta, cu
care vei face semnele.” *Vers. 2.

Moise în Egipt
18. Moise a plecat; ºi, când s-a întors

la socrul sãu, Ietro, i-a zis: „Lasã-mã,
te rog, sã plec ºi sã mã întorc la fraþii
mei, care sunt în Egipt, ca sã vãd dacã
mai trãiesc.” Ietro a zis lui Moise:
„Du-te în pace!”
19. Domnul a zis lui Moise, în

Madian: „Du-te, întoarce-te în Egipt:
cãci toþi* cei ce umblau sã-þi ia viaþa
au murit.” *Cap. 2.15,23. Mat. 2.20.

20. Moise ºi-a luat nevasta ºi copiii,
i-a pus cãlare pe mãgari ºi s-a întors
în þara Egiptului. ªi-a luat în mânã
toiagul* lui Dumnezeu.

*Cap. 17.9. Num. 20.8,9.

21. Domnul a zis lui Moise: „Plecând
ca sã te întorci în Egipt, vezi toate
minunile* pe care þi le pun în mânã, sã
le faci înaintea lui faraon. Eu** îi voi
împietri inima, ºi nu va lãsa pe popor
sã plece. *Cap. 3.20. **Cap. 7.3,13; 9.12,35; 10.1; 
14.8. Deut. 2.30. Ios. 11.20. Isa. 63.17. Ioan 12.40. Rom. 9.18.

22. Tu vei zice lui faraon: „Aºa
vorbeºte Domnul: „Israel* este fiul
Meu, întâiul** Meu nãscut.

*Osea 11.1. Rom. 9.4. 2 Cor. 6.18. **Ier. 31.9. Iac. 1.18.

23. Îþi spun: Lasã pe fiul Meu sã
plece, ca sã-Mi slujeascã; dacã nu vrei
sã-l laºi sã plece, voi ucide* pe fiul tãu,
pe întâiul tãu nãscut.” *Cap. 11.5; 12.29.

24. În timpul cãlãtoriei, într-un loc
unde a rãmas Moise peste noapte, l-a
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întâlnit* Domnul ºi a vrut sã-l**
omoare. *Num. 22.22. **Gen. 17.14.

25. Sefora a luat o piatrã ascuþitã*, a
tãiat prepuþul fiului sãu ºi l-a aruncat
la picioarele lui Moise, zicând: „Tu
eºti un soþ de sânge pentru mine.”

*Ios. 5.2,3.

26. ªi Domnul l-a lãsat. Atunci a zis
ea: „Soþ de sânge!”, din pricina tãierii
împrejur.

Întâlnirea lui Moise cu Aaron
27. Domnul a zis lui Aaron: „Du-te

înaintea* lui Moise în pustiu.” Aaron a
plecat: a întâlnit pe Moise la muntele**
lui Dumnezeu ºi l-a sãrutat.

*Vers. 14. **Cap. 3.1.

28. Moise a fãcut* cunoscut lui Aaron
toate cuvintele Domnului, care-l
trimisese, ºi toate semnele** pe
care-i poruncise sã le facã.

*Vers. 15,16. **Vers. 8,9.

29. Moise ºi Aaron ºi-au vãzut de
drum* ºi au adunat pe toþi bãtrânii
copiilor lui Israel. *Cap. 3.16.

30. Aaron* a istorisit toate cuvintele
pe care le spusese Domnul lui Moise;
ºi Moise a fãcut semnele înaintea
poporului. *Vers. 16.

31. Poporul a crezut*. Astfel au aflat
cã Domnul cercetase** pe copiii lui
Israel, cã le vãzuse† suferinþa; ºi s-au
plecat†† ºi s-au aruncat cu faþa la
pãmânt*†. *Vers. 8,9. Cap. 3.18. **Cap. 3.16. 
†Cap. 2.25; 3.7. ††Gen. 24.26. Cap. 12.27. *†1 Cron. 29.20.

Moise ºi Aaron înaintea lui faraon

51. Moise ºi Aaron s-au dus apoi la
faraon ºi i-au zis: „Aºa vorbeºte

Domnul Dumnezeul lui Israel: „Lasã
pe poporul Meu sã plece ca sã
prãznuiascã* în pustiu un praznic în
cinstea Mea.” *Cap. 10.9.

2. Faraon a rãspuns: „Cine* este
Domnul ca sã ascult de glasul Lui ºi sã
las pe Israel sã plece? Eu nu cunosc pe
Domnul ºi nu voi** lãsa pe Israel sã
plece.” *2 Împ. 18.35. Iov 21.15. **Cap. 3.19.

3. Ei au zis: „Ni S-a arãtat* Dum-
nezeul evreilor. Dã-ne voie sã facem
un drum de trei zile în pustiu ca sã
aducem jertfe Domnului, pentru ca sã
nu ne batã cu ciumã sau cu sabie.”

*Cap. 3.18.

4. ªi împãratul Egiptului le-a zis:
„Moise ºi Aaron, pentru ce abateþi
poporul de la lucrul lui? Plecaþi la
lucrãrile* voastre.” *Cap. 1.11.

Mãrirea muncilor
5. Faraon a zis: „Iatã cã poporul

acesta s-a* înmulþit acum în þarã, ºi
voi mai voiþi sã-l faceþi sã-ºi înceteze
lucrãrile?” *Cap. 1.7,9.

6. ªi chiar în ziua aceea, faraon a dat
urmãtoarea poruncã isprãvniceilor*
norodului ºi logofeþilor: *Cap. 1.11.

7. „Sã nu mai daþi poporului paie,
ca mai înainte, pentru facerea cãrãmi-
zilor; ci sã se ducã singuri sã strângã
paie.
8. Totuºi sã le cereþi acelaºi numãr

de cãrãmizi, pe care le fãceau mai
înainte; sã nu le scãdeþi nimic din ele,
cãci sunt niºte leneºi; de aceea strigã
mereu: „Haidem sã aducem jertfe
Dumnezeului nostru.”
9. Sã se dea mult de lucru oamenilor

acestora, ca sã aibã de lucru ºi sã nu
mai umble dupã nãluci.”
10. Isprãvniceii poporului ºi logofeþii

au venit ºi au spus poporului: „Aºa
vorbeºte faraon: „Nu vã mai dau paie;
11. duceþi-vã singuri de vã luaþi paie

de unde veþi gãsi; dar nu vi se scade
nimic din lucrul vostru.”
12. Poporul s-a rãspândit în toatã þara

Egiptului ca sã strângã miriºte în loc
de paie.
13. Isprãvniceii îi sileau, zicând:

„Isprãviþi-vã lucrul, zi de zi, ca ºi
atunci când erau paie!”
14. Au bãtut chiar pe logofeþii copiilor

lui Israel, puºi peste ei de isprãvniceii
lui faraon. „Pentru ce”, li se zicea,  „n-
aþi isprãvit ieri ºi azi, ca mai înainte,
numãrul de cãrãmizi care vã fusese
hotãrât?”
15. Logofeþii copiilor lui Israel s-au

dus sã se plângã la faraon ºi i-au zis:
„Pentru ce te porþi aºa cu robii tãi?
16. Robilor tãi nu li se mai dau paie

ca mai înainte, ºi totuºi ni se spune:
„Faceþi cãrãmizi!” Ba încã, robii tãi
sunt ºi bãtuþi, ca ºi când poporul tãu ar
fi vinovat.”
17. Faraon a rãspuns: „Sunteþi niºte

leneºi ºi niºte trântori! De aceea
ziceþi: „Haidem sã aducem jertfe
Domnului!”
18. Acum, duceþi-vã îndatã de lucraþi;

nu vi se vor da paie, ºi veþi face
acelaºi numãr de cãrãmizi.”

Cârtirea israeliþilor
19. Logofeþii copiilor lui Israel au

vãzut în ce stare nenorocitã erau, când
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li se zicea: „Nu vi se scade nimic din
numãrul de cãrãmizi; ci în fiecare zi sã
faceþi lucrul cuvenit unei zile.”
20. Când au ieºit de la faraon, au

întâlnit pe Moise ºi pe Aaron, care îi
aºteptau.
21. ªi* le-au zis: „Sã vã vadã Dom-

nul ºi sã judece! Voi ne-aþi fãcut urâþi
lui faraon ºi slujitorilor lui; ba încã le-
aþi dat sabia în mânã ca sã ne omoare.”

*Cap. 6.9.

22. Moise s-a întors la Domnul ºi a
zis: „Doamne, pentru ce ai fãcut un
astfel de rãu poporului acestuia?
Pentru ce m-ai trimis?
23. De când m-am dus la faraon ca

sã-i vorbesc în Numele Tãu, el face ºi
mai rãu poporului acestuia; ºi n-ai
izbãvit pe poporul Tãu.”

Izbãvirea fãgãduitã

61. Domnul a zis lui Moise: „Vei
vedea acum ce voi face lui faraon:

o mânã puternicã* îl va sili sã-i lase sã
plece; da, o mânã puternicã îl va sili
sã-i izgoneascã** din þara lui.”

*Cap. 3.19. **Cap. 11.1; 12.31,33,39.

2. Dumnezeu a mai vorbit lui Moise
ºi i-a zis: „Eu sunt Domnul.
3. Eu M-am arãtat lui Avraam, lui

Isaac ºi lui Iacov, ca Dumnezeul* cel
Atotputernic; dar n-am fost cunoscut
de el sub Numele Meu ca „Domnul**.”
*Gen. 17.1; 35.11; 48.3. **Cap. 3.14. Ps. 68.4; 83.18. Ioan
8.58. Apoc. 1.4.

4. De asemenea, Mi-am* încheiat
legãmântul Meu cu ei ca sã** le dau
þara Canaan, þara cãlãtoriilor lor sfinte,
în care au locuit ca strãini.

*Gen. 15.18; 17.4,7. **Gen. 17.8; 28.4.

5. Acum însã am* auzit gemetele
copiilor lui Israel, pe care-i þin egip-
tenii în robie, ºi Mi-am adus aminte de
legãmântul Meu. *Cap. 2.24.

6. De aceea, spune copiilor lui Israel:
„Eu* sunt Domnul: Eu vã voi** izbãvi
din muncile cu care vã apasã egiptenii,
vã voi izbãvi din robia lor ºi vã voi
scãpa† cu braþ întins ºi cu mari
judecãþi.
*Vers. 2,8,29. **Cap. 3.17; 7.4. Deut. 26.8. Ps. 81.6;
136.11,12. †Cap. 15.13. Deut. 7.8. 1 Cron. 17.21. Neem. 1.10.

7. Vã voi* lua ca popor al Meu; Eu
voi** fi Dumnezeul vostru, ºi veþi
cunoaºte cã Eu, Domnul Dumnezeul
vostru, vã izbãvesc de muncile† cu
care vã apasã egiptenii.
*Deut. 4.20; 7.6; 14.2; 26.18. 2 Sam. 7.24. **Gen. 17.7,8. Cap.
29.45,46. Deut. 29.13. Apoc. 21.7. †Cap. 5.4,5. Ps. 81.6.

8. Eu vã voi aduce în þara pe care
am jurat* cã o voi da lui Avraam, lui
Isaac ºi lui Iacov; Eu vã voi da-o în
stãpânire; Eu, Domnul.”

*Gen. 15.18; 26.3; 28.13; 35.12.

9. Astfel a vorbit Moise copiilor lui
Israel. Dar deznãdejdea ºi robia asprã
în care se aflau i-au împiedicat* sã
asculte pe Moise. *Cap. 5.21.

10. Domnul a vorbit lui Moise ºi a
zis:
11. „Du-te de vorbeºte lui faraon,

împãratul Egiptului, sã lase pe copiii
lui Israel sã iasã afarã din þara lui.”
12. Moise a rãspuns în faþa Dom-

nului: „Iatã cã nici copiii lui Israel nu
m-au* ascultat: cum are sã m-asculte
faraon pe mine** care n-am o vorbire
uºoarã?” *Vers. 9. **Vers. 30. Cap. 4.10. Ier. 1.6.

13. Domnul a vorbit lui Moise ºi lui
Aaron ºi le-a dat porunci cu privire
la copiii lui Israel ºi cu privire la
faraon, împãratul Egiptului, ca sã
scoatã din þara Egiptului pe copiii lui
Israel.

Spiþa neamului lui Moise ºi Aaron
14. Iatã cãpeteniile familiilor lor.   
Fiii* lui Ruben, întâiul nãscut al lui

Israel: Enoh, Palu, Heþron ºi Carmi.
Acestea sunt familiile lui Ruben.

*Gen. 46.9. 1 Cron. 5.3.

15. Fiii lui Simeon*: Iemuel, Iamin,
Ohad, Iachin ºi Þohar; ºi Saul, fiu
nãscut dintr-o femeie canaanitã. Aces-
tea sunt familiile lui Simeon.

*Gen. 46.10. 1 Cron. 4.24.

16. Iatã numele fiilor* lui Levi, dupã
spiþa neamului lor: Gherºon, Chehat ºi
Merari. Anii vieþii lui Levi au fost o
sutã treizeci ºi ºapte de ani.

*Gen. 46.11. Num. 3.17. 1 Cron. 6.1,16.

17. Fiii* lui Gherºon: Libni ºi ªimei,
ºi familiile lor. *1 Cron. 6.17; 23.7.

18. Fiii lui Chehat*: Amram, Iþehar,
Hebron ºi Uziel. Anii vieþii lui Chehat
au fost o sutã treizeci ºi trei de ani. 

*Num. 26.57. 1 Cron. 6.2,18.

19. Fiii lui Merari*: Mahli ºi Muºi.
Acestea sunt familiile lui Levi, dupã
spiþa neamului lor. *1 Cron. 6.19; 23.21.

20. Amram* a luat de nevastã pe
mãtuºa sa Iochebed; ºi ea i-a nãscut pe
Aaron ºi pe Moise. Anii vieþii lui
Amram au fost o sutã treizeci ºi ºapte
de ani. *Cap. 2.1,2. Num. 26.59.

21. Fiii lui* Iþehar: Core, Nefeg ºi
Zicri. *Num. 16.1. 1 Cron. 6.37,38.
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22. Fiii lui* Uziel: Miºael, Elþafan ºi
Sitri. *Lev. 10.4. Num. 3.30.

23. Aaron a luat de nevastã pe
Eliºeba, fata lui Aminadab*, sora lui
Nahºon; ºi ea i-a nãscut pe Nadab**,
Abihu, Eleazar ºi Itamar.
*Rut 4.19,20. 1 Cron. 2.10. Mat. 1.4. **Lev. 10.1. Num. 3.2;
26.60. 1 Cron. 6.3; 24.1.

24. Fiii lui* Core: Asir, Elcana ºi
Abiasaf. Acestea sunt familiile coriþilor.

*Num. 26.11.

25. Eleazar, fiul lui Aaron, a luat de
nevastã pe una din fetele lui Putiel; ºi
ea* i-a nãscut pe Fineas. 
Aceºtia sunt cãpeteniile familiilor levi-

þilor cu familiile lor. *Num. 25.7,11. Ios. 24.33.

26. Aceºtia sunt Aaron acela ºi Moise
acela, cãrora* le-a zis Domnul: „Scoateþi
din þara Egiptului pe copiii lui Israel,
dupã oºtirile** lor.”

*Vers. 13. **Cap. 7.4; 12.17,51. Num. 33.1.

27. Ei sunt aceia care au vorbit* lui
faraon, împãratul Egiptului, ca** sã
scoatã din Egipt pe copiii lui Israel.
Aceºtia sunt Moise acela ºi Aaron
acela.

*Cap. 5.1,3; 7.10. **Vers. 13. Cap. 32.7; 33.1. Ps. 77.20.

28. Când a vorbit Domnul lui Moise
în þara Egiptului,
29. Domnul a zis lui Moise: „Eu* sunt

Domnul. Spune** lui faraon, împã-
ratul Egiptului, tot ce-þi spun.”

*Vers. 2. **Vers. 11. Cap. 7.2.

30. ªi Moise a rãspuns înaintea
Domnului: „Iatã cã eu* nu vorbesc
uºor: cum are sã m-asculte faraon?”

*Vers. 12. Cap. 4.10.

Cele zece urgii

71. Domnul a zis lui Moise: „Iatã cã
te fac Dumnezeu* pentru faraon; ºi

fratele tãu, Aaron, va fi prorocul** tãu.
*Cap. 4.16. Ier. 1.10. **Cap. 4.16.

2. Tu vei spune tot* ce-þi voi porunci
Eu, iar fratele tãu, Aaron, va vorbi lui
faraon, ca sã lase pe copiii lui Israel sã
plece din þara lui. *Cap. 4.15.

3. Eu voi împietri* inima lui faraon,
ºi Îmi voi înmulþi** semnele† ºi
minunile în þara Egiptului.

*Cap. 4.21. **Cap. 11.9. †Cap. 4.7.

4. Totuºi, faraon n-are sã v-asculte.
Apoi Îmi voi întinde* mâna asupra
Egiptului ºi voi scoate din þara Egip-
tului oºtile Mele, pe poporul Meu, pe
copiii lui Israel, prin** mari judecãþi.

*Cap. 10.1; 11.9. **Cap. 6.6.

5. Egiptenii vor cunoaºte* cã Eu sunt
Domnul, când Îmi voi întinde** mâna

asupra Egiptului ºi când voi scoate din
mijlocul lor pe copiii lui Israel.”

*Vers. 17. Cap. 8.22; 14.4,18. Ps. 9.16. **Cap. 3.20.

6. Moise ºi Aaron au fãcut* ce le
poruncise Domnul: aºa au fãcut. *Vers. 2.

7. Moise era în vârstã de optzeci* de
ani, iar Aaron de optzeci ºi trei de ani,
când au vorbit lui faraon.

*Deut. 29.5; 31.2; 34.7. Fapt. 7.23,30.

Moise ºi Aaron fac minuni
8. Domnul a zis lui Moise ºi lui Aaron:
9. „Dacã vã va vorbi faraon ºi vã va

zice*: „Faceþi o minune!”, sã zici lui
Aaron: „Ia-þi** toiagul ºi aruncã-l
înaintea lui faraon. ªi toiagul se va
preface într-un ºarpe.”

*Isa. 7.11. Ioan 2.18; 6.30. **Cap. 4.2,17.

10. Moise ºi Aaron s-au dus la faraon
ºi au fãcut cum* poruncise Domnul.
Aaron ºi-a aruncat toiagul înaintea lui
faraon ºi înaintea slujitorilor lui; ºi
toiagul s-a prefãcut** într-un ºarpe.

*Vers. 9. **Cap. 4.3.

11. Dar faraon a chemat pe niºte
înþelepþi* ºi pe niºte vrãjitori**, ºi
vrãjitorii Egiptului au fãcut† ºi ei la
fel prin vrãjitoriile lor.

*Gen. 41.8. **2 Tim. 3.8. †Vers. 22. Cap. 8.7,18.

12. Toþi ºi-au aruncat toiegele, ºi s-au
prefãcut în ºerpi. Dar toiagul lui
Aaron a înghiþit toiegele lor.
13. Inima lui faraon s-a împietrit ºi

n-a ascultat de Moise ºi de Aaron,
dupã* cum spusese Domnul.

*Vers. 4. Cap. 4.21. 

Cea dintâi urgie: prefacerea apei în
sânge

14. Domnul a zis lui Moise: „Faraon
are inima* împietritã: nu vrea sã lase
poporul sã plece. *Cap. 8.15; 10.1,20,27.

15. Du-te la faraon dis-de-dimineaþã,
când are sã iasã sã se ducã la apã, ºi sã
te înfãþiºezi înaintea lui pe malul râu-
lui. Sã-þi iei în mânã toiagul* care a
fost prefãcut în ºarpe, *Vers. 10. Cap. 4.2,3.

16. ºi sã zici lui faraon: „Domnul
Dumnezeul* evreilor m-a trimis la
tine sã-þi spun: „Lasã pe poporul Meu
sã plece ca** sã-Mi slujeascã în
pustiu. Dar iatã cã pânã acum n-ai
ascultat. *Cap. 3.18. **Cap. 3.12,18; 5.1,3.

17. Acum, aºa vorbeºte Domnul:
„Iatã cum vei cunoaºte* cã Eu sunt
Domnul. Am sã lovesc apele râului cu
toiagul din mâna mea; ºi ele se vor
preface** în sânge†.

*Vers. 5. Cap. 5.2. **Cap. 4.9. †Apoc. 16.4,6.
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18. Peºtii din râu vor pieri, râul se va
împuþi, aºa cã le va fi greaþã* egip-
tenilor sã bea din apa râului.” *Vers. 24.

19. Domnul a zis lui Moise: „Spune
lui Aaron: „Ia-þi toiagul ºi întinde-þi*
mâna peste apele egiptenilor, peste
râurile lor, peste pâraiele lor, peste
iazurile lor ºi peste toate bãlþile lor.
Ele se vor preface în sânge; ºi va fi
sânge în toatã þara Egiptului, atât în
vasele de lemn, cât ºi în vasele de
piatrã.” *Cap. 8.5,6,16; 9.22; 10.12,21; 14.21,26.

20. Moise ºi Aaron au fãcut cum le
poruncise Domnul. Aaron a ridicat*
toiagul ºi a lovit apele râului, sub
ochii lui faraon ºi sub ochii slujitorilor
lui; ºi toate apele** râului s-au
prefãcut în sânge.

*Cap. 17.5. **Ps. 78.44; 105.29.

21. Peºtii din râu au pierit, râul s-a
împuþit, aºa cã egiptenii nu mai
puteau* sã bea apa râului, ºi a fost
sânge în toatã þara Egiptului. *Vers. 18.

22. Dar vrãjitorii* Egiptului au fãcut
ºi ei la fel prin vrãjitoriile lor. Inima
lui faraon s-a împietrit ºi n-a ascultat
de Moise ºi de Aaron, dupã cum**
spusese Domnul. *Vers. 11. **Vers. 3.

23. Faraon s-a întors de la râu ºi s-a
dus acasã; dar nu ºi-a pus la inimã
aceste lucruri.
24. Toþi egiptenii au sãpat în împre-

jurimile râului ca sã gãseascã apã de
bãut; cãci nu puteau sã bea din apa
râului.
25. Au trecut ºapte zile, dupã ce a

lovit Domnul, râul.

Broaºtele

81. Domnul a zis lui Moise: „Du-te
la faraon ºi spune-i: „Aºa vorbeºte

Domnul: „Lasã pe poporul Meu sã
plece ca sã-Mi* slujeascã.

*Cap. 3.12,18.

2. Dacã nu* vrei sã-l laºi sã plece, am
sã aduc broaºte** pe toatã întinderea
þãrii tale. *Cap. 7.14; 9.2. **Apoc. 16.13.

3. Râul va miºuna de broaºte; ele se
vor sui ºi vor intra în casa ta, în odaia*
ta de dormit ºi în patul tãu, în casa
slujitorilor tãi ºi în casele poporului
tãu, în cuptoarele ºi în postãvile de
frãmântat pâinea. *Ps. 105.30.

4. Ba încã broaºtele se vor sui ºi pe
tine, pe poporul tãu ºi pe toþi slujitorii
tãi.”
5. Domnul a zis lui Moise: „Spune lui

Aaron*: „Întinde-þi mâna cu toiagul

peste râuri, peste pâraie ºi peste iazuri,
ºi scoate broaºte din ele peste þara
Egiptului!” *Cap. 7.19.

6. Aaron ºi-a întins mâna peste apele
Egiptului; ºi au ieºit* broaºtele ºi au
acoperit þara Egiptului. *Ps. 78.45; 105.30.

7. Dar* ºi vrãjitorii au fãcut la fel
prin vrãjitoriile lor: au scos ºi ei
broaºte peste toatã þara Egiptului.

*Cap. 7.11.

8. Faraon a chemat pe Moise ºi pe
Aaron ºi a zis*: „Rugaþi-vã Domnului,
sã depãrteze broaºtele de la mine ºi de
la poporul meu; ºi am sã las pe popor
sã plece sã aducã jertfe Domnului.”

*Cap. 9.28; 10.17. Num. 21.7. 1 Împ. 13.6. Fapt. 8.24.

9. Moise a zis lui faraon: „Hotãrãºte-mi
când sã mã rog Domnului pentru tine,
pentru slujitorii tãi ºi pentru poporul
tãu, ca sã îndepãrteze broaºtele de la
tine ºi din casele tale? Nu vor mai
rãmâne decât în râu.”
10. El a rãspuns: „Mâine.” ªi Moise a

zis: „Aºa va fi, ca sã ºtii cã nimeni* nu
este ca Domnul Dumnezeul nostru.
*Cap. 9.14. Deut. 33.26. 2 Sam. 7.22. 1 Cron. 17.20. Ps. 86.8.
Isa. 46.9. Ier. 10.6,7.

11. Broaºtele se vor depãrta de la tine
ºi din casele tale, de la slujitorii tãi ºi
de la poporul tãu; nu vor mai rãmâne
decât în râu.”
12. Moise ºi Aaron au ieºit de la

faraon. ªi Moise a* strigat cãtre
Domnul cu privire la broaºtele cu care
lovise pe faraon.

*Vers. 30. Cap. 9.33; 10.18; 32.11. Iac. 5.16-18.

13. Domnul a fãcut cum cerea Moise;
ºi broaºtele au pierit în case, în curþi ºi
în ogoare.
14. Le-au strâns grãmezi, ºi þara s-a

împuþit.
15. Faraon, vãzând cã are* rãgaz sã

rãsufle în voie, ºi-a** împietrit inima
ºi n-a ascultat de Moise ºi de Aaron,
dupã cum spusese Domnul.

*Ecl. 8.11. **Cap. 7.14.

Pãduchii
16. Domnul a zis lui Moise: „Spune

lui Aaron: „Întinde-þi toiagul ºi loveºte
þãrâna pãmântului, ºi se va preface în
pãduchi1, în toatã þara Egiptului.”
17. Aºa au fãcut. Aaron ºi-a întins

mâna cu toiagul ºi a lovit þãrâna
pãmântului; ºi s-a prefãcut în* pãduchi
pe toþi oamenii ºi pe toate dobitoacele.
Toatã þãrâna pãmântului s-a prefãcut
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1. Sau: þânþari

în pãduchi, în toatã þara Egiptului.
*Ps. 105.31.

18. Vrãjitorii* au cãutat sã facã ºi ei
pãduchi prin vrãjitoriile lor; dar n-au**
putut. Pãduchii erau pe oameni ºi pe
dobitoace. *Cap. 7.11. **Luca 10.18. 2 Tim. 3.8,9.

19. ªi vrãjitorii au zis lui faraon:
„Aici este* degetul lui Dumnezeu!”
Dar inima** lui faraon s-a împietrit  ºi
n-a ascultat de Moise ºi de Aaron,
dupã cum spusese Domnul.

*1 Sam. 6.3,9. Ps. 8.3. Mat. 12.28. Luca 11.20. **Vers. 15.

Musca câineascã
20. Domnul a zis lui Moise*: „Scoa-

lã-te dis-de-dimineaþã ºi du-te înaintea
lui faraon, când are sã iasã sã se ducã
la apã. Sã-i spui: „Aºa vorbeºte
Domnul**: „Lasã pe poporul Meu sã
plece ca sã-Mi slujeascã.

*Cap. 7.15. **Vers. 1.

21. Dacã nu vei lãsa pe poporul Meu
sã plece, am sã trimit muºte câineºti
împotriva ta, împotriva slujitorilor tãi,
împotriva poporului tãu ºi împotriva
caselor tale; casele egiptenilor vor fi
pline de muºte, ºi pãmântul va fi
acoperit de ele.
22. Dar*, în ziua aceea, voi deosebi

þinutul Gosen, unde locuieºte poporul
Meu, ºi acolo nu vor fi muºte, pentru
ca sã cunoºti cã Eu, Domnul, sunt în
mijlocul þinutului acestuia.

*Cap. 9.4,6,26; 10.23; 11.6,7; 12.13.

23. Voi face o deosebire între poporul
Meu ºi poporul tãu. Semnul acesta va
fi mâine.”
24. Domnul a fãcut aºa. A venit* un

roi de muºte câineºti în casa lui Faraon
ºi a slujitorilor lui, ºi toatã þara Egiptului
a fost pustiitã de muºte câineºti.

*Ps. 78.45; 105.31.

25. Faraon a chemat pe Moise ºi pe
Aaron ºi le-a zis: „Duceþi-vã de aduceþi
jertfe Dumnezeului vostru aici în þarã.”
26. Moise a rãspuns: „Nu este deloc

potrivit sã facem aºa; cãci am aduce
Domnului Dumnezeului nostru jertfe
care sunt o urâciune pentru egipteni.
ªi dacã am aduce, sub ochii lor, jertfe
care sunt o* urâciune pentru egipteni,
nu ne vor ucide ei oare cu pietre?

*Gen. 43.32; 46.34. Deut. 7.25,26; 12.31.

27. Vom face mai bine un drum de*
trei zile în pustiu, ºi acolo vom aduce
jertfe Domnului Dumnezeului nostru,
dupã cum** ne va spune.”

*Cap. 3.18. **Cap. 3.12.

28. Faraon a zis: „Vã voi lãsa sã
plecaþi, ca sã aduceþi jertfe Domnului
Dumnezeului vostru în pustiu; numai
sã nu vã depãrtaþi prea mult, dacã
plecaþi*. Rugaþi-vã pentru mine.”

*Vers. 8. Cap. 9.28. 1 Împ. 13.6.

29. Moise a rãspuns: „Am sã ies de la
tine ºi am sã mã rog Domnului. Mâine,
muºtele se vor depãrta de la faraon, de
la slujitorii lui ºi de la poporul lui. Dar
sã nu ne* mai înºele faraon, nevrând
sã lase pe popor sã plece ca sã aducã
jertfe Domnului.” *Vers. 15.

30. Moise a ieºit de la faraon ºi s-a*
rugat Domnului. *Vers. 12.

31. Domnul a fãcut cum cerea Moise;
ºi muºtele s-au depãrtat de la faraon,
de la slujitorii lui ºi de la poporul lui.
N-a mai rãmas una.
32. Dar faraon, ºi de data aceasta, 

ºi-a împietrit* inima ºi n-a lãsat pe
popor sã plece. *Vers. 15. Cap. 4.21.

Ciuma vitelor

91. Domnul a zis lui Moise*: „Du-te
la faraon ºi spune-i: „Aºa vorbeºte

Domnul Dumnezeul evreilor: „Lasã pe
poporul Meu sã plece, ca sã-Mi
slujeascã. *Cap. 8.1.

2. Dacã* nu vrei sã-l laºi sã plece ºi
dacã-l mai opreºti, *Cap. 8.2.

3. iatã*, mâna Domnului va fi peste
turmele tale de pe câmp; peste cai,
peste mãgari, peste cãmile, peste boi
ºi peste oi; ºi anume va fi o ciumã
foarte mare. *Cap. 7.4.

4. Dar Domnul va* face deosebire
între turmele lui Israel ºi turmele
egiptenilor, aºa cã nu va pieri nimic
din tot ce este al copiilor lui Israel.”

*Cap. 8.22.

5. Domnul a hotãrât vremea ºi a zis:
„Mâine, va face Domnul lucrul acesta
în þarã.”
6. ªi Domnul a fãcut aºa, chiar de a

doua zi*. Toate turmele egiptenilor au
pierit, dar n-a pierit nici o vitã din
turmele copiilor lui Israel. *Ps. 78.50.

7. Faraon a trimis sã vadã ce se
întâmplase: ºi iatã cã nici o vitã din
turmele lui Israel nu pierise. Dar
inima* lui faraon s-a împietrit ºi n-a
lãsat pe popor sã plece. *Cap. 7.14; 8.32.

Vãrsatul negru
8. Domnul a zis lui Moise ºi lui

Aaron: „Umpleþi-vã mâinile cu cenuºã
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din cuptor, ºi Moise s-o arunce spre
cer, sub ochii lui faraon.
9. Ea se va preface într-o þãrânã care

va acoperi toatã þara Egiptului; ºi va
da naºtere, în toatã þara Egiptului, pe
oameni ºi pe dobitoace, la niºte bube*
pricinuite de niºte bãºici fierbinþi.”

*Apoc. 16.2.

10. Ei au luat cenuºã din cuptor ºi 
s-au înfãþiºat înaintea lui faraon;
Moise a aruncat-o spre cer, ºi ea a dat
naºtere, pe oameni ºi pe dobitoace, la
niºte* bube pricinuite de niºte bãºici
fierbinþi. *Deut. 28.27.

11. Vrãjitorii* nu s-au putut arãta
înaintea lui Moise, din pricina bubelor;
cãci bubele erau pe vrãjitori, ca ºi pe
toþi egiptenii. *Cap. 8.18,19. 2 Tim. 3.9.

12. Domnul a împietrit inima lui
faraon, ºi faraon n-a ascultat de Moise
ºi de Aaron*, dupã cum spusese
Domnul lui Moise. *Cap. 4.21.

Piatra ºi focul
13. Domnul a zis lui Moise*:

„Scoalã-te dis-de-dimineaþã, du-te
înaintea lui faraon ºi spune-i: „Aºa
vorbeºte Domnul Dumnezeul evreilor:
„Lasã pe poporul Meu sã plece ca sã-Mi
slujeascã. *Cap. 8.20.

14. Fiindcã, de data aceasta, am sã
trimit toate urgiile Mele împotriva
inimii tale, împotriva slujitorilor tãi
ºi împotriva poporului tãu ca sã* ºtii
cã nimeni nu este ca Mine pe tot
pãmântul. *Cap. 8.10.

15. Dacã Mi-aº fi* întins mâna ºi te-aº
fi lovit cu ciumã, pe tine ºi pe poporul
tãu, ai fi pierit de pe pãmânt.

*Cap. 3.20.

16. Dar te-am lãsat sã rãmâi în
picioare* ca sã vezi puterea Mea, ºi
Numele Meu sã fie vestit în tot
pãmântul.

*Cap. 14.17. Prov. 16.4. Rom. 9.17. 1 Pet. 2.9.

17. Dacã te mai ridici împotriva popo-
rului Meu ºi dacã nu-l laºi sã plece,
18. iatã, mâine, la ceasul acesta, voi

face sã batã o piatrã aºa de mare, cum
n-a mai fost în Egipt, din ziua înteme-
ierii lui ºi pânã azi.
19. Pune-þi, dar, la adãpost turmele ºi

tot ce ai pe câmp. Piatra are sã batã pe
toþi oamenii ºi toate vitele de pe câmp,
care nu vor fi intrat în case; ºi vor pieri.”
20. Aceia dintre slujitorii lui faraon,

care s-au temut de cuvântul Domnului,
ºi-au adunat în case robii ºi turmele.

21. Dar cei ce nu ºi-au pus la inimã
cuvântul Domnului ºi-au lãsat robii ºi
turmele pe câmp.
22. Domnul a zis lui Moise: „Întinde-þi

mâna spre cer; ºi are sã batã* piatra în
toatã þara Egiptului pe oameni, pe vite
ºi pe toatã iarba de pe câmp în þara
Egiptului!” *Apoc. 16.21.

23. Moise ºi-a întins toiagul spre cer;
ºi* Domnul a trimis tunete ºi piatrã, de
cãdea foc pe pãmânt. Domnul a fãcut
sã batã piatra peste þara Egiptului.
*Ios. 10.11. Ps. 18.13; 78.47; 105.32; 148.8. Isa. 30.30. Ezec.
38.22. Apoc. 8.7.

24. A bãtut piatra, ºi focul se amesteca
cu piatra; piatra era aºa de mare încât
nu mai bãtuse piatrã ca aceea în toatã
þara Egiptului de când este el locuit de
oameni.
25. Piatra a nimicit, în toatã þara

Egiptului, tot ce era pe câmp, de la
oameni pânã la dobitoace; piatra a*
nimicit ºi toatã iarba de pe câmp, ºi a
frânt toþi copacii de pe câmp.

*Ps. 105.33.

26. Numai* în þinutul Gosen, unde
erau copiii lui Israel, n-a bãtut piatra.

*Cap. 8.22; 9.4,6; 10.23; 11.7; 12.13. Isa. 32.18,19.

27. Faraon a trimis sã cheme pe
Moise ºi pe Aaron ºi le-a zis: „De data
aceasta*, am pãcãtuit**; Domnul are
dreptate, iar eu ºi poporul meu suntem
vinovaþi. *Cap. 10.16.
**2 Cron. 12.6. Ps. 129.4; 145.17. Plân. 1.18. Dan. 9.14.

28. Rugaþi-vã* Domnului ca sã nu
mai fie tunete ºi piatrã; ºi vã voi lãsa
sã plecaþi ºi nu veþi mai fi opriþi.”

*Cap. 8.8,28; 10.17. Fapt. 8.24.

29. Moise i-a zis: „Când voi ieºi din
cetate, voi ridica mâinile* spre Domnul,
tunetele vor înceta ºi nu va mai bate
piatra, ca sã** ºtii cã al Domnului este
pãmântul! *1 Împ. 8.22,38. 
Ps. 143.6. Isa. 1.15. **Ps. 24.1. 1 Cor. 10.26,28.

30. Dar ºtiu* cã tu ºi slujitorii tãi tot
nu vã veþi teme de Domnul Dumnezeu.”

*Isa. 26.10.

31. Inul ºi orzul* se prãpãdiserã,
pentru cã orzul tocmai dãduse în spic,
iar inul era în floare; *Rut 1.22; 2.23.

32. grâul ºi ovãzul nu se stricaserã,
pentru cã erau târzii.
33. Moise a plecat de la faraon ºi a

ieºit afarã din cetate; ºi-a ridicat*
mâinile spre Domnul, tunetele ºi
piatra au încetat ºi n-a mai cãzut
ploaia pe pãmânt. *Vers. 29. Cap. 8.12.

34. Faraon, vãzând cã ploaia, piatra
ºi tunetele încetaserã, n-a contenit sã
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pãcãtuiascã ºi ºi-a împietrit inima, el
ºi slujitorii lui.
35. Lui faraon i s-a împietrit* inima

ºi n-a lãsat pe copiii lui Israel sã plece,
dupã cum spusese Domnul prin Moise.

*Cap. 4.21.

Lãcustele

10 1. Domnul a zis lui Moise: 
„Du-te la faraon*, cãci i-am

împietrit inima lui ºi a slujitorilor
lui** ca sã fac semnele Mele în
mijlocul lor *Cap. 4.21; 7.14. **Cap. 7.4.

2. ºi ca* sã istoriseºti fiului tãu ºi
fiului fiului tãu cum M-am purtat cu
egiptenii ºi ce semne am fãcut în
mijlocul lor. ªi veþi cunoaºte cã Eu
sunt Domnul.”

*Deut. 4.9. Ps. 44.1; 71.18; 78.5, etc. Ioel 1.3.

3. Moise ºi Aaron s-au dus la faraon
ºi i-au zis: „Aºa vorbeºte Domnul
Dumnezeul evreilor: „Pânã când ai de
gând sã nu vrei sã* te smereºti
înaintea Mea? Lasã pe poporul Meu sã
plece ca sã-Mi slujeascã.
*1 Împ. 21.29. 2 Cron. 7.14; 34.27. Iov 42.6. Ier. 13.18. Iac.
4.10. 1 Pet. 5.6.

4. Dacã nu vrei sã laºi pe poporul
Meu sã plece, iatã, voi trimite mâine
niºte* lãcuste pe toatã întinderea þãrii
tale. *Prov. 30.27. Apoc. 9.3.

5. Ele vor acoperi faþa pãmântului, de
nu se va mai putea vedea pãmântul*;
vor mânca ce a mai rãmas nevãtãmat,
vor mânca ce v-a lãsat piatra, vor
mânca toþi copacii care cresc pe
câmpiile voastre, *Cap. 9.32. Ioel 1.4; 2.25.

6. îþi vor* umple casele tale, casele
tuturor slujitorilor tãi ºi casele tuturor
egiptenilor. Pãrinþii tãi ºi pãrinþii
pãrinþilor tãi n-au vãzut aºa ceva de
când sunt ei pe pãmânt pânã în ziua de
azi.” Moise a plecat ºi a ieºit de la
faraon. *Cap. 8.3,21.

7. Slujitorii lui faraon i-au zis: „Pânã
când are sã fie omul acesta o pacoste*
pentru noi? Lasã pe oamenii aceºtia sã
plece ºi sã slujeascã Domnului Dum-
nezeului lor. Tot nu vezi cã piere
Egiptul?”
*Cap. 23.33. Ios. 23.13. 1 Sam. 18.21. Ecl. 7.26. 1 Cor. 7.15.

8. Au întors la faraon pe Moise ºi
Aaron. „Duceþi-vã”, le-a zis el, „ºi
slujiþi Domnului Dumnezeului vostru.
Care ºi cine sunt cei ce vor merge?”
9. Moise a rãspuns: „Vom merge cu

copiii ºi cu bãtrânii noºtri, cu fiii ºi
fiicele noastre, cu oile ºi boii noºtri;

cãci avem sã þinem o sãrbãtoare* în
cinstea Domnului.” *Cap. 5.1.

10. Faraon le-a zis: „Aºa sã fie
Domnul cu voi, cum vã voi lãsa eu sã
plecaþi, pe voi ºi pe copiii voºtri!
Luaþi seama, cãci este rãu ce aveþi de
gând sã faceþi!
11. Nu, nu; ci duceþi-vã voi, bãrbaþii,

ºi slujiþi Domnului, cãci aºa aþi cerut.”
ªi i-au izgonit dinaintea lui faraon.
12. Domnul a zis lui Moise*: „Întinde-þi

mâna peste þara Egiptului ca sã vinã
lãcustele peste þara Egiptului ºi sã**
mãnânce toatã iarba pãmântului, tot ce
a lãsat piatra.” *Cap. 7.19. **Vers. 4,5.

13. Moise ºi-a întins toiagul peste
þara Egiptului; ºi Domnul a fãcut sã
sufle un vânt dinspre rãsãrit peste þarã,
toatã ziua ºi toatã noaptea aceea.
Dimineaþa, vântul dinspre rãsãrit adu-
sese lãcustele.
14. Lãcustele* au venit peste þara

Egiptului ºi s-au aºezat pe toatã
întinderea Egiptului; erau în numãr
atât de mare cum nu mai** fusese ºi
nu va mai fi un astfel de roi de lãcuste.

*Ps. 78.46; 105.34. **Ioel 2.2.

15. Au acoperit* toatã faþa pãmân-
tului, de nu se mai vedea pãmântul;
au** mâncat toatã iarba de pe pãmânt
ºi tot rodul pomilor, tot ce lãsase
piatra; ºi n-a rãmas nimic verde în
copaci, nici în iarba de pe câmp, în
toatã þara Egiptului. *Vers. 5. **Ps. 105.35.

16. Faraon a chemat îndatã pe Moise
ºi pe Aaron ºi a zis: „Am* pãcãtuit
împotriva Domnului Dumnezeului
vostru ºi împotriva voastrã. *Cap. 9.27.

17. Dar iartã-mi pãcatul numai de
data aceasta; ºi rugaþi* pe Domnul
Dumnezeul vostru sã depãrteze de la
mine ºi urgia aceasta de moarte!”

*Cap. 9.28. 1 Împ. 13.6.

18. Moise a* ieºit de la faraon ºi s-a
rugat Domnului. *Cap. 8.30.

19. Domnul a fãcut sã sufle un vânt
foarte puternic dinspre apus, care a
luat lãcustele ºi le-a aruncat* în Marea
Roºie; n-a rãmas o lãcustã pe toatã
întinderea Egiptului. *Ioel 2.20.

20. Domnul a* împietrit inima lui
faraon, ºi faraon n-a lãsat pe copiii lui
Israel sã plece. *Cap. 4.21; 11.10.

Întuneric de trei zile
21. Domnul a zis lui Moise*: „Întinde-þi

mâna spre cer ºi va fi întuneric peste
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þara Egiptului, aºa de întuneric de sã
se poatã pipãi.” *Cap. 9.22.

22. Moise ºi-a întins mâna spre cer; ºi
a fost* întuneric beznã în toatã þara
Egiptului, timp de trei zile. *Ps. 105.28.

23. Nici nu se vedeau unii pe alþii, ºi
nimeni nu s-a sculat din locul lui timp
de trei zile. Dar*, în locurile unde
locuiau toþi copiii lui Israel, era
luminã. *Cap. 8.22.

24. Faraon a chemat pe Moise ºi a*
zis: „Duceþi-vã ºi slujiþi Domnului! Sã
nu rãmânã în þarã decât oile ºi boii
voºtri**; copiii voºtri vor putea merge
ºi ei împreunã cu voi.” *Vers. 8. **Vers. 10.

25. Moise a rãspuns: „Chiar sã ne dai
tu însuþi jertfele ºi arderile de tot, pe
care le vom aduce Domnului Dum-
nezeului nostru,
26. ºi turmele noastre tot trebuie sã

meargã cu noi ºi sã nu rãmânã o
unghie din ele; cãci din ele vom lua ca
sã slujim Domnului Dumnezeului
nostru; iar pânã vom ajunge acolo, nu
ºtim ce vom alege ca sã aducem
Domnului.”
27. Domnul a împietrit* inima lui

faraon, ºi faraon n-a vrut sã-i lase sã
plece. *Vers. 20. Cap. 4.21; 14.4,8.

28. Faraon a zis lui Moise: „Ieºi de la
mine! Sã nu cumva sã te mai arãþi
înaintea mea, cãci în ziua în care te vei
arãta înaintea mea, vei muri.”
29. „Da!”, a rãspuns Moise, „nu* mã

voi mai arãta înaintea ta.” *Evr. 11.27.

Ameninþarea 
cu urgia a zecea

111. Domnul a zis lui Moise: „Voi
mai aduce o urgie asupra lui

faraon ºi asupra Egiptului. Dupã aceea
vã va lãsa sã plecaþi de aici*. Când vã
va lãsa sã plecaþi de tot, chiar vã va
izgoni de aici. *Cap. 12.31,33,39.

2. Vorbeºte cu poporul, ca atunci
fiecare sã cearã de la vecinul sãu ºi
fiecare de la vecina ei*, vase de argint
ºi vase de aur.” *Cap. 3.22; 12.35.

3. Domnul* a fãcut ca poporul sã
capete trecere înaintea egiptenilor.
Chiar Moise** era foarte bine vãzut în
þara Egiptului, înaintea slujitorilor lui
faraon ºi înaintea poporului.

*Cap. 3.21; 12.36. Ps. 106.46. **2 Sam. 7.9. Est. 9.4.

4. Moise a zis: „Aºa vorbeºte Dom-
nul*: „Pe la miezul nopþii, voi trece
prin Egipt; *Cap. 12.12,23,29. Amos 5.17.

5. ºi toþi întâii* nãscuþi din þara
Egiptului vor muri, de la întâiul nãscut
al lui faraon, care ºade pe scaunul lui
de domnie, pânã la întâiul nãscut al
roabei care stã la râºniþã, ºi pânã la
toþi întâii nãscuþi ai dobitoacelor.

*Cap. 12.12,29. Amos 4.10.

6. În toatã þara Egiptului vor fi
þipete* mari, aºa cum n-au fost ºi nu
vor mai fi. *Cap. 12.30. Amos 5.17.

7. Dar dintre toþi* copiii lui Israel, de
la oameni pânã la dobitoace, nici
mãcar un** câine nu va chelãlãi cu
limba lui, ca sã ºtiþi ce deosebire face
Domnul între egipteni ºi Israel.”

*Cap. 8.22. **Ios. 10.21.

8. Atunci toþi* aceºti slujitori ai tãi se
vor coborî la mine ºi se vor închina
pânã la pãmânt înaintea mea, zicând:
„Ieºi, tu ºi tot poporul care te urmeazã!”
Dupã aceea, voi ieºi.” Moise a ieºit de
la faraon, aprins de mânie.

*Cap. 12.33.

9. Domnul a zis lui Moise: „Faraon* 
n-are s-asculte de voi, pentru ca sã se
înmulþeascã** minunile Mele în þara
Egiptului.” *Cap. 3.19; 7.4; 10.1. **Cap. 7.3.

10. Moise ºi Aaron au fãcut toate
aceste minuni înaintea lui faraon*;
Domnul a împietrit inima lui faraon, ºi
faraon n-a lãsat pe copiii lui Israel sã
plece din þara lui.

*Cap. 10.20,27. Rom. 2.5; 9.22.

Aºezarea Paºtilor

121. Domnul a zis lui Moise ºi lui
Aaron în þara Egiptului:

2. „Luna* aceasta va fi pentru voi cea
dintâi lunã; ea va fi pentru voi cea
dintâi lunã a anului. *Cap. 13.4. Deut. 16.1.

3. Vorbiþi întregii adunãri a lui Israel
ºi spuneþi-i: „În ziua a zecea a acestei
luni, fiecare om sã ia un miel de
fiecare familie, un miel de fiecare casã.
4. Dacã sunt prea puþini în casã

pentru un miel, sã-l ia cu vecinul lui
cel mai de aproape, dupã numãrul
sufletelor; sã faceþi socoteala cât poate
mânca fiecare din mielul acesta.
5. Sã fie un miel fãrã* cusur, de parte

bãrbãteascã, de un an; veþi putea sã
luaþi un miel sau un ied.

*Lev. 22.19-21. Mal. 1.8,14. Evr. 9.14. 1 Pet. 1.19.

6. Sã-l pãstraþi pânã în ziua a*
paisprezecea a lunii acesteia; ºi toatã
adunarea lui Israel sã-l înjunghie
seara1. *Lev. 23.5. Num. 9.3; 28.16. Deut. 16.1,6.
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1. Evreieºte: între cele douã seri

7. Sã ia din sângele lui ºi sã ungã
amândoi stâlpii uºii ºi pragul de sus al
caselor unde îl vor mânca.
8. Carnea s-o mãnânce chiar în

noaptea aceea, friptã la foc; ºi anume
s-o mãnânce cu azime* ºi cu verdeþuri
amare. *Cap. 34.25. Num. 9.11. Deut. 16.3. 1 Cor. 5.8.

9. Sã nu-l mâncaþi crud sau fiert în
apã; ci sã fie* fript la foc: atât capul,
cât ºi picioarele ºi mãruntaiele.

*Deut. 16.7.

10. Sã* nu lãsaþi nimic din el pânã a
doua zi dimineaþa; ºi, dacã va rãmâne
ceva din el pe a doua zi dimineaþa, 
sã-l ardeþi în foc. *Cap. 23.18; 34.25.

11. Când îl veþi mânca, sã aveþi
mijlocul încins, încãlþãmintea în
picioare ºi toiagul în mânã; ºi sã-l
mâncaþi în grabã; cãci este paºtile*
Domnului. *Deut. 16.5.

12. În noaptea aceea, Eu voi trece*
prin þara Egiptului ºi voi lovi pe toþi
întâii nãscuþi din þara Egiptului, de la
oameni pânã la dobitoace; ºi voi face
judecatã împotriva tuturor zeilor**
Egiptului, Eu†, Domnul.

*Cap. 11.4,5. Amos 5.17. **Num. 33.4. †Cap. 6.2.

13. Sângele vã va sluji ca semn pe
casele unde veþi fi. Eu voi vedea
sângele ºi voi trece pe lângã voi, aºa
cã nu vã va nimici nici o urgie, atunci
când voi lovi þara Egiptului.
14. ªi pomenirea* acestei zile s-o

pãstraþi ºi s-o prãznuiþi printr-o
sãrbãtoare** în cinstea Domnului; s-o
prãznuiþi ca o† lege veºnicã pentru
urmaºii voºtri. *Cap. 13.9. 
**Lev. 23.4,5. 2 Împ. 23.21. †Vers. 24,43. Cap. 13.10.

15. Timp de ºapte* zile veþi mânca
azime. Din cea dintâi zi veþi scoate
aluatul din casele voastre: cãci oricine
va mânca pâine dospitã, din ziua întâi
pânã în ziua a ºaptea, va fi nimicit**
din Israel.
*Cap. 13.6,7; 23.15; 34.18,25. Lev. 23.5,6. Num. 28.17. Deut.
16.3,8. 1 Cor. 5.7. **Gen. 17.14. Num. 9.13.

16. În ziua dintâi veþi avea o adunare
de sãrbãtoare* sfântã; ºi în ziua a ºaptea
veþi avea o adunare de sãrbãtoare
sfântã. Sã nu faceþi nici o muncã în
zilele acelea; veþi putea numai sã
pregãtiþi mâncarea fiecãrui ins.

*Lev. 23.7,8. Num. 28.18,25.

17. Sã þineþi sãrbãtoarea Azimelor,
cãci chiar* în ziua aceea voi scoate
oºtile voastre din þara Egiptului; sã
þineþi ziua aceea ca o lege veºnicã
pentru urmaºii voºtri. *Cap. 13.3.

18. În luna întâi, din a paisprezecea zi
a lunii, seara, sã mâncaþi azime, pânã
în seara zilei a douãzeci ºi una a
lunii*. *Lev. 23.5. Num. 28.16.

19. Timp de* ºapte zile, sã nu se
gãseascã aluat în casele voastre; cãci
oricine va mânca pâine dospitã va fi
nimicit** din adunarea lui Israel, fie
strãin, fie bãºtinaº.

*Cap. 23.15; 34.18. Deut. 16.3. 1 Cor. 5.7,8. **Num. 9.13.

20. Sã nu mâncaþi pâine dospitã; ci,
în toate locuinþele voastre, sã mâncaþi
azime.”
21. Moise a chemat pe toþi bãtrânii

lui Israel ºi le-a zis: „Duceþi-vã de
luaþi* un miel pentru familiile voastre
ºi înjunghiaþi Paºtile.
*Vers. 3. Num. 9.4. Ios. 5.10. 2 Împ. 23.21. Ezra 6.20. Mat.
26.18,19. Marc. 14.12-16. Luca 22.7, etc.

22. Sã luaþi* apoi un mãnunchi de isop,
sã-l înmuiaþi în sângele din strachinã
ºi sã ungeþi** pragul de sus ºi cei doi
stâlpi ai uºii cu sângele din strachinã.
Nimeni din voi sã nu iasã din casã
pânã dimineaþa. *Evr. 11.28. **Vers. 7.

23. Când* va trece Domnul ca sã
loveascã Egiptul, ºi va vedea sângele
pe pragul de sus ºi pe cei doi stâlpi
ai uºii, Domnul va trece pe lângã uºã
ºi nu** va îngãdui Nimicitorului† sã
intre în casele voastre ca sã vã
loveascã. *Vers. 12,13. **Ezec. 9.6.
Apoc. 7.3; 9.4. †2 Sam. 24.16. 1 Cor. 10.10. Evr. 11.28.

24. Sã pãziþi lucrul acesta ca o lege
pentru voi ºi pentru copiii voºtri în veac.
25. Când veþi intra în þara pe care 

v-o va da Domnul*, dupã fãgãduinþa Lui,
sã þineþi acest obicei sfânt. *Cap. 3.8,17.

26. ªi când* vã vor întreba copiii voº-
tri: „Ce înseamnã obiceiul acesta?”,

*Cap. 13.8,14. Deut. 32.7. Ios. 4.6. Ps. 78.6.

27. sã rãspundeþi*: „Este jertfa de
Paºti în cinstea Domnului, care a trecut
pe lângã casele copiilor lui Israel în
Egipt, când a lovit Egiptul, ºi ne-a
scãpat casele noastre.” Poporul s-a**
plecat ºi s-a închinat pânã la pãmânt.

*Vers. 11. **Cap. 4.31.

28. ªi copiii lui Israel au plecat ºi au
fãcut* cum poruncise Domnul lui
Moise ºi lui Aaron; aºa au fãcut.

*Evr. 11.28.

Moartea întâilor nãscuþi
29. La* miezul nopþii, Domnul a**

lovit pe toþi întâii nãscuþi din þara
Egiptului, de la† întâiul nãscut al lui
faraon, care ºedea pe scaunul lui de
domnie, pânã la întâiul nãscut al celui
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închis în temniþã, ºi pânã la toþi întâii
nãscuþi ai dobitoacelor.
*Cap. 11.4. **Num. 8.17; 33.4. Ps. 78.51; 105.36; 135.8;
136.10. †Cap. 4.23; 11.5.

30. Faraon s-a sculat noaptea, el ºi
toþi slujitorii lui, ºi toþi egiptenii; ºi au
fost mari þipete* în Egipt, cãci nu era
casã unde sã nu fie un mort.

*Cap. 11.6. Prov. 21.13. Amos 5.17. Iac. 2.13.

31. În aceeaºi noapte faraon a chemat*
pe Moise ºi pe Aaron ºi le-a zis:
„Sculaþi-vã, ieºiþi din mijlocul popo-
rului meu, voi ºi** copiii lui Israel.
Duceþi-vã de slujiþi Domnului, cum aþi
zis. *Cap. 11.1. Ps. 105.38. **Cap. 10.9.

32. Luaþi-vã* ºi oile ºi boii, cum aþi
zis, duceþi-vã ºi** binecuvântaþi-mã.”

*Cap. 10.26. **Gen. 27.34.

33. Egiptenii* zoreau poporul ºi se
grãbeau sã-i scoatã din þarã, cãci
ziceau: „Altfel, toþi** vom pieri.”

*Cap. 11.8. Ps. 105.38. **Gen. 20.3.

34. Poporul ºi-a luat plãmãdeala
(coca), înainte de a se dospi. ªi-au
învelit postãvile cu plãmãdeala în
haine ºi le-au pus pe umeri.
35. Copiii lui Israel au fãcut ce

spusese Moise ºi au cerut egiptenilor*
vase de argint, vase de aur ºi haine.

*Cap. 3.22; 11.2.

36. Domnul a* fãcut ca poporul sã
capete trecere înaintea egiptenilor,
care le-au împlinit cererea. ªi astfel
au** jefuit pe egipteni.

*Cap. 3.21; 11.3. **Gen. 15.14. Cap. 3.22. Ps. 105.37.

Plecarea din Egipt
37. Copiii* lui Israel au plecat din**

Ramses spre Sucot, în numãr de
aproape† ºase sute de mii de oameni
care mergeau pe jos, afarã de copii.
*Num. 33.3,5. **Gen. 47.11. †Gen. 12.2; 46.3. Cap. 38.26.
Num. 1.46; 11.21.

38. O mulþime de oameni de tot soiul
s-au suit împreunã cu ei; aveau ºi
turme însemnate de oi ºi boi.
39. Cu plãmãdeala, pe care o luaserã

din Egipt ºi care nu se dospise încã, au
fãcut turte fãrã aluat; cãci fuseserã
izgoniþi* de egipteni, fãrã sã mai
poatã zãbovi ºi fãrã sã-ºi ia merinde
cu ei. *Vers. 33. Cap. 6.1; 1.11.

40. ªederea copiilor lui Israel în
Egipt a fost de patru sute treizeci* de
ani. *Gen. 15.13. Fapt. 7.6. Gal. 3.17.

41. ªi, dupã patru sute treizeci de ani,
tocmai în ziua aceea, toate oºtile*
Domnului au ieºit din þara Egiptului.

*Vers. 51. Cap. 7.4.

42. Noaptea* aceea trebuie prãznuitã
în cinstea Domnului, pentru cã atunci
i-a scos din þara Egiptului; noaptea
aceea trebuie prãznuitã în cinstea
Domnului de toþi copiii lui Israel ºi de
urmaºii lor. *Deut. 16.6.

Chipul cum sã se prãznuiascã Paºtile
43. Domnul a zis lui Moise ºi lui

Aaron: „Iatã porunca* privitoare la
Paºti: nici un strãin sã nu mãnânce din
ele. *Num. 9.14.

44. Sã tai împrejur* pe orice rob
cumpãrat cu bani, ºi apoi sã mãnânce
din ele. *Gen. 17.12,13.

45. Veneticul* ºi simbriaºul sã nu
mãnânce. *Lev. 22.10.

46. Sã nu le mãnânce decât într-o
singurã casã; sã nu luaþi deloc carne
afarã din casã ºi sã nu zdrobiþi* nici
un os. *Num. 9.12. Ioan 19.33,36.

47. Toatã* adunarea lui Israel sã facã
Paºtile. *Vers. 6. Num. 9.13.

48. Dacã un strãin*, care va locui la
tine, va vrea sã facã Paºtile Domnului,
orice parte bãrbãteascã din casa lui va
trebui tãiatã împrejur; apoi se va
apropia sã le facã, ºi va fi ca ºi
bãºtinaºul; dar nici un netãiat împrejur
sã nu mãnânce din ele. *Num. 9.14.

49. Aceeaºi lege* va fi pentru
bãºtinaº ca ºi pentru strãinul care
va locui în mijlocul vostru.”

*Num. 9.14; 15.15,16. Gal. 3.28.

50. Toþi copiii lui Israel au fãcut cum
poruncise Domnul lui Moise ºi lui
Aaron; aºa au fãcut.
51. ªi chiar în ziua aceea*, Domnul a

scos din þara Egiptului pe copiii lui
Israel, dupã** oºtile lor.

*Vers. 41. **Cap. 6.26

Paºtile ºi întâii nãscuþi

131. Domnul a vorbit lui Moise ºi a
zis:

2. „Pune-Mi deoparte ca sfânt* pe
orice întâi nãscut, pe orice întâi nãscut
dintre copiii lui Israel, atât dintre
oameni, cât ºi dintre dobitoace: este al
Meu.”
*Vers. 12,13,15. Cap. 22.29,30; 34.19. Lev. 27.26. Num. 3.13;
8.16,17; 18.15. Deut. 15.19. Luca 2.23.

3. Moise a zis poporului: „Aduceþi-vã*
aminte de ziua aceasta, când aþi ieºit
din Egipt, din casa robiei; cãci cu
mânã** puternicã v-a scos Domnul de
acolo. Sã nu mâncaþi† pâine dospitã.

*Cap. 12.42. Deut. 16.3. **Cap. 6.1. †Cap. 12.8.
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4. Astãzi* ieºiþi, în luna spicelor1.
*Cap. 23.15; 34.18. Deut. 16.1.

5. Când te va duce* Domnul în þara
canaaniþilor, hetiþilor, amoriþilor,
heviþilor ºi iebusiþilor, pe care a**
jurat pãrinþilor tãi cã þi-o va da, þarã
unde curge lapte ºi miere, sã þii†
urmãtoarea slujbã în luna aceasta:

*Cap. 3.8. **Cap. 6.8. †Cap. 12.25,26.

6. Timp de ºapte zile*, sã mãnânci
azime; ºi în ziua a ºaptea, sã fie o
sãrbãtoare în cinstea Domnului.

*Cap. 12.15,16.

7. În timpul celor ºapte zile, sã
mâncaþi azime; sã nu se* vadã la tine
nimic dospit, nici aluat, pe toatã
întinderea þãrii tale. *Cap. 12.19.

8. Sã spui* atunci fiului tãu: „Aceasta
este spre pomenirea celor ce a fãcut
Domnul pentru mine, când am ieºit
din Egipt.” *Vers. 14. Cap. 12.26.

9. Sã-þi fie ca un* semn pe mânã ºi ca
un semn de aducere aminte pe frunte
între ochii tãi, pentru ca legea Dom-
nului sã fie întotdeauna în gura ta;
cãci cu mânã puternicã te-a scos
Domnul din Egipt.
*Vers. 16. Cap. 12.14. Num. 15.39. Deut. 6.8; 11.18. Prov. 1.9.
Isa. 49.16. Ier. 22.24. Mat. 23.5.

10. Sã þii* porunca aceasta la vremea
hotãrâtã, din an în an. *Cap. 12.14,24.

11. Când te va aduce Domnul în þara
canaaniþilor, cum a jurat þie ºi pãrin-
þilor tãi, ºi când þi-o va da,
12. sã* închini Domnului pe orice

întâi nãscut, chiar pe orice întâi nãscut
din vitele pe care le vei avea: orice
parte bãrbãteascã este a Domnului.
*Vers. 2. Cap. 22.29; 34.19. Lev. 27.26. Num. 8.17; 18.15.
Deut. 15.19. Ezec. 44.30.

13. Sã rãscumperi cu un miel pe orice
întâi nãscut* al mãgãriþei; iar dacã nu-l
vei rãscumpãra, sã-i frângi gâtul. Sã
rãscumperi** de asemenea pe orice
întâi nãscut de parte bãrbãteascã
dintre fiii tãi.

*Cap. 34.20. Num. 18.15,16. **Num. 3.46,47; 18.15,16.

14. ªi când te va* întreba fiul tãu
într-o zi: „Ce înseamnã lucrul acesta?”,
sã-i rãspunzi: „Prin mâna** Lui cea
atotputernicã, Domnul ne-a scos din
Egipt, din casa robiei;

*Cap. 12.26. Deut. 6.20. Ios. 4.6,21. **Vers. 3.

15. ºi, fiindcã faraon se încãpãþâna ºi
nu voia sã ne lase sã plecãm, Dom-
nul* a omorât pe toþi întâii nãscuþi 
din þara Egiptului, de la întâii nãscuþi

ai oamenilor pânã la întâii nãscuþi ai
dobitoacelor. Iatã de ce aduc jertfã
Domnului pe orice întâi nãscut de
parte bãrbãteascã ºi rãscumpãr pe
orice întâi nãscut dintre fiii mei.

*Cap. 12.29.

16. Sã-þi fie ca un semn* pe mânã ºi
ca un semn de aducere aminte pe
frunte între ochi; cãci prin mâna Lui
atotputernicã ne-a scos Domnul din
Egipt.” *Vers. 9.

Cãlãtoria spre pustiu
17. Dupã ce a lãsat faraon pe popor

sã plece, Dumnezeu nu l-a dus pe
drumul care dã în þara filistenilor,
mãcar cã era mai aproape; cãci a zis
Dumnezeu: „S-ar putea sã-i parã* rãu
poporului, vãzând rãzboiul, ºi sã se
întoarcã** în Egipt.”

*Cap. 14.11,12. Num. 14.1-4. **Deut. 17.16.

18. Ci Dumnezeu a pus* pe popor sã
facã un ocol pe drumul care duce spre
pustiu, spre Marea Roºie. Copiii lui
Israel au ieºit înarmaþi din þara Egip-
tului. *Cap. 14.2. Num. 33.6, etc.

19. Moise a luat cu el oasele lui Iosif;
cãci Iosif pusese pe fiii lui Israel sã
jure, zicând: „Când vã va cerceta
Dumnezeu*, sã luaþi cu voi oasele
mele de aici.” *Gen. 50.25. Ios. 24.32. Fapt. 7.16.

20. Au plecat* din Sucot ºi au tãbãrât
la Etam, la marginea pustiului.

*Num. 33.6.

21. Domnul* mergea înaintea lor, ziua
într-un stâlp de nor, ca sã-i cãlãuzeascã
pe drum, iar noaptea într-un stâlp de
foc, ca sã-i lumineze, pentru ca sã
meargã ºi ziua ºi noaptea.
*Cap. 14.19,24; 40.38. Num. 9.15; 10.34; 14.14. Deut. 1.33.
Neem. 9.12,19. Ps. 78.14; 99.7; 105.39. Isa. 4.5. 1 Cor. 10.1.

22. Stâlpul de nor nu se depãrta
dinaintea poporului în timpul zilei,
nici stâlpul de foc în timpul nopþii.

Trecerea Mãrii Roºii

141. Domnul a vorbit lui Moise ºi a
zis:

2. „Spune copiilor lui Israel sã se
întoarcã* ºi sã tãbãrascã înaintea Pi-
Hahirotului**, între Migdol† ºi mare,
faþã în faþã cu Baal-Þefon: în dreptul
locului acestuia sã tãbãrâþi, lângã
mare. *Cap. 13.18. **Num. 33.7. †Ier. 44.1.

3. Faraon va zice despre copiii lui
Israel: „S-au* rãtãcit prin þarã; îi
închide pustiul.” *Ps. 71.11

4. Eu* voi împietri inima lui faraon,
ºi-i va urmãri; dar faraon ºi toatã
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oastea lui vor face sã se arate slava**
Mea, ºi† egiptenii vor ºti cã Eu sunt
Domnul.” Copiii lui Israel au fãcut
aºa. *Cap. 4.21; 7.3. 
**Vers. 17,18. Cap. 9.16. Rom. 9.17,22,23. †Cap. 7.5.

5. S-a dat de ºtire împãratului Egip-
tului cã poporul a luat fuga. Atunci
inima* lui faraon ºi inima slujitorilor
lui s-a schimbat faþã de popor. Ei au
zis: „Ce am fãcut de am lãsat pe Israel
sã plece ºi sã nu ne mai slujeascã?”

*Ps. 105.25.

6. Faraon ºi-a pregãtit carul de rãzboi ºi
ºi-a luat oamenii de rãzboi cu el.
7. A luat* ºase sute de care de luptã

cu oameni aleºi ºi toate carele Egip-
tului; în toate erau luptãtori.

*Cap. 15.4.

8. Domnul a împietrit* inima lui
faraon, împãratul Egiptului, ºi faraon
a urmãrit pe copiii lui Israel. Copiii
lui** Israel ieºiserã gata de luptã.

*Vers. 4. **Cap. 6.1; 13.9. Num. 33.3.

9. Egiptenii* i-au urmãrit; ºi toþi caii,
carele lui faraon, cãlãreþii lui ºi oºtirea
lui, i-au ajuns tocmai când erau
tãbãrâþi lângã mare lângã Pi-Hahirot,
faþã în faþã cu Baal-Þefon.

*Cap. 15.9. Ios. 24.6.

10. Faraon se apropia. Copiii lui
Israel ºi-au ridicat ochii, ºi iatã cã
egiptenii veneau dupã ei. ªi copiii lui
Israel s-au înspãimântat foarte tare ºi
au strigat* cãtre Domnul dupã ajutor.

*Ios. 24.7. Neem. 9.9. Ps. 34.17; 107.6.

11. Ei au zis* lui Moise: „Nu erau
oare morminte în Egipt, ca sã nu mai
fi fost nevoie sã ne aduci sã murim în
pustiu? Ce ne-ai fãcut de ne-ai scos
din Egipt? *Ps. 106.7,8.

12. Nu-þi* spuneam noi în Egipt:
„Lasã-ne sã slujim ca robi egiptenilor,
cãci vrem mai bine sã slujim ca robi
egiptenilor decât sã murim în pustiu”?”

*Cap. 5.21; 6.9.

13. Moise a rãspuns poporului: „Nu
vã temeþi* de nimic, staþi pe loc ºi veþi
vedea izbãvirea pe care v-o va da
Domnul în ziua aceasta; cãci pe
egiptenii aceºtia, pe care-i vedeþi azi,
nu-i veþi mai vedea niciodatã.

*2 Cron. 20.15,17. Isa. 41.10,13,14.

14. Domnul* Se va lupta pentru voi;
dar voi staþi** liniºtiþi.”
*Vers. 25. Deut. 1.30; 3.22; 20.4. Ios. 10.14,42; 23.3. 2 Cron.
20.29. Neem. 4.20. Isa. 31.4. **Isa. 30.15.

15. Domnul a zis lui Moise: „Ce rost
au strigãtele acestea? Spune copiilor
lui Israel sã porneascã înainte.

16. Tu* ridicã-þi toiagul, întinde-þi
mâna spre mare ºi despicã-o; ºi copiii
lui Israel vor trece prin mijlocul mãrii
ca pe uscat. *Vers. 21,26. Cap. 7.19.

17. Eu voi împietri* inima egipte-
nilor, ca sã intre în mare dupã ei. ªi
faraon ºi toatã oastea lui, carele ºi
cãlãreþii lui, vor face sã se arate
slava** Mea. *Vers. 8. Cap. 7.3. **Vers. 4.

18. ªi vor ºti* egiptenii cã Eu sunt
Domnul când faraon, carele ºi cãlãreþii
lui, vor face sã se arate slava Mea.”

*Vers. 4.

19. Îngerul lui Dumnezeu, care*
mergea înaintea taberei lui Israel, ªi-a
schimbat locul ºi a mers înapoia lor, ºi
stâlpul de nor care mergea înaintea
lor, ºi-a schimbat locul ºi a stat
înapoia lor.

*Cap. 13.21; 23.20; 32.34. Num. 20.16. Isa. 63.9.

20. El s-a aºezat între tãbãra egipte-
nilor ºi tãbãra lui Israel. Norul acesta*
pe o parte era întunecos, iar pe cea-
laltã lumina noaptea. ªi toatã noaptea
cele douã tabere nu s-au apropiat una
de alta. *Isa. 8.14. 2 Cor. 4.3.

21. Moise ºi-a întins* mâna spre mare.
ªi Domnul a pus marea în miºcare
printr-un vânt dinspre rãsãrit, care a
suflat cu putere toatã noaptea; el a
uscat** marea, ºi apele s-au despãrþit†
în douã. *Vers. 16. **Ps. 66.6. †Cap. 15.8. 
Ios. 3.16; 4.23. Neem. 9.11. Ps. 74.13; 106.9; 114.3. Isa. 63.12.

22. Copiii* lui Israel au trecut prin
mijlocul mãrii ca pe uscat, ºi apele
stãteau ca un zid** la dreapta ºi la
stânga lor.
*Vers. 29. Cap. 15.19. Num. 33.8. Ps. 66.6; 78.13. Isa. 63.16.
1 Cor. 10.1. Evr. 11.29. **Hab. 3.10.

23. Egiptenii i-au urmãrit; ºi toþi caii
lui faraon, carele ºi cãlãreþii lui au
intrat dupã ei în mijlocul mãrii.
24. În straja dimineþii, Domnul*, din

stâlpul de foc ºi de nor, S-a uitat spre
tabãra egiptenilor ºi a aruncat învãl-
mãºeala în tãbãra egiptenilor.

*Ps. 77.17, etc.

25. A scos roþile carelor ºi le-a
îngreuiat mersul. Egiptenii au zis
atunci: „Haidem sã fugim dinaintea lui
Israel, cãci Domnul Se* luptã pentru
el împotriva egiptenilor.” *Vers. 14.

26. Domnul a zis lui Moise: „Întinde-þi*
mâna spre mare; ºi apele au sã se
întoarcã peste egipteni, peste carele
lor ºi peste cãlãreþii lor.” *Vers. 16.

27. Moise ºi-a întins mâna spre mare.
ªi înspre dimineaþã, marea ºi-a luat*
iarãºi repeziciunea cursului, ºi, la apro-
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pierea ei, egiptenii au luat-o la fugã;
dar Domnul a nãpustit** pe egipteni
în mijlocul mãrii. *Ios. 4.18. **Cap. 15.1,7.

28. Apele s-au* întors ºi au**
acoperit carele, cãlãreþii ºi toatã oastea
lui faraon, care intraserã în mare dupã
copiii lui Israel; nici unul mãcar n-a
scãpat. *Hab. 3.8,13. **Ps. 106.11.

29. Dar copiii* lui Israel au trecut
prin mijlocul mãrii ca pe uscat, în
timp ce apele stãteau ca un zid la
dreapta ºi la stânga lor.

*Vers. 22. Ps. 77.20; 78.52,53.

30. În ziua aceea, Domnul a izbãvit*
pe Israel din mâna egiptenilor; ºi
Israel a vãzut** pe egipteni morþi pe
þãrmul mãrii. *Ps. 106.8,10. **Ps. 58.10; 59.10.

31. Israel a vãzut mâna puternicã pe
care o îndreptase Domnul împotriva
egiptenilor. ªi poporul s-a temut de
Domnul ºi a crezut* în Domnul ºi în
robul Sãu Moise.

*Cap. 4.31; 19.9. Ps. 106.12. Ioan 2.11; 11.45.

Cântarea de laudã

151. Atunci* Moise ºi copiii lui
Israel au cântat Domnului cântarea

aceasta. Ei au zis:
„Voi cânta** Domnului, cãci ªi-a

arãtat slava:
A nãpustit în mare pe cal ºi pe

cãlãreþ. *Judc. 5.1. 2 Sam. 22.1. Ps. 106.12. **Vers. 21.

2. Domnul este tãria mea ºi temeiul
cântãrilor mele de* laudã:
El m-a scãpat.
El este Dumnezeul meu: pe El Îl voi

lãuda;
El este Dumnezeul tatãlui** meu: pe

El Îl voi† preamãri. *Deut. 10.21. Ps. 18.2; 
22.3; 59.17; 62.6; 109.1; 118.14; 140.7. Isa. 12.2. Hab. 3.18,19.
**Cap. 3.15,16. †2 Sam. 22.47. Ps. 99.5; 118.28. Isa. 25.1.

3. Domnul este un rãzboinic* viteaz:
Numele** Lui este Domnul.

*Ps. 24.8. Apoc. 19.11. **Cap. 6.3. Ps. 83.18.

4. El a aruncat în mare carele* lui
faraon ºi oastea lui;
Luptãtorii lui aleºi** au fost înghiþiþi

în Marea Roºie. *Cap. 14.28. **Cap. 14.7.

5. I-au acoperit* valurile
ªi s-au coborât** în fundul apelor, ca

o piatrã. *Cap. 14.28. **Neem. 9.11.

6. Dreapta* Ta, Doamne, ºi-a fãcut
vestitã tãria;
Mâna Ta cea dreaptã, Doamne, a

zdrobit pe vrãjmaºi. *Ps. 118.15,16.

7. Prin mãrimea mãreþiei* Tale,
Tu trânteºti la pãmânt pe vrãjmaºii

Tãi;

Îþi dezlãnþui mânia,
ªi ea-i mistuie** ca pe† o trestie.

*Deut. 33.26. **Ps. 59.13. †Isa. 5.24; 47.14.

8. La suflarea* nãrilor Tale, s-au
îngrãmãdit apele,
S-au ridicat talazurile** ca un zid
ªi s-au închegat valurile în mijlocul

mãrii. *Cap. 14.21. 2 Sam. 22.16. Iov 4.9. 2 Tes. 2.8. 
**Ps. 78.13. Hab. 3.10.

9. Vrãjmaºul* zicea: „Îi voi urmãri, îi
voi ajunge,
Voi împãrþi** prada de rãzboi;
Mã voi rãzbuna pe ei,
Voi scoate sabia ºi-i voi nimici cu

mâna mea!”
*Judc. 5.30. **Gen. 49.27. Isa. 53.12. Luca 11.22.

10. Dar Tu ai* suflat cu suflarea Ta:
ªi marea** i-a acoperit;
Ca plumbul s-au afundat
În adâncimea apelor.

*Cap. 14.21. Ps. 117.18. **Vers. 5. Cap. 14.28.

11. Cine* este ca Tine între dumnezei,
Doamne?
Cine este ca Tine minunat** în

sfinþenie,
Bogat în fapte de laudã,
ªi fãcãtor† de minuni?

*2 Sam. 7.22. 1 Împ. 8.23. Ps. 71.19; 86.8; 89.6,8. Ier. 10.6;
49.19. **Isa. 6.3. †Ps. 77.14.

12. Tu Þi-ai întins mâna* dreaptã:
ªi i-a înghiþit pãmântul. *Vers. 6.

13. Prin îndurarea Ta, Tu ai* cãlãuzit 
ªi ai izbãvit pe poporul acesta;
Iar prin puterea Ta îl îndrepþi
Spre** locaºul sfinþeniei Tale.

*Ps. 77.15,20; 78.52; 80.1; 106.9. Isa. 63.12,13. Ier. 2.6. **Ps.
78.54.

14. Popoarele* vor afla lucrul acesta
ºi se vor cutremura:
Apucã groaza** pe filisteni,

*Num. 14.14. Deut. 2.25. Ios. 2.9,10. **Ps. 48.6.

15. Se înspãimântã* cãpeteniile**
Edomului,
ªi un tremur apucã pe† rãzboinicii lui

Moab;
Toþi†† locuitorii Canaanului leºinã

de la inimã.
*Gen. 36.40. **Deut. 2.4. †Num. 22.3. Hab. 3.7. ††Ios. 5.1.

16. Îi va apuca* teama ºi spaima;
Iar vãzând mãreþia braþului Tãu,
Vor sta muþi ca** o piatrã,
Pânã va trece poporul Tãu, Doamne!
Pânã va trece
Poporul pe care Þi l-ai† rãscum-

pãrat.
*Deut. 2.25; 11.25. Ios. 2.9. **1 Sam. 25.37. †Cap. 19.5. Deut.
32.9. 2 Sam. 7.23. Ps. 74.2. Isa. 43.1,3; 51.10. Ier. 31.11. Tit
2.14. 1 Pet. 2.9. 2 Pet. 2.1.

17. Tu îi vei aduce ºi-i vei aºeza* pe
muntele moºtenirii Tale,
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În locul pe care Þi l-ai pregãtit ca
locaº, Doamne,
La Templul** pe care mâinile Tale 

l-au întemeiat, Doamne!
*Ps. 44.2; 80.8. **Ps. 78.54.

18. ªi Domnul* va împãrãþi în veac ºi
în veci de veci.

*Ps. 10.16; 29.10; 146.10. Isa. 57.15.

19. Cãci caii* lui faraon, carele ºi
cãlãreþii lui au intrat în mare,
ªi Domnul** a adus peste ei apele

mãrii;
Dar copiii lui Israel au mers ca pe

uscat prin mijlocul mãrii.”
*Cap. 14.23. Prov. 21.31. **Cap. 14.28,29.

20. Maria*, prorociþa**, sora lui
Aaron, a† luat în mânã un timpan, ºi
toate femeile au venit dupã ea, cu††
timpane ºi jucând.
*Judc. 4.4. 1 Sam. 10.5. **Num. 26.59. †1 Sam. 18.6. ††Judc.
11.34; 21.21. 2 Sam. 6.16. Ps. 68.11,25; 149.3; 150.4.

21. Maria rãspundea* copiilor lui
Israel:
„Cântaþi** Domnului, cãci ªi-a arãtat

slava:
A nãpustit în mare pe cal ºi pe

cãlãreþ.” *1 Sam. 18.7. **Vers. 1.

Apele de la Mara
22. Moise a pornit pe Israel de la

Marea Roºie. Au apucat înspre
pustiul* ªur; ºi, dupã trei zile de mers
în pustiu, n-au gãsit apã. *Gen. 16.7; 25.18.

23. Au ajuns la* Mara; dar n-au putut
sã bea apã din Mara, pentru cã era
amarã. De aceea locul acela a fost
numit Mara (Amãrãciune). *Num. 33.8.

24. Poporul a cârtit* împotriva lui
Moise, zicând: „Ce avem sã bem?”

*Cap. 16.2; 17.3.

25. Moise a strigat* cãtre Domnul; ºi
Domnul i-a arãtat un lemn, pe care l-a
aruncat** în apã. ªi apa s-a fãcut
dulce. Acolo a dat Domnul† poporului
legi ºi porunci, ºi acolo l-a pus la††
încercare.
*Cap. 14.10; 17.4. Ps. 50.15. **2 Împ. 2.21; 4.41. †Ios. 24.25.
††Cap. 16.4. Deut. 8.2,16. Judc. 2.22; 3.1,4. Ps. 66.10; 81.7.
26. El a zis: „Dacã* vei asculta cu

luare aminte glasul Domnului Dum-
nezeului tãu, dacã vei face ce este bine
înaintea Lui, dacã vei asculta de
poruncile Lui ºi dacã vei pãzi toate
legile Lui, nu te voi lovi cu nici una
din bolile** cu care am lovit pe
egipteni; cãci Eu sunt Domnul† care te
vindecã.” *Deut. 7.12,15. **Deut. 28.27,60. 
†Cap. 23.25. Ps. 41.3,4; 103.3; 147.3.

27. Au ajuns la* Elim, unde erau
douãsprezece izvoare de apã ºi ºapte-

zeci de finici. ªi au tãbãrât acolo,
lângã apã. *Num. 33.9.

Cârtirile în Sin – Prepeliþele ºi mana –
Sabatul

161. Toatã adunarea copiilor lui
Israel a* plecat din Elim; ºi au

ajuns în pustiul Sin**, care este între
Elim ºi Sinai, în a cincisprezecea zi a
lunii a doua dupã ieºirea lor din þara
Egiptului. *Num. 33.10,11. **Ezec. 30.15.

2. ªi toatã adunarea copiilor lui Israel
a cârtit* în pustiul acela împotriva lui
Moise ºi Aaron.

*Cap. 15.24. Ps. 106.25. 1 Cor. 10.10.

3. Copiii lui Israel le-au zis: „Cum de*
n-am murit loviþi de mâna Domnului
în þara Egiptului, când** ºedeam lângã
oalele noastre cu carne, când mâncam
pâine de ne sãturam? Cãci ne-aþi adus
în pustiul acesta ca sã faceþi sã moarã
de foame toatã mulþimea aceasta.”

*Plân. 4.9. **Num. 11.4,5.

4. Domnul a zis lui Moise: „Iatã cã
voi face sã vã plouã pâine* din ceruri.
Poporul va ieºi afarã ºi va strânge, cât
îi trebuie pentru fiecare zi, ca sã-l pun
la** încercare ºi sã vãd dacã va umbla
sau nu dupã legea Mea.
*Ps. 78.24,25; 105.40. Ioan 6.31,32. 1 Cor. 10.3. **Cap.
15.25. Deut. 8.2,16.

5. În ziua a ºasea, când vor pregãti ce
au adus acasã, vor avea* de douã ori
mai mult decât vor strânge în fiecare
zi.” *Vers. 22. Lev. 25.21.

6. Moise ºi Aaron au zis tuturor
copiilor lui Israel: „Astã-searã*, veþi
înþelege cã Domnul este Acela care 
v-a scos din þara Egiptului.

*Vers. 12,13. Cap. 6.7. Num. 16.28-30.

7. ªi mâine dimineaþã, veþi vedea
slava* Domnului; pentru cã v-a auzit
cârtirile împotriva Domnului; cãci ce**
suntem noi, ca sã cârtiþi împotriva
noastrã?”

*Vers. 10. Isa. 35.2; 40.5. Ioan 11.4,40. **Num. 16.11.

8. Moise a zis: „Domnul vã va da
astã-searã carne de mâncat, ºi mâine
dimineaþã vã va da pâine sã vã
sãturaþi, pentru cã a auzit Domnul
cârtirile pe care le-aþi rostit împotriva
Lui; cãci ce suntem noi? Cârtirile
voastre nu se îndreaptã împotriva
noastrã, ci împotriva* Domnului.”

*1 Sam. 8.7. Luca 10.16. Rom. 13.2.

9. Moise a zis lui Aaron: „Spune
întregii adunãri a copiilor lui Israel:
„Apropiaþi-vã* înaintea Domnului;
cãci v-a auzit cârtirile.” *Num. 16.16.
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10. ªi, pe când vorbea Aaron întregii
adunãri a lui Israel, s-au uitat înspre
pustiu, ºi iatã cã slava Domnului s-a*
arãtat în nor.

*Vers. 7. Cap. 13.21. Num. 16.19. 1 Împ. 8.10,11.

11. Domnul, vorbind lui Moise, a
zis:
12. „Am* auzit cârtirile copiilor lui

Israel. Spune-le: „Între cele** douã
seri aveþi sã mâncaþi carne, ºi dimi-
neaþa† vã veþi sãtura de pâine; ºi veþi
ºti cã Eu sunt Domnul Dumnezeul
vostru.” *Vers. 8. **Vers. 6. †Vers. 7.

13. Seara, au venit niºte* prepeliþe ºi
au acoperit tãbãra; ºi, dimineaþa, s-a
aºezat un strat gros de rouã** în jurul
taberei.

*Num. 11.31. Ps. 78.27,28; 105.40. **Num. 11.9.

14. Când s-a luat roua aceasta, pe faþa
pustiului era ceva* mãrunt ca niºte
grãunþe, mãrunt ca bobiþele de gheaþã
albã pe pãmânt.

*Num. 11.7. Deut. 8.3. Neem. 9.15. Ps. 78.24; 105.40.

15. Copiii lui Israel s-au uitat la ea ºi
au zis unul cãtre altul: „Ce este
aceasta?” Cãci nu ºtiau ce este. Moise
le-a zis: „Este* pâinea pe care v-o dã
Domnul ca hranã.

*Ioan 6.31,49,58. 1 Cor. 10.3.

16. Iatã ce a poruncit Domnul: „Fie-
care din voi sã strângã cât îi trebuie
pentru hranã, ºi anume un* omer de
cap, dupã numãrul sufletelor voastre;
fiecare sã ia din ea pentru cei din
cortul lui.” *Vers. 36.

17. Israeliþii au fãcut aºa; ºi au strâns
unii mai mult, alþii mai puþin.
18. În urmã o mãsurau cu omerul, ºi

cine* strânsese mai mult, n-avea
nimic de prisos, iar cine strânsese mai
puþin, nu ducea lipsã deloc. Fiecare
strângea tocmai cât îi trebuia pentru
hranã. *2 Cor. 8.15.

19. Moise le-a zis: „Nimeni sã nu
lase ceva din ea pânã a doua zi
dimineaþã.”
20. N-au ascultat de Moise, ºi s-au

gãsit unii care au lãsat ceva din ea
pânã dimineaþa; dar a fãcut viermi ºi
s-a împuþit. Moise s-a mâniat pe
oamenii aceia.
21. Astfel, în toate dimineþile, fiecare

strângea cât îi trebuia pentru hranã; ºi,
când venea cãldura soarelui, se topea.
22. În ziua a ºasea, au strâns hranã

îndoit, ºi anume doi omeri de fiecare.
Toþi fruntaºii adunãrii au venit ºi au
spus lui Moise lucrul acesta.

23. ªi Moise le-a zis: „Domnul a
poruncit aºa. Mâine este ziua de*
odihnã, Sabatul închinat Domnului;
coaceþi ce aveþi de copt, fierbeþi ce
aveþi de fiert ºi pãstraþi pânã a doua zi
dimineaþa tot ce va rãmâne!”

*Gen. 2.3. Cap. 20.8; 31.15; 35.3. Lev. 23.3.

24. Au lãsat-o pânã a doua zi dimi-
neaþa, cum poruncise Moise; ºi nu 
s-a* împuþit ºi n-a fãcut viermi.

*Vers. 20.

25. Moise a zis: „Mâncaþi-o azi, cãci
este ziua Sabatului; azi nu veþi gãsi
manã pe câmp.
26. Veþi strânge timp* de ºase zile;

dar în ziua a ºaptea, care este Sabatul,
nu va fi.” *Cap. 20.9,10.

27. În ziua a ºaptea, unii din popor au
ieºit sã strângã manã, ºi n-au gãsit.
28. Atunci Domnul a zis lui Moise:

„Pânã când aveþi de gând sã nu pãziþi*
poruncile ºi legile Mele?

*2 Împ. 17.14. Ps. 78.10,22; 106.13.

29. Vedeþi cã Domnul v-a dat Saba-
tul; de aceea vã dã în ziua a ºasea
hranã pentru douã zile. Fiecare sã
rãmânã la locul lui, ºi, în ziua a
ºaptea, nimeni sã nu iasã din locul în
care se gãseºte.”
30. ªi poporul s-a odihnit în ziua a

ºaptea.
31. Casa lui Israel a numit hrana

aceasta „manã”. Ea semãna* cu bobul
de coriandru; era albã ºi avea un gust
de turtã cu miere. *Num. 11.7,8.

32. Moise a zis: „Iatã ce a poruncit
Domnul: „Sã se pãstreze un omer plin
cu manã pentru urmaºii voºtri, ca sã
vadã ºi ei pâinea pe care v-am dat-o 
s-o mâncaþi în pustiu, dupã ce v-am
scos din þara Egiptului.”
33. ªi Moise a zis lui Aaron*: „Ia un

vas, pune în el un omer plin cu manã1

ºi aºazã-l înaintea Domnului, ca sã
fie pãstrat pentru urmaºii voºtri.”

*Evr. 9.4.

34. Dupã porunca datã de Domnul lui
Moise, Aaron l-a pus* înaintea chivo-
tului mãrturiei, ca sã fie pãstrat.

*Cap. 25.16,21; 40.20. Num. 17.10. Deut. 10.5. 1 Împ. 8.9.

35. Copiii lui Israel au mâncat manã
patruzeci* de ani, pânã** la sosirea
lor într-o þarã locuitã; au mâncat manã
pânã la sosirea lor la hotarele þãrii
Canaanului. *Num. 33.38. Deut. 8.2,3. 
Neem. 9.20,21. Ioan 6.31,49. **Ios. 5.12. Neem. 9.15.
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1. Mana, numitã aºa pentru cã israeliþii, când au vãzut-o întâia
datã, au strigat: „Man hu = ce este aceasta?” (v. 15)



36. Omerul este a zecea parte dintr-o
efã.

Refidim – Stânca din Horeb

171. Toatã* adunarea copiilor lui
Israel a plecat din pustiul Sin,

dupã cãlãtoriile zilnice, pe care
poruncise Domnul sã le facã; ºi au
tãbãrât la Refidim. Acolo poporul n-a
gãsit apã de bãut. *Cap. 16.1. Num. 33.12,14.

2. Atunci poporul* a cãutat ceartã cu
Moise. Ei au zis: „Dã-ne apã sã bem!”
Moise le-a rãspuns: „Pentru ce cãutaþi
ceartã cu mine? Pentru ce ispitiþi** pe
Domnul?” *Num. 20.3,4. 
**Deut. 6.16. Ps. 78.18,41. Isa. 7.12. Mat. 4.7. 1 Cor. 10.9.

3. Poporul stãtea acolo, chinuit de
sete, ºi cârtea* împotriva lui Moise. El
zicea: „Pentru ce ne-ai scos din Egipt,
ca sã ne faci sã murim de sete aici cu
copiii ºi turmele noastre?” *Cap. 16.2.

4. Moise a strigat* cãtre Domnul ºi a
zis: „Ce sã fac cu poporul acesta? Încã
puþin, ºi au sã mã** ucidã cu pietre.”

*Cap. 14.15. **1 Sam. 30.6. Ioan 8.59; 10.31.

5. Domnul a zis lui Moise: „Treci*
înaintea poporului ºi ia cu tine vreo
câþiva din bãtrânii lui Israel; ia-þi în
mânã ºi toiagul cu care ai** lovit râul,
ºi porneºte! *Ezec. 2.6. **Cap. 7.20. Num. 20.8.

6. Iatã*, Eu voi sta înaintea ta pe
stânca Horebului; vei lovi stânca ºi va
þâºni apã din ea, ºi poporul va bea.”
Moise a fãcut aºa, în faþa bãtrânilor lui
Israel.

*Num. 20.10,11. Ps. 78.15,20; 105.41; 114.8. 1 Cor. 10.4.

7. El a numit locul acela „Masa* ºi
Meriba” (Ispitã ºi ceartã), cãci copiii
lui Israel se certaserã ºi ispitiserã pe
Domnul, zicând: „Este oare Domnul
în mijlocul nostru, sau nu este?”

*Num. 20.13. Ps. 81.7; 95.8. Evr. 3.8.

Înfrângerea lui Amalec
8. Amalec* a venit sã batã pe Israel la

Refidim.
*Gen. 36.12. Num. 24.20. Deut. 25.17. 1 Sam. 15.2.

9. Atunci Moise a zis lui* Iosua:
„Alege niºte bãrbaþi ºi ieºi de luptã
împotriva lui Amalec. Iar eu voi sta
mâine pe vârful dealului cu toiagul**
lui Dumnezeu în mânã.”

*Fapt. 7.45. Evr. 4.8. **Cap. 4.20.

10. Iosua a fãcut ce-i spusese Moise
ºi a ieºit sã lupte împotriva lui
Amalec. Iar Moise, Aaron ºi Hur s-au
suit pe vârful dealului.
11. Când îºi ridica* Moise mâna, era

mai tare Israel; ºi când îºi lãsa mâna în
jos, era mai tare Amalec. *Iac. 5.16.

12. Mâinile lui Moise fiind trudite, ei
au luat o piatrã, au pus-o sub el, ºi el a
ºezut pe ea. Aaron ºi Hur îi sprijineau
mâinile, unul deoparte, iar altul de
alta; ºi mâinile lui au rãmas întinse
pânã la asfinþitul soarelui.
13. ªi Iosua a biruit pe Amalec ºi

poporul lui, cu tãiºul sabiei.
14. Domnul a zis lui Moise: „Scrie*

lucrul acesta în carte, ca sã se pãstreze
aducerea aminte, ºi spune lui Iosua cã
voi** ºterge pomenirea lui Amalec de
sub ceruri.” *Cap. 34.27. **Num. 24.20. 
Deut. 25.19. 1 Sam. 15.3,7; 30.1,17. 2 Sam. 8.12. Ezra 9.14.

15. Moise a zidit un altar ºi i-a pus
numele „Domnul, steagul meu”1.
16. El a zis: „Pentru cã ºi-a ridicat

mâna împotriva scaunului de domnie
al Domnului, Domnul va purta rãzboi
împotriva lui Amalec, din neam în
neam!”

Ietro la Moise

181. Ietro*, preotul Madianului,
socrul lui Moise, a aflat tot ce

fãcuse Dumnezeu** pentru Moise ºi
poporul Sãu, Israel; a aflat cã Domnul
scosese pe Israel din Egipt.
*Cap. 2.16; 3.1. **Ps. 44.1; 77.14,15; 78.4; 105.5,43; 106.2,8.

2. Ietro, socrul lui Moise, a luat pe
Sefora, nevasta lui Moise, care fusese
trimisã acasã.
3. A luat ºi pe cei doi* fii ai Seforei;

unul se numea Gherºom** (Strãin),
cãci Moise zisese: „Locuiesc ca strãin
într-o þarã strãinã,” *Fapt. 7.29. **Cap. 2.22.

4. iar celãlalt se numea Eliezer
(Ajutorul lui Dumnezeu), cãci zisese:
„Dumnezeul tatãlui meu mi-a ajutat ºi
m-a scãpat de sabia lui faraon.”
5. Ietro, socrul lui Moise, a venit cu

fiii ºi nevasta lui Moise în pustiu unde
tãbãra el, la muntele* lui Dumnezeu.

*Cap. 3.1,12.

6. A trimis vorbã lui Moise sã-i
spunã: „Eu, socrul tãu, Ietro, vin la tine
cu nevasta ta ºi cu cei doi fii ai tãi.”
7. Moise a ieºit* înaintea socrului

sãu, s-a aruncat cu faþa la pãmânt, ºi 
l-a sãrutat**. S-au întrebat unul pe
altul de sãnãtate ºi au intrat în cortul
lui Moise.

*Gen. 14.17; 18.2; 19.1. 1 Împ. 2.19. **Gen. 29.13; 33.4.

8. Moise a istorisit socrului sãu tot 
ce fãcuse Domnul împotriva lui faraon
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1. Evreieºte: Iehova-Nisi

ºi împotriva Egiptului, din pricina lui
Israel, toate suferinþele care veniserã
peste ei pe drum ºi cum îi izbãvise*
Domnul din ele.

*Ps. 78.42; 81.7; 106.10; 107.2.

9. Ietro s-a bucurat pentru tot binele
pe care-l fãcuse Domnul lui Israel ºi
pentru cã-l izbãvise din mâna egip-
tenilor.
10. ªi Ietro a zis: „Binecuvântat* sã

fie Domnul, care v-a izbãvit din mâna
egiptenilor ºi din mâna lui faraon, El,
care a izbãvit poporul din mâna
egiptenilor! *Gen. 14.20. 2 Sam. 18.28. Luca 1.68.

11. Cunosc acum cã Domnul este*
mai mare decât toþi dumnezeii; cãci**
în lucrul în care s-au purtat† cu trufie,
El a fost mai presus de ei.”
*2 Cron. 2.5. Ps. 95.3; 97.9; 135.5. **Cap. 1.10,16,22; 5.2,7;
14.8,18. †1 Sam. 2.3. Neem. 9.10,16,29. Iov 40.11,12. Ps.
31,23; 119.21. Luca 1.51.

12. Ietro, socrul lui Moise, a adus lui
Dumnezeu o ardere de tot ºi o jertfã de
mâncare. Aaron ºi toþi bãtrânii lui
Israel au venit ºi au luat parte la masã
cu socrul lui Moise, înaintea* lui Dum-
nezeu.    *Deut. 12.7. 1 Cron. 29.22. 1 Cor. 10.18,21,31.

Judecãtorii
13. A doua zi, Moise s-a aºezat sã

judece poporul; ºi poporul a stat înaintea
lui de dimineaþa pânã seara.
14. Socrul lui Moise a vãzut tot ce

fãcea el pentru popor, ºi a zis: „Ce faci
tu acolo cu poporul acela? De ce stai
singur, ºi tot poporul stã înaintea ta,
de dimineaþa pânã seara?”
15. Moise a rãspuns socrului sãu:

„Poporul vine* la mine ca sã cearã
sfat lui Dumnezeu. *Lev. 24.12. Num. 15.34.

16. Când au vreo treabã*, vin la mine;
eu judec între ei ºi fac cunoscut**
poruncile lui Dumnezeu ºi legile Lui.”
*Cap. 23.7; 24.14. Deut. 17.8. 2 Sam. 15.3. Iov 31.13. Fapt.
18.15. 1 Cor. 6.1. **Lev. 24.15. Num. 15.35; 27.6 etc.; 36.6-9.

17. Socrul lui Moise i-a zis: „Ce faci
tu nu este bine.
18. Te istoveºti singur ºi vei istovi ºi

poporul acesta, care este cu tine; cãci
lucrul este mai presus de puterile tale
ºi nu-l vei putea face* singur.

*Num. 11.14,17. Deut. 1.9,12.

19. Acum ascultã glasul meu; am 
sã-þi dau un sfat, ºi Dumnezeu* va fi
cu tine! Fii tãlmaciul poporului**
înaintea lui Dumnezeu ºi du† pricinile
înaintea lui Dumnezeu.

*Cap. 3.12. **Cap. 4.16; 20.19. Deut. 5.5. †Num. 27.5.

20. Învaþã-i* poruncile ºi legile; ºi

aratã-le calea** pe care trebuie s-o
urmeze ºi ce† trebuie sã facã.

*Deut. 4.1,5; 5.1; 6.1,2; 7.11. **Ps. 143.8. †Deut. 1.18.

21. Alege din tot poporul oameni*
destoinici**, temãtori de Dumnezeu,
oameni de încredere†, vrãjmaºi†† ai
lãcomiei; pune-i peste popor drept
cãpetenii peste o mie, cãpetenii peste
o sutã, cãpetenii peste cincizeci ºi cãpe-
tenii peste zece. *Vers. 25. 
Deut. 1.15,16; 16.18. 2 Cron. 19.5-10. Fapt. 6.3. **Gen. 42.18.
2 Sam. 23.3. 2 Cron. 19.9. †Ezec. 18.8. ††Deut. 16.19.

22. Ei sã judece poporul în tot
timpul*; sã aducã** înaintea ta toate
pricinile însemnate, iar pricinile cele
mai mici sã le judece ei înºiºi. În felul
acesta îþi vei uºura sarcina, cãci† o vor
purta ºi ei împreunã cu tine.
*Vers. 26. **Vers. 26. Lev. 24.11. Num. 15.33; 27.2; 36.1.
Deut. 1.17; 17.8. †Num. 11.17.

23. Dacã vei face lucrul acesta ºi
dacã Dumnezeu îþi va porunci aºa, vei
putea* face faþã lucrurilor, ºi tot
poporul acesta va ajunge fericit la**
locul lui.”

*Vers. 18. **Gen. 18.33; 30.25. Cap. 16.29. 2 Sam. 19.39.

24. Moise a ascultat sfatul socrului
sãu ºi a fãcut tot ce spusese el.
25. Moise* a ales oameni destoinici

din tot Israelul ºi i-a pus cãpetenii ale
poporului, cãpetenii peste o mie,
cãpetenii peste o sutã, cãpetenii peste
cincizeci ºi cãpetenii peste zece.

*Deut. 1.15. Fapt. 6.5.

26. Ei judecau* poporul în tot timpul;
aduceau înaintea lui Moise pricinile**
grele, iar toate pricinile mici le judecau
ei înºiºi. *Vers. 22. **Iov 29.16.

27. Apoi Moise a trimis* pe socrul
sãu în þara lui. *Num. 10.29,30.

Pustiul ºi muntele Sinai

191. În luna a treia dupã ieºirea lor
din þara Egiptului, copiii lui Israel

au ajuns* în ziua aceea în pustiul
Sinai. *Num. 33.15.

2. Dupã ce au plecat de la Refidim*,
au ajuns în pustiul Sinai ºi au tãbãrât
în pustiu. Israel a tãbãrât acolo, în faþa
muntelui**. *Cap. 17.1,8. **Cap. 3.1,12.

3. Moise* s-a suit la Dumnezeu. ªi
Domnul l-a chemat** de pe munte,
zicând: „Aºa sã vorbeºti casei lui Iacov
ºi sã spui copiilor lui Israel:

*Cap. 20.21. Fapt. 7.38. **Cap. 3.4.

4. „Aþi* vãzut ce am fãcut Egiptului
ºi cum v-am purtat** pe aripi de vultur
ºi v-am adus aici la Mine.

*Deut. 29.2. **Deut. 32.11. Isa. 63.9. Apoc. 12.14.

EXODUL (IEªIREA) 18, 19 79



5. Acum*, dacã veþi asculta glasul
Meu ºi dacã veþi pãzi legãmântul Meu,
veþi fi ai Mei** dintre toate popoarele,
cãci tot pãmântul† este al Meu;

*Deut. 5.2. **Deut. 4.20; 7.6; 14.2,21; 26.18; 32.8,9. 1 Împ.
8.53. Ps. 135.4. Cânt. 8.12. Isa. 41.8; 43.1. Ier. 10.16. Mal.
3.17. Tit 2.14. †Cap. 9.29. Deut. 10.14. Iov 41.11. Ps. 24.1;
50.12. 1 Cor. 10.26,28.

6. Îmi veþi fi o împãrãþie* de preoþi ºi
un neam sfânt**. Acestea sunt cuvin-
tele pe care le vei spune copiilor lui
Israel.” *Deut. 33.2,3,4. 
1 Pet. 2.5,9. Apoc. 1.6; 5.10; 20.6. **Lev. 20.24,26. Deut. 7.6;
26.19; 28.9. Isa. 62.12. 1 Cor. 3.17. 1 Tes. 5.27.

7. Moise a venit de a chemat pe
bãtrânii poporului ºi le-a pus înainte
toate cuvintele acestea, cum îi porun-
cise Domnul.
8. Tot* poporul a rãspuns: „Vom face

tot ce a zis Domnul!” Moise a spus
Domnului cuvintele poporului.

*Cap. 24.3,7. Deut. 5.27; 26.17.

9. ªi Domnul a zis lui Moise: „Iatã,
voi veni la tine într-un nor* gros,
pentru ca** sã audã poporul când îþi
voi vorbi ºi sã aibã întotdeauna
încredere† în tine.” Moise a spus
Domnului cuvintele poporului.
*Vers. 16. Cap. 20.21; 24.15,16. Deut. 4.11. Ps. 18.11,12; 97.2.
Mat. 17.5. **Deut. 4.12,36. Ioan 12.29,30. †Cap. 14.31.

Pregãtirea pentru primirea Legii
10. ªi Domnul a zis lui Moise: 

„Du-te la popor, sfinþeºte-i*, azi ºi
mâine, ºi pune-i sã-ºi spele** hainele.
*Lev. 11.44,45. Evr. 10.22. **Vers. 14. Gen. 35.2. Lev. 15.5.

11. Sã fie gata pentru a treia zi; cãci a
treia zi Domnul Se* va coborî, în faþa
întregului popor, pe muntele Sinai.

*Cap. 34.35. Vers. 16,18. Deut. 33.2.

12. Sã hotãrãºti poporului anumite
margini de jur împrejur ºi sã spui: „Sã
nu cumva sã vã suiþi pe munte sau sã
vã atingeþi de poalele lui. Oricine se*
va atinge de munte va fi pedepsit cu
moartea. *Evr. 12.20.

13. Nici o mânã sã nu se atingã de el;
ci pe oricine se va atinge sã-l omoare
cu pietre sau sã-l strãpungã cu sãgeþi:
dobitoc sau om, nu va trãi.” Când va
suna trâmbiþa*, ei vor înainta spre
munte.” *Vers. 16,19.

14. Moise s-a coborât de pe munte la
popor: a sfinþit* poporul, ºi ei ºi-au
spãlat hainele. *Vers. 10.

15. ªi a zis poporului: „Fiþi gata* în trei
zile; sã nu vã apropiaþi de vreo** femeie.”

*Vers. 11. **1 Sam. 21.4,5. Zah. 7.3. 1 Cor. 7.5.

16. A treia zi dimineaþa, au fost*
tunete, fulgere ºi un nor** gros pe

munte; trâmbiþa rãsuna† cu putere, ºi
tot poporul din tabãrã a fost†† apucat
de spaimã.
*Ps. 77.18. Evr. 12.18,19. Apoc. 4.5; 8.5; 11.19. **Vers. 9.
Cap. 40.34. 2 Cron. 5.14. †Apoc. 1.10; 4.1. ††Evr. 12.21.

17. Moise* a scos poporul din tabãrã,
spre întâmpinarea lui Dumnezeu, ºi 
s-au aºezat la poalele muntelui.

*Deut. 4.10.

18. Muntele* Sinai era tot numai fum,
pentru cã Domnul Se coborâse pe el în
mijlocul focului**. Fumul† acesta se
înãlþa ca fumul unui cuptor, ºi tot††
muntele se cutremura cu putere.
*Deut. 4.11; 33.2. Judc. 5.5. Ps. 68.7,8. Isa. 6.4. Hab. 3.3.
**Cap. 3.2; 24.17. 2 Cron. 7.1-3. †Gen. 15.17. Ps. 144.5.
Apoc. 15.8. ††Ps. 68.8; 77.18; 114.7. Ier. 4.24. Evr. 12.26.

19. Trâmbiþa rãsuna* tot mai puternic.
Moise** vorbea, ºi Dumnezeu† îi
rãspundea cu glas tare.

*Vers. 13. **Evr. 12.21. †Neem. 9.13. Ps. 81.7.

20. Domnul S-a coborât pe muntele
Sinai, ºi anume pe vârful muntelui.
Domnul a chemat pe Moise pe vârful
muntelui. ªi Moise s-a suit sus.
21. Domnul a zis lui Moise: „Coboa-

rã-te ºi porunceºte poporului cu tot
dinadinsul sã nu dea buzna spre
Domnul, ca* sã se uite, pentru ca nu
cumva sã piarã un mare numãr dintre
ei. *Cap. 3.5. 1 Sam. 6.19.

22. Preoþii, care se apropie de
Domnul, sã se sfinþeascã* ºi ei, ca nu
cumva sã-i loveascã** Domnul cu
moartea.” *Lev. 10.3. **2 Sam. 6.7,8.

23. Moise a zis Domnului: „Poporul
nu va putea sã se suie pe muntele
Sinai, cãci ne-ai oprit cu tot dinadinsul,
zicând: „Hotãrãºte* anumite margini
în jurul muntelui ºi sfinþeºte-l.”

*Vers. 12. Ios. 3.4.

24. Domnul i-a zis: „Du-te, coboarã-te
ºi suie-te apoi iarãºi cu Aaron; dar
preoþii ºi poporul sã nu dea buzna sã
se suie la Domnul, ca nu cumva 
sã-i loveascã cu moartea.”
25. Moise s-a coborât la popor ºi i-a

spus aceste lucruri.

Cele 10 porunci

20 1. Atunci Dumnezeu a rostit
toate* aceste cuvinte ºi a zis:

*Deut. 5.22.

2. „Eu* sunt Domnul Dumnezeul tãu
care te-a scos** din þara Egiptului, din
casa robiei.

*Lev. 26.1,13. Deut. 5.6. Ps. 81.10. Osea 13.4. **Cap. 13.3.

3. Sã* nu ai alþi dumnezei afarã de
Mine. *Deut. 5.7; 6.14. 2 Împ. 17.35. Ier. 25.6; 35.15.
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4. Sã* nu-þi faci chip cioplit, nici
vreo înfãþiºare a lucrurilor care sunt
sus în ceruri, sau jos pe pãmânt, sau în
apele mai de jos decât pãmântul.

*Lev. 26.1. Deut. 4.16; 5.8; 27.15. Ps. 97.7.

5. Sã nu* te închini înaintea lor ºi sã
nu le slujeºti; cãci Eu, Domnul Dum-
nezeul tãu, sunt un Dumnezeu gelos**,
care† pedepsesc nelegiuirea pãrinþilor
în copii, pânã la al treilea ºi la al
patrulea neam al celor ce Mã urãsc,
*Cap. 23.24. Ios. 23.7. 2 Împ. 17.35. Isa. 44.15,19. **Cap.
34.14. Deut. 4.24; 6.15. Ios. 24.19. Naum 1.2. †Cap. 34.7. Lev.
20.5; 26.39,40. Num. 14.18,33. 1 Împ. 21.29. Iov 5.4; 21.19.
Ps. 79.8; 109.14. Isa. 14.20,21; 65.6,7. Ier. 2.9; 32.18.

6. ºi Mã îndur* pânã la al miilea neam
de cei ce Mã iubesc ºi pãzesc poruncile
Mele. *Cap. 34.7. Deut. 7.9. Ps. 89.34. Rom. 11.28.

7. Sã* nu iei în deºert Numele Dom-
nului Dumnezeului tãu; cãci Domnul**
nu va lãsa nepedepsit pe cel ce va lua
în deºert Numele Lui. *Cap. 23.1. 
Lev. 19.12. Deut. 5.11. Ps. 15.4. Mat. 5.33. **Mica 6.11.

8. Adu-þi* aminte de ziua de odihnã,
ca s-o sfinþeºti.

*Cap. 31.13,14. Lev. 19.3,30; 26.2. Deut. 5.12.

9. Sã lucrezi* ºase zile ºi sã-þi faci
lucrul tãu.
*Cap. 23.12; 31.15; 34.21. Lev. 23.3. Ezec. 20.12. Luca 13.14.

10. Dar ziua a* ºaptea este ziua de
odihnã închinatã Domnului Dum-
nezeului tãu: sã nu faci nici o lucrare
în ea, nici tu, nici fiul tãu, nici fiica ta,
nici robul tãu, nici roaba ta, nici vita
ta, nici strãinul** care este în casa ta.

*Gen. 2.2,3. Cap. 16.26; 31.15. **Neem. 13.16-19.

11. Cãci în ºase zile* a fãcut Domnul
cerurile, pãmântul ºi marea, ºi tot ce
este în ele, iar în ziua a ºaptea S-a
odihnit: de aceea a binecuvântat Dom-
nul ziua de odihnã ºi a sfinþit-o.

*Gen. 2.2.

12. Cinsteºte* pe tatãl tãu ºi pe mama
ta, pentru ca sã þi se lungeascã zilele
în þara pe care þi-o dã Domnul Dum-
nezeul tãu.
*Cap. 23.26. Lev. 19.3. Deut. 5.16. Ier. 35.7,18,19. Mat. 15.4;
19.19. Marc. 7.10; 10.19. Luca 18.20. Efes. 6.2.

13. Sã* nu ucizi.
*Deut. 5.17. Mat. 5.21. Rom. 13.9.

14. Sã* nu preacurveºti.
*Deut. 5.18. Mat. 5.27.

15. Sã* nu furi.
*Lev. 19.11. Deut. 5.19. Mat. 19.18. Rom. 13.9. 1 Tes. 4.6.

16. Sã* nu mãrturiseºti strâmb împo-
triva aproapelui tãu.

*Cap. 23.1. Deut. 5.20; 19.16. Mat. 19.18.
17. Sã* nu pofteºti casa aproapelui

tãu; sã** nu pofteºti nevasta aproapelui
tãu, nici robul lui, nici roaba lui, nici

boul lui, nici mãgarul lui, nici vreun
alt lucru care este al aproapelui tãu.

*Deut. 5.21. Mica 2.2. Hab. 2.9. Luca 12.15. Fapt. 20.33.
Rom. 7.7; 13.9. Efes. 5.3,5. Evr. 13.5. **Iov 31.9. Prov. 6.29.
Ier. 5.8. Mat. 5.28.

Spaima poporului – Legea altarului
18. Tot* poporul auzea** tunetele ºi

sunetul trâmbiþei ºi vedea flãcãrile
muntelui care fumega†. La priveliºtea
aceasta, poporul tremura ºi stãtea în
depãrtare.

*Evr. 12.18. **Apoc. 1.10,12. †Cap. 19.18.

19. Ei au zis lui Moise: „Vorbeºte-ne*
tu însuþi ºi te vom asculta: dar sã** nu
ne mai vorbeascã Dumnezeu, ca sã nu
murim.”

*Deut. 5.27; 18.16. Gal. 3.19,20. Evr. 12.19. **Deut. 5.25.

20. Moise a zis poporului: „Nu vã*
înspãimântaþi; cãci** Dumnezeu a venit
tocmai ca sã vã punã la încercare ºi ca
sã aveþi frica† Lui înaintea ochilor
voºtri, pentru ca sã nu pãcãtuiþi.”

*1 Sam. 12.20. Isa. 41.10,13. **Gen. 22.1. Deut. 13.3.
†Deut. 4.10; 6.2; 10.12; 17.13,19; 19.20; 28.58. Prov. 3.7;
16.6. Isa. 8.13.

21. Poporul stãtea în depãrtare; iar
Moise s-a apropiat de norul* în care
era Dumnezeu. *Cap. 19.16. Deut. 5.5. 1 Împ. 8.12.

22. Domnul a zis lui Moise: „Aºa sã
vorbeºti copiilor lui Israel: „Aþi vãzut
cã v-am vorbit din* ceruri.

*Deut. 4.36. Neem. 9.13.

23. Sã nu faceþi dumnezei de argint ºi
dumnezei de aur, ca sã-i puneþi alãturi*
de Mine; sã nu vã faceþi alþi dumnezei.
*Cap. 32.1,2,4. 1 Sam. 5.4,5. 2 Împ. 17.33. Ezec. 20.39; 43.8.
Dan. 5.4,23. Þef. 1.5. 2 Cor. 6.14.15,16.

24. Sã-Mi ridici un altar de pãmânt,
pe care sã-þi aduci arderile de tot ºi
jertfele de mulþumire, oile* ºi boii. În
orice** loc în care Îmi voi aduce
aminte de Numele Meu, voi veni la
tine ºi te voi† binecuvânta.
*Lev. 1.2. **Deut. 12.5,11,21; 14.23; 16.6,11; 26.2. 1 Împ.
8.43; 9.3. 2 Cron. 6.6; 7.16; 12.13. Ezra 6.12. Neem. 1.9. Ps.
74.7. Ier. 7.10,12. †Gen. 12.2. Deut. 7.13.

25. Dacã-Mi* vei ridica un altar de
piatrã, sã nu-l zideºti din pietre cio-
plite; cãci cum îþi vei pune dalta în
piatrã, o vei pângãri. *Deut. 27.5. Ios. 8.31.

26. Sã nu te sui la altarul Meu pe
trepte, ca sã nu þi se descopere
goliciunea înaintea lui.”

Despre slobozenie ºi viaþã

211. „Iatã legile pe care le vei* pune
înaintea lor. *Cap. 24.3,4. Deut. 4.14; 6.1.

2. Dacã* vei cumpãra un rob evreu,
sã slujeascã ºase ani ca rob; dar în 
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al ºaptelea sã iasã slobod, fãrã sã
plãteascã nimic ca despãgubire.

*Lev. 25.39-41. Deut. 15.12. Ier. 34.14.

3. Dacã a intrat singur, sã iasã singur;
dacã era însurat, sã iasã ºi nevasta sa
împreunã cu el.
4. Dacã stãpânul lui i-a dat o nevastã,

ºi a avut fii ºi fiice cu ea, nevasta ºi
copiii sã fie ai stãpânului lui, iar el sã
iasã singur.
5. Dacã robul* va zice: „Eu iubesc pe

stãpânul meu, pe nevasta mea ºi copiii
mei, ºi nu vreau sã ies slobod”,

*Deut. 15.16,17.

6. atunci stãpânul lui sã-l ducã îna-
intea* lui Dumnezeu, sã-l apropie de
uºã sau de stâlpul uºii, ºi stãpânul lui
sã-i** gãureascã urechea cu o sulã, ºi
robul sã rãmânã pentru totdeauna în
slujba lui. *Cap. 12.12; 22.8,28. **Ps. 40.6.

7. Dacã un om îºi va* vinde fata ca
roabã, ea sã nu iasã cum** ies robii.

*Neem. 5.5. **Vers. 2,3.

8. Dacã nu va plãcea stãpânului ei,
care o luase de nevastã, el sã-i înles-
neascã rãscumpãrarea; dar nu va avea
dreptul s-o vândã unor strãini, dacã
nu-ºi va þine cuvântul.
9. Dacã o dã de nevastã fiului sãu, sã

se poarte cu ea dupã dreptul fiicelor.
10. Dacã-i va lua o altã nevastã, nu

va scãdea nimic pentru cea dintâi din
hranã, din îmbrãcãminte ºi din dreptul*
ei de soþie. *1 Cor. 7.5.

11. Dacã nu-i face aceste trei lucruri,
ea va putea ieºi, fãrã nici o despãgubire,
fãrã sã dea bani.

Legi în privinþa uciderii
12. Cine va lovi* pe altul cu o loviturã

de moarte sã fie pedepsit cu moartea.
*Gen. 9.6. Lev. 24.17. Num. 35.30,31. Mat. 26.52.

13. Dacã nu* i-a întins laþuri ºi dacã
Dumnezeu l-a fãcut** sã-i cadã în
mânã, îþi voi† hotãrî un loc unde va
putea sã fugã. *Num. 35.22. Deut. 19.4,5. 
**1 Sam. 24.4,10,18. †Num. 35.11. Deut. 19.3. Ios. 20.2.

14. Dar dacã lucreazã* cineva cu
rãutate împotriva aproapelui sãu, folo-
sindu-se de viclenie ca sã-l omoare,
chiar ºi de la** altarul Meu sã-l
smulgi, ca sã fie omorât.

*Num. 15.30; 35.20. Deut. 19.11,12. Evr. 10.26.
**1 Împ. 2.28-34. 2 Împ. 11.15.

Necinstirea pãrinþilor
15. Cine va lovi pe tatãl sãu sau pe

mama sa sã fie pedepsit cu moartea.
16. Cine* va fura un om ºi-l va**

vinde sau îl va þine în mâinile† lui sã
fie pedepsit cu moartea.

*Deut. 24.7. **Gen. 37.28. †Cap. 22.4.

17. Cine* va blestema pe tatãl sãu sau
pe mama sa, sã fie pedepsit cu moartea.

*Lev. 20.9. Prov. 20.20. Mat. 15.4. Marc. 7.10.

Legi privitoare la vãtãmarea trupului
18. Dacã se vor certa doi oameni, ºi

unul din ei va lovi pe celãlalt cu o piatrã
sau cu pumnul, fãrã sã-i pricinuiascã
moartea, dar silindu-l sã stea în pat,
19. cel ce l-a lovit sã nu fie pedepsit,

dacã celãlalt se va scula ºi se va plimba
afarã, sprijinit pe un toiag*. Numai
sã-l despãgubeascã pentru încetarea
lucrului lui ºi sã-l îngrijeascã pânã la
vindecare. *2 Sam. 3.29.

20. Dacã un om va lovi cu bãþul pe
robul sãu, fie bãrbat, fie femeie, ºi
robul moare sub mâna lui, stãpânul sã
fie pedepsit.
21. Dar dacã mai trãieºte o zi sau

douã, stãpânul sã nu fie pedepsit; cãci
este argintul* lui. *Lev. 25.45,46.

22. Dacã se ceartã doi oameni ºi
lovesc pe o femeie însãrcinatã ºi o fac
doar sã nascã înainte de vreme, fãrã
altã nenorocire, sã fie pedepsiþi cu o
gloabã*, pusã de bãrbatul femeii, ºi pe
care o vor plãti dupã hotãrârea jude-
cãtorilor. *Vers. 30. Deut. 22.18,19.

23. Dar dacã se întâmplã o neno-
rocire, vei da viaþã pentru viaþã,
24. ochi* pentru ochi, dinte pentru

dinte, mânã pentru mânã, picior pentru
picior, *Lev. 24.20. Deut. 19.21. Mat. 5.38.

25. arsurã pentru arsurã, ranã pentru
ranã, vânãtaie pentru vânãtaie.
26. Dacã un om loveºte ochiul robului

sãu, fie bãrbat, fie femeie, ºi-l face
sã-ºi piardã ochiul, sã-i dea drumul, ca
despãgubire pentru ochiul lui.
27. ªi dacã face sã cadã un dinte

robului sãu, fie bãrbat, fie femeie, ca
despãgubire pentru dintele lui, sã-i
dea drumul.
28. Dacã un bou va împunge ºi va

omorî pe un bãrbat sau pe o femeie*,
boul sã fie ucis cu pietre, carnea sã nu
i se mãnânce, iar stãpânul boului sã nu
fie pedepsit. *Gen. 9.5.

29. Dar dacã boul avea obicei mai
înainte sã împungã, ºi stãpânul fusese
înºtiinþat de lucrul acesta, ºi nu l-a
închis, boul sã fie ucis cu pietre, dacã
va ucide un bãrbat sau o femeie, ºi
stãpânul lui sã fie pedepsit cu moartea.
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30. Dacã i se pune stãpânului un preþ
pentru rãscumpãrarea* vieþii lui, va
plãti tot ce i se va cere.

*Vers. 22. Num. 35.31.

31. Când boul va împunge pe un bãiat
sau pe o fatã, i se va face dupã legea
aceasta;
32. dar dacã boul împunge pe un rob,

fie bãrbat, fie femeie, sã se dea trei*
sicli de argint stãpânului robului, ºi
boul** sã fie ucis cu pietre.

*Zah. 11.12,13. Mat. 26.15. Filp. 2.7. **Vers. 28.

33. Dacã un om descoperã o groapã,
sau dacã un om sapã o groapã ºi n-o
acoperã, ºi cade în ea un bou sau un
mãgar,
34. stãpânul gropii sã plãteascã stãpâ-

nului lor preþul vitei în argint, iar vita
moartã sã fie a lui.
35. Dacã boul unui om împunge boul

unui alt om, ºi boul acesta moare, vor
vinde boul cel viu ºi preþul lui îl vor
împãrþi; vor împãrþi ºi boul mort.
36. Dar dacã se ºtia cã boul avea

obicei mai înainte sã împungã, ºi
stãpânul lui nu l-a închis, stãpânul
acesta sã dea bou pentru bou, iar boul
cel mort sã-l ia el.

Legi privitoare la avere

221. Dacã un om furã un bou sau o
oaie, ºi-l taie sau îl vinde, sã dea

cinci boi pentru boul furat ºi patru* oi
pentru oaia furatã.

*2 Sam. 12.6. Prov. 6.31. Luca 19.8.

2. Dacã hoþul este prins spãrgând* ºi
e lovit, ºi moare, cel ce l-a lovit nu**
va fi vinovat de omor faþã de el;

*Mat. 24.43. **Num. 35.27.

3. dar dacã a rãsãrit soarele, va fi
vinovat de omor faþã de el. Hoþul
trebuie sã dea înapoi ce este dator sã
dea; dacã n-are nimic, sã fie vândut*
rob, ca despãgubire pentru furtul lui;

*Cap. 21.2.

4. dacã ceea ce a furat, fie bou, fie
mãgar, sau oaie, se gãseºte încã viu*
în mâinile lui, sã dea îndoit** înapoi.

*Cap. 21.16. **Vers. 1,7. Prov. 6.31.

5. Dacã cineva face stricãciune într-un
ogor sau într-o vie ºi îºi lasã vita sã
pascã pe ogorul altuia, sã dea ca
despãgubire cel mai bun rod din
ogorul ºi via lui.
6. Dacã izbucneºte un foc ºi întâl-

neºte mãrãcini în cale ºi arde grâul în
snopi sau în picioare, sau câmpul, cel
ce a pus foc sã fie silit sã dea o
despãgubire deplinã.

7. Dacã un om dã altuia bani sau
unelte spre pãstrare ºi le furã cineva
din casa acestuia din urmã, hoþul*
trebuie sã întoarcã îndoit, dacã va fi
gãsit. *Vers. 4.

8. Dacã hoþul nu se gãseºte, stãpânul
casei sã se înfãþiºeze* înaintea lui
Dumnezeu, ca sã spunã cã n-a pus
mâna pe avutul aproapelui sãu.

*Vers. 28. Cap. 21.6. 

9. În orice pricinã de înºelãciune cu
privire la un bou, un mãgar, o oaie, o
hainã, sau un lucru pierdut, despre
care se va zice: „Uite-l!” – pricina*
amânduror pãrþilor sã meargã pânã la
Dumnezeu; acela, pe care-l va osândi
Dumnezeu, trebuie sã întoarcã îndoit
aproapelui sãu.

*Deut. 25.1. 2 Cron. 19.10.

10. Dacã un om dã altuia un mãgar,
un bou, o oaie, sau un dobitoc  oare-
care, sã i-l pãstreze, ºi dobitocul
moare, îºi stricã un mãdular, sau e luat
cu sila de la el, fãrã sã fi vãzut cineva,
11. sã se facã un jurãmânt* în

Numele Domnului între cele douã
pãrþi; ºi cel ce a pãstrat dobitocul va
mãrturisi cã n-a pus mâna pe avutul
aproapelui sãu; stãpânul dobitocului
va primi jurãmântul acesta, ºi celãlalt
nu va fi dator sã i-l înlocuiascã.

*Evr. 6.16.

12. Dar dacã dobitocul a fost furat*
de la el, va fi dator faþã de stãpânul lui
sã i-l înlocuiascã. *Gen. 31.39.

13. Dacã dobitocul a fost sfâºiat de
fiare sãlbatice, îl va aduce ca dovadã
ºi nu va fi dator sã-i înlocuiascã
dobitocul sfâºiat.
14. Dacã un om împrumutã altuia o

vitã, ºi vita îºi stricã un mãdular sau
moare în lipsa stãpânului ei, va trebui
s-o plãteascã.
15. Dacã stãpânul e de faþã, nu i-o va

plãti. Dacã vita a fost datã cu chirie,
preþul chiriei va fi de ajuns.

Necinstirea unei fete
16. Dacã* un om înºalã pe o fatã

nelogoditã ºi se culcã cu ea, îi va plãti
zestrea ºi o va lua de nevastã.

*Deut. 22.28,29.

17. Dacã tatãl nu vrea sã i-o dea, el
va plãti în argint preþul zestrei*
cuvenite fetelor.

*Gen. 34.12. Deut. 22.29. 1 Sam. 18.25.

18. Pe vrãjitoare* sã n-o laºi sã
trãiascã.

*Lev. 19.26,31; 20.27. Deut. 18.10,11. 1 Sam. 28.3,9.
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19. Oricine* se culcã cu un dobitoc
sã fie pedepsit cu moartea.

*Lev. 18.23; 20.15.

20. Cine* aduce jertfe altor dumnezei
decât Domnului singur sã fie nimicit
cu desãvârºire.

*Num. 25.2,7,8. Deut. 13.1,2,5,6,9,13-15; 17.2,3,5.

Legi privitoare la asuprirea celor
sãraci

21. Sã nu chinuieºti pe strãin* ºi sã 
nu-l asupreºti, cãci ºi voi aþi fost
strãini în þara Egiptului. *Cap. 23.9. 
Lev. 19.33; 25.35. Deut. 10.19. Ier. 7.6. Zah. 7.10. Mal. 3.5.

22. Sã nu asupreºti pe vãduvã*, nici
pe orfan. *Deut. 10.18; 24.17; 27.19. 
Ps. 94.6. Isa. 1.17,23; 10.2. Ezec. 22.7. Zah. 7.10. Iac. 1.27.

23. Dacã-i asupreºti, ºi ei strigã* la
Mine dupã ajutor, Eu le voi** auzi
strigãtele; *Deut. 15.9; 24.15. Iov 35.9. Luca 18.7. 
**Vers. 27. Iov 34.28. Ps. 18,6; 145.19. Iac. 5.4.

24. mânia* Mea se va aprinde ºi vã
voi nimici cu sabia; nevestele voas-
tre** vor rãmâne vãduve, ºi copiii
voºtri vor rãmâne orfani.

*Iov 31.23. Ps. 69.24. **Ps. 109.9. Plân. 5.3.

25. Dacã* împrumuþi bani vreunuia
din poporul Meu, sãracului care este
cu tine, sã nu fii faþã de el ca un
cãmãtar ºi sã nu ceri camãtã de la el.
*Lev. 25.35-37. Deut. 23.19,20. Neem. 5.7. Ps. 15.5. Ezec.
18.8,17.

26. Dacã iei* zãlog haina aproapelui
tãu, sã i-o dai înapoi înainte de apusul
soarelui; *Deut. 24.6,10,13,17. Iov 22.6; 24.3,9. 
Prov. 20.16; 22.27. Ezec. 18.7,16. Amos 2.8.

27. cãci este singura lui învelitoare,
este haina cu care îºi înveleºte trupul:
cu ce are sã se culce? Dacã strigã*
spre Mine dupã ajutor, Eu îl voi auzi,
cãci Eu** sunt milostiv.

*Vers. 23. **Cap. 34.6. 2 Cron. 30.9. Ps. 86.15.

Întâii nãscuþi
28. Sã nu huleºti pe Dumnezeu* ºi sã

nu blestemi pe mai marele poporului
tãu. *Ecl. 10.20. Fapt. 23.5. Iuda 8.

29. Sã nu pregeþi sã-Mi aduci pârga*
seceriºului tãu ºi a culesului viei tale. 
Sã-Mi dai pe întâiul nãscut** din fiii
tãi. *Cap. 23.16,19. Prov. 3.9. **Cap. 13.2,12; 34.19.

30. Sã-Mi dai* ºi întâiul nãscut al
vacii tale ºi al oii tale; sã rãmânã
ºapte** zile cu mama sa, iar în ziua a
opta sã Mi-l aduci. *Deut. 15.19. **Lev. 22.27.

31. Sã-Mi fiþi niºte oameni sfinþi*. Sã
nu** mâncaþi carne sfâºiatã de fiare
pe câmp, ci s-o aruncaþi la câini.
*Cap. 19.6. Lev. 19.2. Deut. 14.21. **Lev. 22.8. Ezec. 4.14;
44.31.

Legi privitoare la dreptate

231. Sã nu rãspândeºti zvonuri*
neadevãrate**. Sã nu te uneºti

cu cel rãu, ca sã faci o mãrturisire
mincinoasã pentru el.
*Vers. 7. Lev. 19.16. 2 Sam. 19.27. Ps. 15.3; 101.5. Prov.
10.18. **Cap. 20.16. Deut. 19.16-18. 1 Împ. 21.10,13. Ps.
35.11. Prov. 19.5,9,28; 24.28.  Mat. 26.59-61. Fapt. 6.11,13.

2. Sã* nu te iei dupã mulþime ca sã
faci rãu; ºi la judecatã** sã nu
mãrturiseºti trecând de partea celor
mulþi, ca sã abaþi dreptatea.
*Gen. 7.1; 19.4,7. Cap. 32.1,2. Ios. 24.15. 1 Sam. 15.9. 1 Împ.
19.10. Iov 31.34. Prov. 1.10,11,15; 4.14. Mat. 27.24,26. Marc.
15.15. Luca 23.23. Fapt. 24.27; 25.9. **Vers. 6,7. Lev. 19.15.
Deut. 1.17. Ps. 72.2.

3. Sã nu pãrtineºti pe sãrac la judecatã.
4. Dacã* întâlneºti boul vrãjmaºului

tãu sau mãgarul lui rãtãcit, sã i-l aduci
acasã.
*Deut. 22.1. Iov 31.29. Prov. 24.17; 25.21. Mat. 5.44. Rom.
12.20. 1 Tes. 5.15.

5. Dacã vezi* mãgarul vrãjmaºului
tãu cãzut sub povara lui, sã nu treci pe
lângã el, ci sã-i ajuþi sã ia povara de pe
mãgar. *Deut. 22.4.

6. La judecatã, sã nu te atingi de
dreptul* sãracului.

*Vers. 2. Deut. 27.19. Iov 31.13,21. Ecl. 5.8. Isa. 10.1,2.
Ier. 5.28; 7.6. Amos 5.12. Mal. 3.5.

7. Fereºte-te de o învinuire* nedreaptã
ºi sã nu omori pe cel nevinovat** ºi pe
cel drept; cãci nu voi ierta† pe cel
vinovat. *Vers. 1. Lev. 19.11. 
Luca 3.14. Efes. 4.25. **Deut. 27.25. Ps. 94.21. Prov.
17.15,26. Ier. 7.6. Mat. 27.4. †Cap. 34.7. Rom. 1.18.

8. Sã nu primeºti* daruri; cãci darurile
orbesc pe cei ce au ochii deschiºi ºi
sucesc hotãrârile celor drepþi.

*Deut. 16.19. 1 Sam. 8.3; 12.3. 2 Cron. 19.7. Ps. 26.10.
Prov. 15.27; 17.8,23; 29.4. Isa. 1.23; 5.23; 33.15. Ezec. 22.12.
Amos 5.12. Fapt. 24.26.

9. Sã nu asupreºti pe strãin*; ºtiþi ce
simte strãinul, cãci ºi voi aþi fost
strãini în þara Egiptului. *Cap. 22.21. 
Deut. 10.19; 24.14,17; 27.19. Ps. 94.6. Ezec. 22.7. Mal. 3.5.

Dragostea de aproapele
10. Timp de ºase* ani sã semeni

pãmântul ºi sã-i strângi rodul.*Lev. 25.3,4.

11. Dar în al ºaptelea, sã-i dai rãgaz
ºi sã-l laºi sã se odihneascã; din rodul
lui sã mãnânce sãracii poporului tãu,
iar ce va mai rãmâne, sã mãnânce
fiarele de pe câmp.
Tot aºa sã faci cu via ºi mãslinii tãi.
12. Timp de ºase* zile, sã-þi faci

lucrul. Dar în ziua a ºaptea sã te odih-
neºti, pentru ca boul ºi mãgarul tãu sã
aibã odihnã, pentru ca fiul roabei tale ºi
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strãinul sã aibã rãgaz ºi sã rãsufle.
*Cap. 20.8,9. Deut. 5.13. Luca 13.14.

13. Sã pãziþi* tot ce v-am spus ºi sã
nu rostiþi numele** altor dumnezei:
numele lor sã nu se audã ieºind din
gura voastrã.
*Deut. 4.9. Ios. 22.5. Ps. 39.1. Efes. 5.15. 1 Tim. 4.16. **Num.
32.38. Deut. 12.3. Ios. 23.7. Ps. 16.4. Osea 2.17. Zah. 13.2.

Pãzirea sãrbãtorilor
14. De trei* ori pe an, sã prãznuieºti

sãrbãtori în cinstea Mea.
*Cap. 34.23. Lev. 23.4. Deut. 16.16.

15. Sã þii sãrbãtoarea* Azimelor; timp
de ºapte zile, la vremea hotãrâtã, în
luna spicelor, sã mãnânci azime, cum
þi-am poruncit; cãci în luna aceasta ai
ieºit din Egipt; ºi sã nu** vii cu
mâinile goale înaintea Mea. *Cap. 12.15;

13.6; 34.18. Lev. 23.6. Deut. 16.8. **Cap. 34.20. Deut. 16.16.

16. Sã þii sãrbãtoarea* seceriºului, a
celor dintâi roade din munca ta, din
ceea ce vei semãna pe câmp; ºi sã þii
sãrbãtoarea strângerii** roadelor, la
sfârºitul anului, când vei strânge de pe
câmp rodul muncii tale.

*Cap. 34.22. Lev. 23.10. Deut. 16.13.

17. De trei ori* pe an toatã partea bãr-
bãteascã sã se înfãþiºeze înaintea
Domnului Dumnezeu. *Cap. 34.23. Deut. 16.16.

18. Sã n-aduci cu pâine* dospitã
sângele jertfei Mele; ºi grãsimea
praznicului Meu sã nu rãmânã toatã
noaptea pânã dimineaþa.

*Cap. 12.8; 34.25. Lev. 2.11. Deut. 16.4.

19. Sã aduci în Casa Domnului
Dumnezeului tãu pârga* celor dintâi
roade ale pãmântului. 
Sã** nu fierbi un ied în laptele mamei

lui.      *Cap. 22.29; 34.26. Lev. 23.10,17. Num. 18.12,13. 
Deut. 26.10. Neem. 10.35. **Cap. 34.26. Deut. 14.21.

Dumnezeu izgoneºte pe canaaniþi
20. Iatã*, Eu trimit un Înger înaintea

ta, ca sã te ocroteascã pe drum ºi sã te
ducã în locul pe care l-am pregãtit.
*Cap. 14.19; 32.34; 33.2,14. Num. 20.16. Ios. 5.13; 6.2. Ps.
91.11. Isa. 63.9.

21. Fii cu ochii în patru înaintea Lui
ºi ascultã glasul Lui; sã nu te împo-
triveºti* Lui, pentru cã nu vã va**
ierta pãcatele, cãci Numele† Meu este
în El.
*Num. 14.11. Ps. 78.40,56. Efes. 4.30. Evr. 3.10,16. **Cap.
32.34. Num. 14.35. Deut. 18.19. Ios. 24.19. Ier. 5.7. Evr. 3.11.
1 Ioan 5.16. †Isa. 9.6. Ier. 23.6. Ioan 10.30,38.

22. Dar dacã vei asculta glasul Lui ºi
dacã vei face tot ce-þi voi spune, Eu

voi fi vrãjmaºul* vrãjmaºilor tãi ºi
potrivnicul potrivnicilor tãi.

*Gen. 12.3. Deut. 30.7. Ier. 30.20.

23. Îngerul* Meu va merge înaintea
ta ºi te va** duce la amoriþi, hetiþi,
fereziþi, canaaniþi, heviþi ºi iebusiþi,
ºi-i voi nimici. *Vers. 20. Cap. 33.2. **Ios. 24.8,11.

24. Sã nu* te închini înaintea dum-
nezeilor lor ºi sã nu le slujeºti; sã nu te
iei** dupã popoarele acestea, în
purtarea lor, ci sã le† nimiceºti cu
desãvârºire ºi sã le dãrâmi capiºtile.
*Cap. 20.5. **Lev. 18.3. Deut. 12.30,31. †Cap. 34.13. Num.
33.52. Deut. 7.5,25; 12.3.

25. Voi sã slujiþi* Domnului Dum-
nezeului vostru, ºi El vã va binecu-
vânta** pâinea ºi apele, ºi voi†
îndepãrta boala din mijlocul tãu.
*Deut. 6.13; 10.12,20; 11.13,14; 13.4. Ios. 22.5; 24.14,15,21,24.
1 Sam. 7.3; 12.20,24. Mat. 4.10. **Deut. 7.13; 28.5.8. †Cap.
15.26. Deut. 7.15.

26. Nu* va fi în þara ta nici femeie
care sã-ºi lepede copilul, nici femeie
stearpã. Numãrul zilelor tale îl voi
face sã fie** deplin.
*Deut. 7.14; 28.4. Iov 21.10. Mal. 3.10,11. **Gen. 25.8;
35.29. 1 Cron. 23.1. Iov 5.26; 42.17. Ps. 55.23; 90.10.

27. Voi trimite groaza* Mea înaintea
ta, voi pune pe** fugã pe toate popoarele
la care vei ajunge ºi voi face ca toþi
vrãjmaºii tãi sã dea dosul înaintea ta.

*Gen. 35.5. Cap. 15.14,16. Deut. 2.25; 11.25.
Ios. 2.9,11. 1 Sam. 14.15. 2 Cron. 14.14. **Deut. 7.23.

28. Voi trimite* viespii bondãreºti
înaintea ta ºi vor izgoni dinaintea ta pe
heviþi, canaaniþi ºi hetiþi.

*Deut. 7.20. Ios. 24.12.

29. Nu-i* voi izgoni într-un singur an
dinaintea ta, pentru ca þara sã n-ajungã
un pustiu ºi sã nu se înmulþeascã împo-
triva ta fiarele de pe câmp.     *Deut. 7.22.

30. Ci le voi izgoni încetul cu încetul
dinaintea ta, pânã vei creºte la numãr
ºi vei putea sã intri în stãpânirea þãrii.
31. Îþi voi întinde* hotarele de la

Marea Roºie pânã la marea filistenilor,
ºi de la pustiu pânã la Râu (Eufrat).
Cãci voi** da în mâinile voastre pe
locuitorii þãrii ºi-i vei izgoni dinaintea
ta. *Gen. 15.18. Num. 34.3. Deut. 11.24. Ios. 1.4. 

1 Împ. 4.21,24. Ps. 72.8. **Ios. 21.44. Judc. 1.4; 11.21.

32. Sã* nu faci legãmânt cu ei, nici
cu dumnezeii lor. *Cap. 34.12,15. Deut. 7.2.

33. Ei sã nu locuiascã în þara ta, ca sã
nu te facã sã pãcãtuieºti împotriva
Mea; cãci atunci ai sluji dumnezeilor
lor, ºi aceasta ar fi o* cursã pentru
tine.” *Cap. 34.12. Deut. 7.16; 
12.30. Ios. 23.13. Judc. 2.3. 1 Sam. 18.21. Ps. 106.36.
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Moise pe muntele Sinai

24 1. Dumnezeu a zis lui Moise:
„Suie-te la Domnul, tu ºi Aaron,

Nadab* ºi Abihu, ºi** ºaptezeci de
bãtrâni ai lui Israel, ºi sã vã închinaþi
de departe, aruncându-vã cu faþa la
pãmânt. *Cap. 1.5; 28.1. Lev. 10.1,2. Num. 11.16.

2. Numai Moise sã se apropie* de
Domnul; ceilalþi sã nu se apropie ºi
poporul sã nu se suie cu el.”*Vers. 13,15,18.

3. Moise a venit ºi a spus poporului
toate cuvintele Domnului ºi toate
legile. Tot poporul a rãspuns într-un
glas: „Vom face tot* ce a zis Domnul.”

*Vers. 7. Cap. 19.8. Deut. 5.27. Gal. 3.19,20.

4. Moise a* scris toate cuvintele
Domnului. Apoi s-a sculat dis-de-di-
mineaþã, a zidit un altar la poalele
muntelui ºi a ridicat douãsprezece
pietre** pentru cele douãsprezece
seminþii ale lui Israel.

*Deut. 31.9. **Gen. 28.18; 31.45.

5. A trimis pe niºte tineri dintre
copiii lui Israel sã aducã Domnului
arderi de tot ºi sã înjunghie tauri ca
jertfe de mulþumire.
6. Moise a luat jumãtate* din sânge ºi

l-a pus în strãchini, iar cealaltã
jumãtate a stropit-o pe altar. *Evr. 9.18.

7. A luat* cartea legãmântului ºi a
citit-o în faþa poporului. Ei au zis:
„Vom face ºi vom asculta tot** ce a
zis Domnul.” *Evr. 9.19. **Vers. 3.

8. Moise a luat sângele ºi a stropit
poporul, zicând: „Iatã* sângele legã-
mântului pe care l-a fãcut Domnul cu
voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte.”

*Evr. 9.20; 13.20. 1 Pet. 1.2.

Vederea lui Dumnezeu
9. Moise* s-a suit împreunã cu

Aaron, Nadab ºi Abihu, ºi cu ºaptezeci
de bãtrâni ai lui Israel. *Vers. 1.

10. Ei au* vãzut pe Dumnezeul lui
Israel; sub picioarele Lui era un fel de
lucrare de safir** strãveziu, întocmai†
ca cerul în curãþia lui. *Gen. 32.30. Cap. 3.6;

33.20,23. Judc. 13.22. Isa. 6.1,5. Ioan 1.18. 1 Tim. 6.16. 1 Ioan
4.12. **Ezec. 1.26; 10.1. Apoc. 4.3. †Mat. 17.2.

11. El nu ªi-a întins* mâna împotriva
aleºilor copiilor lui Israel. Ei au**
vãzut pe Dumnezeu, ºi totuºi au†
mâncat ºi au bãut.
*Cap. 19.21. **Gen. 16.13; 32.30. Vers. 10. Cap. 33.20. Deut.
4.33. Judc. 13.22. †Gen. 31.54. Cap. 18.12. 1 Cor. 10.18.

Moise se suie iarãºi pe munte
12. Domnul a zis lui Moise: „Suie-te*

la Mine pe munte ºi rãmâi acolo. 

Eu îþi voi da niºte table** de piatrã cu
Legea ºi poruncile pe care le-am scris
pentru învãþãtura lor.”

*Vers. 2,15,18. **Cap. 31.18; 32.15,16. Deut. 5.22.

13. Moise s-a sculat, împreunã cu
Iosua, care-i* slujea: ºi Moise s-a**
suit pe muntele lui Dumnezeu.

*Cap. 32.17; 33.11. **Vers. 2.

14. El a zis bãtrânilor: „Aºteptaþi-ne
aici, pânã ne vom întoarce la voi. Iatã,
Aaron ºi Hur vor rãmâne cu voi; dacã
va avea cineva vreo neînþelegere, sã
meargã la ei.”
15. Moise s-a suit pe munte, ºi norul*

a acoperit muntele. *Cap. 19.9,16. Mat. 17.5.

16. Slava* Domnului s-a aºezat pe
muntele Sinai, ºi norul l-a acoperit
timp de ºase zile. În ziua a ºaptea,
Domnul a chemat pe Moise din mijlocul
norului. *Cap. 16.10. Num. 14.10.

17. Înfãþiºarea slavei Domnului era
ca un foc* mistuitor pe vârful mun-
telui, înaintea copiilor lui Israel.

*Cap. 3.2; 19.18. Deut. 4.36. Evr. 12.18,29.

18. Moise a intrat în mijlocul norului
ºi s-a suit pe munte. Moise* a rãmas
pe munte patruzeci de zile ºi patruzeci
de nopþi. *Cap. 34.28. Deut. 9.9.

Porunci pentru facerea Cortului

251. Domnul a vorbit lui Moise ºi a
zis:

2. „Vorbeºte copiilor lui Israel sã-Mi
aducã un dar; sã-l primiþi pentru Mine
de la orice* om care-l va da cu tragere
de inimã. *Cap. 35.5,21. 1 Cron. 29.3,5,9,14. 
Ezra 2.68; 3.5; 7.16. Neem. 11.2. 2 Cor. 8.12; 9.7.

3. Iatã ce veþi primi de la ei ca dar:
aur, argint ºi aramã;
4. materii vopsite în albastru, purpu-

riu, cârmâziu, pânzã de in subþire ºi
pãr de caprã;
5. piei de berbeci vopsite în roºu ºi

piei de viþel de mare; lemn de salcâm;
6. untdelemn* pentru sfeºnic, miro-

denii** pentru untdelemnul ungerii ºi
pentru tãmâia† mirositoare;

*Cap. 27.20. **Cap. 30.23. †Cap. 30.34.

7. pietre de onix ºi alte pietre pentru
efod* (umerar) ºi pieptar**.

*Cap. 28.4,6. **Cap. 28.15.

8. Sã-Mi facã un* Locaº Sfânt, ºi Eu
voi** locui în mijlocul lor.
*Cap. 36.1,3,4. Lev. 4.6; 10.4; 21.12. Evr. 9.1,2. **Cap. 29.45.
1 Împ. 6.13. 2 Cor. 6.16. Evr. 3.6. Apoc. 21.3.

9. Sã faceþi Cortul ºi toate vasele lui
dupã* chipul pe care þi-l voi arãta.”

*Vers. 40.
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Chivotul ºi capacul ispãºirii
10. Sã facã* un chivot de lemn de

salcâm; lungimea lui sã fie de doi coþi
ºi jumãtate, lãþimea de un cot ºi jumã-
tate, ºi înãlþimea de un cot ºi jumãtate.

*Cap. 37.1. Deut. 10.3. Evr. 9.4.

11. Sã-l poleieºti cu aur curat, sã-l
poleieºti pe dinãuntru ºi pe din afarã,
ºi sã-i faci un chenar de aur de jur
împrejur.
12. Sã torni pentru el patru verigi de

aur ºi sã le pui la cele patru colþuri ale
lui: douã verigi de o parte ºi douã
verigi de cealaltã parte.
13. Sã faci niºte drugi de lemn de

salcâm ºi sã-i poleieºti cu aur.
14. Sã vâri drugii în verigile de pe

laturile chivotului, ca sã slujeascã la
ducerea chivotului;
15. drugii* vor rãmâne în verigile

chivotului ºi nu vor fi scoºi din ele.
*1 Împ. 8.8.

16. Sã pui în chivot mãrturia* pe care
þi-o voi da. *Cap. 16.34; 31.18. 
Deut. 10.2,5; 31.26. 1 Împ. 8.9. 2 Împ. 11.12. Evr. 9.4.

17. Sã faci un* capac al ispãºirii de
aur curat; lungimea lui sã fie de doi
coþi ºi jumãtate, ºi lãþimea lui de un
cot ºi jumãtate. *Cap. 37.6. Rom. 3.25. Evr. 9.5.

18. Sã faci doi heruvimi de aur, sã-i
faci de aur bãtut, la cele douã capete
ale capacului ispãºirii;
19. sã faci un heruvim la un capãt ºi

un heruvim la celãlalt capãt; sã faceþi
heruvimii aceºtia ieºind din capacul
ispãºirii la cele douã capete ale lui.
20. Heruvimii* sã fie cu aripile

întinse pe deasupra, acoperind cu
aripile lor capacul ispãºirii, ºi cu
feþele întoarse una spre alta; heruvimii
sã aibã faþa întoarsã spre capacul
ispãºirii. *1 Împ. 8.7. 1 Cron. 28.18. Evr. 9.5.

21. Sã pui capacul* ispãºirii pe
chivot**, ºi în chivot sã pui mãrturia
pe care þi-o voi da. *Cap. 26.34. **Vers. 16.

22. Acolo* Mã voi întâlni cu tine; ºi
de la înãlþimea capacului ispãºirii,
dintre** cei doi heruvimi aºezaþi pe
chivotul mãrturiei, îþi voi da toate
poruncile Mele pentru copiii lui Israel.
*Cap. 29.42,43; 30.6,36. Lev. 16.2. Num. 17.4. **Num.
7.89. 1 Sam. 4.4. 2 Sam. 6.2. 2 Împ. 19.15. Ps. 80.1; 90.1.
Isa. 37.16.

Masa cu pâinile pentru 
punerea înainte

23. Sã faci* o masã de lemn de
salcâm; lungimea ei sã fie de doi coþi,

lãþimea de un cot, ºi înãlþimea de un
cot ºi jumãtate.

*Cap. 37.10. 1 Împ. 7.48. 2 Cron. 4.8. Evr. 9.2.

24. S-o poleieºti cu aur curat ºi sã-i
faci un chenar de aur de jur împrejur.
25. Sã-i faci împrejur un pervaz de un

lat de mânã; peste el sã pui un chenar
de aur de jur împrejur.
26. Sã faci pentru masã patru verigi

de aur ºi sã pui verigile în cele patru
colþuri, care vor fi la cele patru
picioare ale ei.
27. Verigile sã fie lângã pervaz, ºi în

ele se vor vârî drugii, ca sã ducã masa.
28. Drugii sã-i faci din lemn de

salcâm ºi sã-i acoperi cu aur; ºi ei vor
sluji la ducerea mesei.
29. Sã-i faci* farfurii, cãþui, potire ºi

ceºti, ca sã slujeascã la jertfele de
bãuturã: sã le faci de aur curat.

*Cap. 37.16. Num. 4.7.

30. Sã pui* pe masã pâinile pentru
punerea înainte, ca sã fie necurmat
înaintea Mea. *Lev. 24.5,6.

Sfeºnicul
31. Sã faci* un sfeºnic de aur

curat: sfeºnicul acesta sã fie fãcut de
aur bãtut: piciorul, fusul, potiraºele,
gãmãlioarele ºi florile lui sã fie
dintr-o bucatã.
*Cap. 37.17. 1 Împ. 7.49. Zah. 4.2. Evr. 9.2. Apoc. 1.12; 4.5.

32. Din laturile lui sã iasã ºase braþe;
trei braþe ale sfeºnicului dintr-o parte,
ºi trei braþe ale sfeºnicului din cealaltã
parte.
33. Pe un braþ sã fie trei potiraºe în

chip de floare de migdal, cu gãmãli-
oarele ºi florile lor, ºi pe celãlalt braþ
trei potiraºe în chip de floare de
migdal, cu gãmãlioarele ºi florile lor;
tot aºa sã fie ºi cele ºase braþe care ies
din sfeºnic.
34. Pe fusul sfeºnicului sã fie patru

potiraºe în chip de floare de migdal,
cu gãmãlioarele ºi florile lor.
35. Sã fie o gãmãlioarã sub cele douã

braþe care ies din fusul sfeºnicului, o
gãmãlioarã sub alte douã braþe, ºi o
gãmãlioarã sub alte douã braþe; tot aºa
sã fie ºi sub cele ºase braþe care ies din
sfeºnic.
36. Gãmãlioarele ºi braþele sfeºnicului

sã fie dintr-o singurã bucatã; totul sã
fie de aur bãtut, de aur curat.
37. Sã faci cele ºapte candele, care
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vor fi* puse1 deasupra, aºa ca sã
lumineze** în faþã.

*Cap. 27.21; 30.8. Lev. 24.3,4. 2 Cron. 13.11. **Num. 8.2.

38. Mucãrile ºi cenuºarele lui sã fie
de aur curat.
39. Se va întrebuinþa un talant de aur

curat pentru facerea sfeºnicului cu
toate uneltele lui.
40. Vezi* sã faci dupã chipul care þi

s-a arãtat pe munte.
*Cap. 26.30. Num. 8.4. 1 Cron. 28.11,19. Fapt. 7.44. Evr. 8.5.

Cortul

261. Cortul* sã-l faci din zece
covoare de in subþire rãsucit ºi

din materii vopsite în albastru, purpuriu
ºi cãrãmiziu; pe el sã faci heruvimi
lucraþi cu mãiestrie. *Cap. 36.8.

2. Lungimea unui covor sã fie de
douãzeci ºi opt de coþi, iar lãþimea
unui covor sã fie de patru coþi; toate
covoarele sã aibã aceeaºi mãsurã.
3. Cinci din aceste covoare sã fie

prinse împreunã, iar celelalte cinci
covoare sã fie de asemenea prinse
împreunã.
4. La marginea covorului cu care se

sfârºeºte cea dintâi împreunare de
covoare, sã faci niºte cheotori
albastre; tot aºa sã faci ºi la marginea
covorului cu care se sfârºeºte a doua
împreunare de covoare.
5. La cel dintâi covor sã faci cincizeci

de cheotori, iar la marginea covorului
cu care se sfârºeºte a doua împreunare
de covoare sã faci tot cincizeci de
cheotori. Cheotorile acestea sã se
potriveascã unele cu altele ºi sã vinã
faþã în faþã.
6. Apoi sã faci cincizeci de copci de

aur, ºi cu copcile acestea sã prinzi
covoarele unul de altul, aºa încât
Cortul sã alcãtuiascã un întreg.
7. Sã* mai faci niºte covoare de pãr

de caprã, ca sã slujeascã de acoperiº
peste Cort; sã faci unsprezece covoare
de acestea. *Cap. 36.14.

8. Lungimea fiecãrui covor sã fie de
treizeci de coþi, ºi lãþimea fiecãrui covor
sã fie de patru coþi; toate cele unspre-
zece covoare sã aibã aceeaºi mãsurã.
9. Pe cinci din aceste covoare sã le

legi împreunã deosebit, ºi pe celelalte
ºase deosebit, iar pe al ºaselea covor
sã-l îndoie în faþa Cortului.
10. Sã pui apoi cincizeci de cheotori

la marginea covorului cu care se sfâr-

ºeºte cea dintâi împreunare de covoare
ºi cincizeci de cheotori la marginea
covorului cu care se sfârºeºte a doua
împreunare de covoare.
11. Sã faci cincizeci de copci de

aramã ºi sã pui copcile în cheotori. Sã
împreunezi astfel acoperiºul Cortului,
aºa încât sã alcãtuiascã un întreg.
12. Fiindcã va mai trece ceva din

covoarele acoperiºului Cortului, jumã-
tate din ce trece dintr-un covor sã
acopere partea dinapoi a Cortului;
13. iar ce mai trece din lungimea

celorlalte covoare ale acoperiºului
Cortului sã cadã câte un cot de o parte
ºi un cot de cealaltã parte, peste cele
douã laturi ale Cortului, aºa încât sã le
acopere.
14. Sã* mai faci apoi pentru acope-

riºul Cortului o învelitoare de piei de
berbeci vopsite în roºu, ºi peste ea o
învelitoare de piei de viþel de mare.

*Cap. 36.19.

15. Apoi sã faci niºte scânduri pentru
Cort; scândurile acestea sã fie de lemn
de salcâm, puse în picioare.
16. Lungimea fiecãrei scânduri sã

fie de zece coþi, ºi lãþimea fiecãrei
scânduri sã fie de un cot ºi jumãtate.
17. Fiecare scândurã sã aibã douã

urechi unite una cu alta; aºa sã faci la
toate scândurile Cortului.
18. Sã faci douãzeci de scânduri

pentru Cort, înspre latura de miazãzi.
19. Sub cele douãzeci de scânduri, sã

pui patruzeci de picioare de argint, câte
douã picioare sub fiecare scândurã
pentru cele douã urechi ale ei.
20. Pentru a doua laturã a Cortului,

latura de miazãnoapte, de asemenea sã
faci douãzeci de scânduri,
21. împreunã cu cele patruzeci de

picioare de argint ale lor: câte douã
picioare sub fiecare scândurã.
22. Pentru fundul Cortului, înspre

latura de apus, sã faci ºase scânduri.
23. Sã mai faci douã scânduri pentru

unghiurile din fundul Cortului;
24. sã fie câte douã la un loc, începând

de jos, ºi bine legate la vârf cu un cerc;
amândouã aceste scânduri, care sunt
puse în cele douã unghiuri, sã fie la
fel.
25. Vor fi astfel opt scânduri, cu

picioarele lor de argint, adicã ºaispre-
zece picioare, câte douã picioare sub
fiecare scândurã.
26. Sã faci apoi cinci drugi de lemn
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1. Sau: aprinse

de salcâm pentru scândurile uneia din
pãrþile Cortului,
27. cinci drugi pentru scândurile din

a doua parte a Cortului ºi cinci drugi
pentru scândurile din partea din fundul
Cortului dinspre apus.
28. Drugul de la mijloc sã ajungã de la

un capãt pânã la celãlalt al scândurilor.
29. Sã poleieºti scândurile cu aur, ºi

verigile în care vor intra drugii sã le
faci de aur, iar drugii sã-i poleieºti tot
cu aur.
30. Cortul sã-l faci* dupã chipul care

þi s-a arãtat pe munte.
*Cap. 25.9,40; 27.8. Fapt. 7.44. Evr. 8.5.

Cele douã perdele
31. Sã faci* apoi o perdea albastrã,

purpurie ºi cãrãmizie ºi de in subþire
rãsucit; sã fie lucratã cu mãiestrie ºi sã
aibã pe ea heruvimi.

*Cap. 36.35. Lev. 16.2. 2 Cron. 3.14. Mat. 27.51. Evr. 9.3.

32. S-o prinzi de patru stâlpi de
salcâm poleiþi cu aur; stâlpii aceºtia sã
aibã niºte cârlige de aur ºi sã stea pe
patru picioare de argint.
33. Sã atârni perdeaua de copci, ºi în

dosul perdelei sã vâri chivotul* mãr-
turiei: perdeaua sã facã despãrþirea
între Locul** Sfânt ºi Locul Preasfânt.

*Cap. 25.16; 40.21. **Lev. 16.2. Evr. 9.2,3.

34. Sã pui* capacul ispãºirii pe
chivotul mãrturiei, în Locul Preasfânt.

*Cap. 25.21; 40.20. Evr. 9.5.

35. Masa* s-o pui dincoace de perdea,
ºi sfeºnicul** în faþa mesei, în partea
dinspre miazãzi a Cortului; iar masa
s-o pui înspre partea de miazãnoapte.

*Cap. 40.22. Evr. 9.2. **Cap. 40.24.

36. La intrarea Cortului sã* mai faci o
perdea albastrã, purpurie ºi cãrãmizie
ºi de in subþire rãsucit; aceasta sã fie o
lucrare de cusãturã la gherghef.

*Cap. 36.37.

37. Pentru perdeaua aceasta sã faci
cinci stâlpi* de salcâm ºi sã-i îmbraci
cu aur; stâlpii aceºtia sã aibã cârlige
de aur ºi sã torni pentru ei cinci
picioare de aramã. *Cap. 36.38.

Altarul pentru arderile de tot

271. Altarul* sã-l faci din lemn de
salcâm; lungimea lui sã fie de

cinci coþi, ºi lãþimea lui de cinci coþi.
Altarul sã fie în patru colþuri, ºi
înãlþimea lui sã fie de cinci coþi.

*Cap. 38.1. Ezec. 43.13.

2. În cele patru colþuri sã faci niºte

coarne care sã fie dintr-o bucatã cu
altarul; ºi sã-l acoperi cu aramã*.

*Num. 16.38.

3. Sã faci pentru altar oale de scos
cenuºa, lopeþi, lighene, furculiþe ºi
tigãi pentru cãrbuni; toate uneltele lui
sã le faci de aramã.
4. Sã faci altarului un grãtar de

aramã, în chip de reþea, ºi sã pui patru
verigi de aramã la cele patru colþuri
ale reþelei.
5. Grãtarul sã-l pui sub streaºina

altarului, începând de jos, aºa ca grã-
tarul sã vinã pânã la jumãtatea alta-
rului.
6. Sã faci apoi niºte drugi pentru

altar, drugi de lemn de salcâm, ºi sã-i
acoperi cu aramã.
7. Sã vâri drugii în verigi; ºi drugii sã

fie de amândouã pãrþile altarului, când
îl vor purta.
8. Sã-l faci din scânduri ºi gol pe

dinãuntru. Sã fie fãcut aºa* cum þi s-a
arãtat pe munte. *Cap. 25.40; 26.30.

Curtea Cortului
9. Curtea Cortului* s-o faci astfel:

Înspre partea de miazãzi, pentru alcã-
tuirea curþii, sã fie niºte pânze de in
subþire rãsucit, pe o lungime de o sutã
de coþi pentru aceastã întâi laturã,

*Cap. 38.9.

10. cu douãzeci de stâlpi care sã stea
pe douãzeci de picioare de aramã;
cârligele stâlpilor ºi beþele lor de
legãturã sã fie de argint.
11. Înspre partea de miazãnoapte sã

fie de asemenea niºte pânze, pe o
lungime de o sutã de coþi, cu douãzeci
de stâlpi ºi cu cele douãzeci de
picioare ale lor de aramã; cârligele
stâlpilor ºi beþele lor de legãturã sã fie
de argint.
12. Înspre partea de apus, sã fie

pentru lãþimea curþii niºte pânze de
cincizeci de coþi, cu zece stâlpi ºi cele
zece picioare ale lor.
13. Înspre partea de rãsãrit, pe lângã cei

cincizeci de coþi pentru lãþimea curþii,
14. sã mai fie cincisprezece coþi de

pânzã pentru o aripã, cu trei stâlpi ºi
cele trei picioare ale lor
15. ºi cincisprezece coþi de pânzã

pentru a doua aripã, cu trei stâlpi ºi
cele trei picioare ale lor.
16. Pentru poarta curþii Cortului, sã

fie o perdea latã de douãzeci de coþi,
albastrã, purpurie ºi cãrãmizie ºi de in
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subþire rãsucit, lucratã la gherghef, cu
patru stâlpi ºi cele patru picioare ale
lor.
17. Toþi stâlpii curþii de jur împrejur

sã aibã beþe de legãturã de argint,
cârlige de argint, ºi picioare de aramã.
18. Lungimea curþii sã fie de o sutã

de coþi, lãþimea de cincizeci de coþi de
fiecare parte, ºi înãlþimea de cinci
coþi; pânzele sã fie de in subþire
rãsucit, iar picioarele sã fie de aramã.
19. Toate uneltele rânduite pentru

slujba Cortului, toþi þãruºii lui ºi toþi
þãruºii curþii sã fie de aramã.

Untdelemnul sfânt
20. Sã* porunceºti copiilor lui Israel

sã-þi aducã pentru sfeºnic untdelemn
curat de mãsline fãrã drojdii, ca sã
ardã în candele necurmat. *Lev. 24.2.

21. Aaron* ºi fiii sãi sã-l pregãteascã
în Cortul întâlnirii**, dincoace de
perdeaua care este înaintea chivotului
mãrturiei, pentru ca sã ardã de seara
pânã dimineaþa înaintea Domnului.
Aceasta† este o lege veºnicã pentru
urmaºii lor ºi pe care copiii lui Israel
vor trebui s-o þinã.
*Cap. 26.31,33. **Cap. 30.8. 1 Sam. 3.3. 2 Cron. 13.11. †Cap.
28.43; 29.9,28. Lev. 3.17; 16.34; 24.9. Num. 18.23; 19.21. 
1 Sam. 30.25.

Îmbrãcãmintea preoþeascã

281. Apropie de tine pe fratele tãu,
Aaron*, ºi pe fiii sãi, ºi ia-i

dintre copiii lui Israel ºi pune-i deo-
parte în slujba Mea ca preoþi: pe Aaron
ºi pe fiii lui Aaron: Nadab, Abihu,
Eleazar ºi Itamar. *Num. 18.7. Evr. 5.1,4.

2. Fratelui* tãu, Aaron, sã-i faci
haine sfinte, ca sã-i slujeascã de cinste
ºi podoabã.

*Cap. 29.5,29; 31.10; 39.1,2. Lev. 8.7,30. Num. 20.26,28.

3. Vorbeºte* cu toþi cei destoinici,
cãrora** le-am dat un duh de price-
pere, sã facã veºmintele lui Aaron, ca
sã fie sfinþit ºi sã-Mi împlineascã
slujba de preot.

*Cap. 31.6; 36.1. **Cap. 31.3; 35.30,31.

4. Iatã veºmintele pe care le vor face:
un* pieptar**, un efod, o† mantie, o
tunicã†† lucratã la gherghef, o mitrã ºi
un brâu. Sã facã fratelui tãu, Aaron, ºi
fiilor sãi veºminte sfinte, ca sã-Mi
împlineascã slujba de preot.

*Vers. 15. **Vers. 6. †Vers. 31. ††Vers. 39.

5. Sã întrebuinþeze aur, materii vopsite
în albastru, în purpuriu, în cãrãmiziu
ºi in subþire.

Efodul ºi brâul
6. Efodul* sã-l facã de aur, de fir

albastru, purpuriu ºi cãrãmiziu ºi de
in subþire rãsucit; sã fie lucrat cu
mãiestrie. *Cap. 39.2.

7. Sã aibã doi umerari uniþi cu el; la
cele douã capete ale lui, sã fie legat de
ei.
8. Brâul sã fie de aceeaºi lucrãturã ca

efodul ºi prins pe el; sã fie de aur, de
fir albastru, purpuriu ºi cãrãmiziu ºi
de in subþire rãsucit.
9. Sã iei apoi douã pietre de onix ºi sã

sapi pe ele numele fiilor lui Israel:
10. ºase din numele lor pe o piatrã, ºi

alte ºase pe a doua piatrã, dupã ºirul
naºterilor.
11. Pe cele douã pietre sã sapi numele

fiilor lui Israel, cum se face sãpãtura
pe pietre ºi pe peceþi; sã le legi într-o
ferecãturã de aur.
12. Amândouã aceste pietre sã le pui

pe umerarii efodului, ca aducere aminte
de fiii lui Israel; ºi Aaron* le va purta
numele înaintea Domnului, pe cei doi
umeri ai lui, ca** aducere aminte de
ei. *Vers. 29. Cap. 39.7. **Ios. 4.7. Zah. 6.14.

13. Sã faci apoi niºte ferecãturi de
aur
14. ºi douã lãnþiºoare de aur curat, pe

care sã le împleteºti în chip de sfori; ºi
lanþurile acestea, împletite astfel, sã le
pui în ferecãturi.

Pieptarul
15. Sã faci* apoi pieptarul judecãþii,

lucrat cu mãiestrie; sã-l faci din
aceeaºi lucrãturã ca efodul; sã-l faci
de aur, de fir albastru, purpuriu ºi
cãrãmiziu ºi de in subþire rãsucit.

*Cap. 39.8.

16. Sã fie în patru colþuri ºi îndoit;
lungimea lui sã fie de o palmã, ºi
lãþimea tot de o palmã.
17. În el sã* þeºi o þesãturã de pietre,

ºi anume patru rânduri de pietre: în
rândul întâi: un sardonix, un topaz ºi
un smarald; *Cap. 39.10, etc.

18. în al doilea rând: un rubin, un
safir ºi un diamant;
19. în al treilea rând: un opal, un agat

ºi un ametist;
20. în al patrulea rând: un hrisolit, un

onix ºi un iaspis. Aceste pietre sã fie
legate în ferecãtura lor de aur.
21. Sã fie douãsprezece, dupã numele

fiilor lui Israel, sãpate ca niºte peceþi,
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fiecare cu numele uneia din cele douã-
sprezece seminþii. 
22. Pentru pieptar sã faci niºte lãnþi-

ºoare de aur curat, împletite ca niºte
sfori.
23. Sã faci pentru pieptar douã verigi

de aur, ºi aceste douã verigi de aur
sã le pui la cele douã capete ale
pieptarului.
24. Cele douã lanþuri de aur împletite

sã le prinzi de cele douã verigi de la
cele douã capete ale pieptarului.
25. Iar celelalte douã capete ale celor

douã lanþuri împletite sã le prinzi de
cele douã ferecãturi ºi sã le pui peste
umerarii efodului, în partea dinainte.
26. Sã mai faci douã verigi de aur ºi

sã le pui la celelalte douã capete de jos
ale pieptarului, pe marginea dinãuntru
care este îndreptatã spre efod.
27. ªi sã mai faci alte douã verigi de

aur, pe care sã le pui jos la cei doi
umerari ai efodului pe partea dinainte
a lui, tocmai acolo unde se îmbucã
efodul cu umerarii, deasupra brâului
efodului.
28. Pieptarul cu verigile lui sã-l lege de

verigile efodului cu o sfoarã albastrã,
pentru ca pieptarul sã stea þeapãn
deasupra brâului efodului ºi sã nu
poatã sã se miºte de pe efod.
29. Când va intra Aaron în Sfântul

Locaº, va purta pe inima lui numele
fiilor lui Israel, sãpate pe pieptarul
judecãþii, ca sã pãstreze întotdeauna*
aducerea aminte de ei înaintea Dom-
nului. *Vers. 12.

30. Sã pui* în pieptarul judecãþii
Urim ºi Tumim1, care sã fie pe inima
lui Aaron, când se va înfãþiºa el
înaintea Domnului. Astfel, Aaron va
purta necurmat pe inima lui judecata
copiilor lui Israel, când se va înfãþiºa
înaintea Domnului. *Lev. 8.8. 
Num. 27.21. Deut. 33.8. 1 Sam. 28.6. Ezra 2.63. Neem. 7.65.

Mantia albastrã
31. Mantia de sub efod s-o* faci

întreagã de materie albastrã.
*Cap. 39.22.

32. La mijloc, sã aibã o gurã pentru
intrarea capului; ºi gura aceasta sã
aibã de jur împrejur o tiviturã þesutã,
ca gura unei platoºe, ca sã nu se rupã.
33. Pe margine, de jur împrejurul

tiviturii, sã pui niºte rodii de culoare
albastrã, purpurie ºi cãrãmizie, presãrate
cu clopoþei de aur:
34. un clopoþel de aur ºi o rodie, un

clopoþel de aur ºi o rodie, pe toatã
marginea mantiei, de jur împrejur.
35. Aaron se va îmbrãca cu ea ca sã

facã slujba; când va intra în Locaºul
Sfânt înaintea Domnului ºi când va
ieºi din el, se va auzi sunetul clopo-
þeilor, aºa cã el nu va muri.

Tabla de aur, tunica, mitra ºi brâul
36. Sã faci ºi o tablã de aur curat ºi sã

sapi pe ea, cum se sapã pe o pecete:
„Sfinþenie Domnului”*. *Cap. 39.30. Zah. 14.20.

37. S-o legi cu o sfoarã albastrã de
mitrã, în partea dinainte a mitrei.
38. Ea sã fie pe fruntea lui Aaron; ºi

Aaron va* purta fãrãdelegile sãvârºite
de copiii lui Israel când îºi aduc toate
darurile lor sfinte; ea va fi necurmat
pe fruntea lui înaintea Domnului,
pentru ca ei sã fie plãcuþi** înaintea
Lui. *Vers. 43. 
Lev. 10.17; 22.9. Num. 18.1. Isa. 53.11. Ezec. 4.4-6. Ioan 1.29.
Evr. 9.28. 1 Pet. 2.24. **Lev. 1.4; 22.27; 23.11. Isa. 56.7.

39. Tunica s-o faci de in subþire; sã
faci o mitrã de in subþire ºi sã faci un
brâu lucrat la gherghef.
40. Fiilor lui Aaron sã le* faci tunici,

sã le faci brâie ºi sã le faci scufii, spre
cinste ºi podoabã.

*Vers. 4. Cap. 39.27-29,41. Ezec. 44.17,18.

41. Sã îmbraci cu ele pe fratele tãu,
Aaron, ºi pe fiii lui împreunã cu el. Sã-
i ungi*, sã-i închini** în slujbã, sã-i
sfinþeºti ºi-Mi vor sluji ca preoþi.
*Cap. 29.7; 30.30; 40.15. Lev. 10.7. **Cap. 29.9, etc. Lev. 8.
Evr. 7.28.

42. Fã-le izmene* de in ca sã-ºi
acopere goliciunea, de la brâu pânã la
glezne. *Cap. 39.28. Lev. 6.10; 16.4. Ezec. 44.18.

43. Aaron ºi fiii lui le vor purta când
vor intra în Cortul întâlnirii sau când
se vor apropia de altar* ca sã facã
slujba în Locaºul Sfânt; astfel ei nu se
vor face vinovaþi** ºi nu vor muri.
Aceasta† este o lege veºnicã pentru
Aaron ºi pentru urmaºii lui dupã el.
*Cap. 20.26. **Lev. 5.1,17; 20.19,20; 22.9. Num. 9.13; 18.22.
†Cap. 17.21. Lev. 17.7.

Sfinþirea preoþilor

29 1. Iatã ce vei face pentru ca sã-i
sfinþeºti ºi sã-Mi împlineascã

slujba de preoþi:
Ia* un viþel ºi doi berbeci fãrã cusur.

*Lev. 8.2.
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2. Fã, cu fãinã aleasã de grâu, niºte
azime*, turte nedospite, frãmântate
cu untdelemn, ºi plãcinte nedospite,
stropite cu untdelemn. *Lev. 2.4; 6.20-22.

3. Sã le pui într-un coº ºi sã le aduci
împreunã cu viþelul ºi cei doi berbeci.
4. Sã aduci apoi pe Aaron ºi pe fiii lui

la uºa Cortului întâlnirii ºi sã-i* speli
cu apã. *Cap. 40.12. Lev. 8.6. Evr. 10.22.

5. Sã iei* veºmintele; sã îmbraci pe
Aaron cu tunica, cu mantia efodului,
cu efodul** ºi cu pieptarul, ºi sã-l
încingi cu brâul efodului.

*Cap. 28.2. Lev. 8.7. **Cap. 28.8.

6. Sã-i pui* mitra pe cap, ºi pe mitrã
sã pui tabla sfinþeniei. *Lev. 8.9.

7. Sã iei untdelemnul* pentru ungere,
sã i-l torni pe cap, ºi sã-l ungi.

*Cap. 28.41; 30.25. Lev. 8.12; 10.7; 21.10. Num. 35.25.

8. Sã aduci* apoi pe fiii lui ºi sã-i
îmbraci cu tunicile. *Lev. 8.13.

9. Sã încingi pe Aaron ºi pe fiii lui cu
un brâu ºi sã pui scufiile pe capetele
fiilor lui Aaron. Preoþia* va fi a lor
printr-o lege veºnicã. Astfel sã închini
pe** Aaron ºi pe fiii lui în slujba Mea.

*Num. 18.7. **Cap. 28.41. Lev. 8.22, etc. Evr. 7.28.

10. Sã aduci viþelul înaintea Cortului
întâlnirii, ºi Aaron* ºi fiii lui sã-ºi
punã mâinile pe capul viþelului.

*Lev. 1.4; 8.14.

11. Sã înjunghii viþelul înaintea Dom-
nului, la uºa Cortului întâlnirii.
12. Sã iei* cu degetul tãu din

sângele viþelului, sã pui pe** coarnele
altarului, iar celãlalt sânge sã-l verºi
la picioarele altarului.

*Lev. 8.15. **Cap. 27.2; 30.2.

13. Sã iei* toatã grãsimea care
acoperã mãruntaiele ºi prapurul
ficatului, cei doi rinichi cu grãsimea
care-i acoperã, ºi sã le arzi pe altar.

*Lev. 3.3.

14. Dar carnea* viþelului, pielea ºi
balega lui sã le arzi în foc, afarã din
tabãrã: aceasta este o jertfã pentru pãcat.

*Lev. 4.11,12,21. Evr. 13.11.

15. Sã iei* pe unul din cei doi berbeci;
ºi Aaron ºi fiii lui sã-ºi punã** mâinile
pe capul berbecului.

*Lev. 8.18. **Lev. 1.4-9.

16. Sã înjunghii berbecul; sã-i iei
sângele ºi sã-l stropeºti pe altar, de jur
împrejur.
17. Apoi sã tai berbecul în bucãþi ºi

sã-i speli mãruntaiele ºi picioarele, ºi
sã le pui lângã celelalte bucãþi ºi lângã
capul lui.
18. Berbecul sã-l arzi de tot pe altar;

aceasta este o ardere de tot pentru
Domnul, este o jertfã mistuitã de foc, de
un miros* plãcut Domnului. *Gen. 8.21.

19. Sã iei* apoi pe celãlalt berbec; ºi
Aaron ºi fiii lui sã-ºi punã mâinile pe
capul berbecului. *Vers. 3. Lev. 8.22.

20. Sã înjunghii berbecul; sã iei din
sângele lui, sã pui pe vârful urechii
drepte a lui Aaron ºi pe vârful urechii
drepte a fiilor lui, pe degetul cel mare
al mâinii lor drepte ºi pe degetul cel
mare al piciorului lor drept, iar celã-
lalt sânge sã-l stropeºti pe altar, de jur
împrejur.
21. Sã iei* din sângele de pe altar ºi

din untdelemnul pentru ungere ºi sã
stropeºti pe Aaron ºi veºmintele lui,
pe fiii lui ºi veºmintele lor. Astfel vor
fi închinaþi**, Aaron ºi veºmintele lui,
fiii lui ºi veºmintele lor, în slujba Dom-
nului. *Cap. 30.25,31. Lev. 8.30. **Vers. 1. Evr. 9.22.

22. Sã iei apoi grãsimea berbecului,
coada, grãsimea care acoperã mãrun-
taiele, prapurul ficatului, cei doi
rinichi, cu grãsimea care-i acoperã, ºi
spata dreaptã, cãci acesta este un
berbec de închinare în slujba Dom-
nului;
23. din* coº sã iei din azimele, puse

înaintea Domnului, o turtã de pâine, o
turtã cu untdelemn ºi o plãcintã.

*Lev. 8.26.

24. Toate acestea sã le pui în mâinile
lui Aaron ºi în mâinile fiilor lui, ºi sã
le legeni* într-o parte ºi într-alta, ca
un dar legãnat înaintea Domnului.

*Lev. 7.30.

25. Sã le* iei apoi din mâinile lor ºi
sã le arzi pe altar, deasupra arderii de
tot; aceasta este o jertfã mistuitã de
foc înaintea Domnului, de un miros
plãcut Domnului. *Lev. 8.28.

26. Sã iei ºi* pieptul berbecului care
va sluji la închinarea lui Aaron în
slujba Domnului ºi sã-l legeni într-o
parte ºi în alta, ca un dar legãnat
înaintea Domnului: aceasta va fi**
partea ta. *Lev. 8.29. **Ps. 99.6.

27. Sã sfinþeºti pieptul* legãnat ºi
spata ridicatã din berbecul care va
sluji la închinarea lui Aaron ºi a
fiilor lui în slujba Domnului, pieptul
legãnându-l într-o parte ºi într-alta,
spata înfãþiºând-o înaintea Domnului
prin ridicare.

*Lev. 7.31,34. Num. 18.11,18. Deut. 18.3.

28. Ele vor fi ale lui Aaron ºi ale
fiilor lui, printr-o* lege veºnicã, pe
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care o vor þine copiii lui Israel; cãci
este o jertfã adusã prin ridicare**; ºi,
în jertfele de mulþumire ale copiilor
lui Israel, jertfa adusã prin ridicare va
fi a Domnului. *Lev. 10.15. **Lev. 7.34.

29. Veºmintele sfinte ale lui Aaron
vor fi dupã* el ale fiilor lui, care le
vor pune când vor fi unºi ºi când vor fi
închinaþi în** slujbã.

*Num. 20.26,28. **Num. 18.8; 35.25.

30. Vor fi purtate timp de* ºapte zile
de acela** din fiii lui care îi va urma
în slujba preoþiei ºi care va intra în
Cortul întâlnirii ca sã facã slujba în
Sfântul Locaº. *Lev. 8.35; 9.1,8. **Num. 20.28.

31. Sã iei apoi berbecul pentru închi-
narea în slujba Domnului ºi sã pui 
sã-i fiarbã* carnea într-un loc sfânt.

*Lev. 8.31.

32. Aaron ºi fiii lui sã mãnânce, la uºa
Cortului întâlnirii, carnea berbecului
ºi pâinea* din coº. *Mat. 12.4.

33. Sã mãnânce* astfel tot ce a slujit
la facerea ispãºirii, ca sã fie închinaþi
în slujbã ºi sfinþiþi; nimeni** altul sã
nu mãnânce din ele, cãci sunt lucruri
sfinte. *Lev. 10.14,15,17. **Lev. 22.10.

34. Dacã va rãmâne ceva din carnea
întrebuinþatã pentru închinarea în slujbã
ºi din pâine pânã dimineaþa, sã arzi în
foc ce va* rãmâne; sã nu se mãnânce,
cãci este un lucru sfânt. *Lev. 8.32.

35. Sã urmezi, cu privire la Aaron ºi
la fiii lui, toate poruncile pe care þi 
le-am dat. În ºapte zile* sã-i închini în
slujbã. *Exod 40.12. Lev. 8.33-35.

36. În fiecare zi* sã mai aduci un
viþel ca jertfã pentru pãcat, pentru
ispãºire; sã cureþi altarul, fãcând
ispãºirea aceasta, ºi sã-l ungi** ca sã-l
sfinþeºti. *Evr. 10.11. **Cap. 30.26,28,29; 40.10.

37. Timp de ºapte zile sã faci ispãºire
pentru altar ºi sã-l sfinþeºti; ºi astfel*
altarul va fi preasfânt, ºi oricine** se
va atinge de altar va fi sfinþit.

*Cap. 40.10. **Cap. 30.29. Mat. 23.19.

Jertfa necurmatã
38. Iatã ce sã jertfeºti pe altar: doi*

miei de un an, în fiecare** zi, necurmat.
*Num. 28.3. 1 Cron. 16.40. 2 Cron. 2.4; 13.11; 31.3.

Ezra 3.3. **Dan. 9.27; 12.11.

39. Un miel sã-l jertfeºti dimineaþa*,
iar celãlalt miel seara.

*2 Împ. 16.15. Ezec. 46.13-15.

40. Împreunã cu cel dintâi miel, sã
aduci a zecea parte dintr-o efã de floare
de fãinã frãmântatã într-un sfert de

hin1 de untdelemn de mãsline fãrã
drojdii ºi o jertfã de bãuturã de un
sfert de hin de vin.
41. Pe al doilea miel sã-l jertfeºti

seara ºi sã aduci împreunã cu el o
jertfã de mâncare ºi o jertfã de bãuturã,
ca cele de dimineaþã; aceasta este o
jertfã mistuitã de foc, de un miros
plãcut Domnului. *1 Împ. 18.29,36. 
2 Împ. 16.15. Ezra 9.4,5. Ps. 141.2. Dan. 9.21.

42. Aceasta este* arderea de tot
necurmatã care va fi adusã de urmaºii
voºtri la uºa Cortului întâlnirii,
înaintea Domnului; acolo* Mã voi
întâlni cu voi ºi îþi voi vorbi.

*Vers. 38. Cap. 30.8. Num. 28.6. Dan. 8.11-13.
**Cap. 25.22; 30.6,36. Num. 17.4.

43. Acolo Mã voi întâlni cu copiii lui
Israel, ºi locul acela va fi sfinþit* de
slava Mea. *Cap. 40.34. 1 Împ. 8.11. 
2 Cron. 5.14; 7.1-3. Ezec. 43.5. Hag. 2.7,9. Mal. 3.1.

44. Voi sfinþi Cortul întâlnirii ºi alta-
rul; voi* sfinþi pe Aaron ºi pe fiii lui
ca sã fie în slujba Mea ca preoþi.

*Lev. 21.15; 22.9,16.

45. Eu voi locui* în mijlocul copiilor
lui Israel ºi voi fi Dumnezeul lor.
*Exod 25.8. Lev. 26.12. Zah. 2.10. Ioan 14.17,23. 2 Cor. 6.16.
Apoc. 21.3.

46. Ei vor cunoaºte cã Eu* sunt
Domnul Dumnezeul lor care i-am scos
din þara Egiptului ca sã locuiesc în
mijlocul lor. Eu sunt Domnul Dum-
nezeul lor. *Cap. 20.2.

Altarul tãmâierii

30 1. Sã faci apoi un* altar**
pentru arderea tãmâiei, ºi anume

sã-l faci din lemn de salcâm.
*Cap. 37.25; 40.5. **Vers. 7,8,10. Lev. 4.7,18. Apoc. 8.3.

2. Lungimea lui sã fie de un cot, iar
lãþimea tot de un cot; sã fie în patru
colþuri, ºi înãlþimea lui sã fie de doi
coþi. Coarnele altarului sã fie dintr-o
bucatã cu el.
3. Sã-i poleieºti cu aur curat atât

partea de sus, cât ºi pereþii lui de jur
împrejur ºi coarnele; ºi sã-i faci o
cununã de aur de jur împrejur.
4. Dedesubtul cununii sã-i faci douã

verigi de aur de amândouã laturile, în
cele douã unghiuri, pentru punerea
drugilor care vor sluji la ducerea lui.
5. Drugii sã-i faci din lemn de salcâm

ºi sã-i poleieºti cu aur.
6. Sã aºezi altarul în faþa perdelei

dinãuntru, care este înaintea chivo-
tului mãrturiei, în faþa capacului*
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ispãºirii, care este deasupra mãrturiei,
ºi unde Mã voi întâlni cu tine.

*Cap. 25.21,22.

7. Aaron va arde pe el tãmâie*
mirositoare; va arde tãmâie în fiecare
dimineaþã, când va** pregãti candelele;

*Vers. 34. 1 Sam. 2.28. 1 Cron. 23.13. Luca 1.9.
**Cap. 27.21.

8. va arde ºi seara când va aºeza
candelele. Astfel se va arde necurmat
din partea voastrã tãmâie înaintea
Domnului din neam în neam.
9. Sã nu aduceþi pe altar altfel* de

tãmâie, nici ardere de tot, nici jertfã de
mâncare ºi sã nu turnaþi pe el nici o
jertfã de bãuturã. *Lev. 10.1.

10. Numai o datã pe fiecare an,
Aaron* va face ispãºire pe coarnele
altarului. Ispãºirea aceasta o va face o
datã pe an cu sângele dobitocului adus
ca jertfã pentru ispãºirea pãcatului,
printre urmaºii voºtri. Acesta va fi un
lucru preasfânt înaintea Domnului.”

*Lev. 16.18; 23.27.

Darurile pentru Locaº
11. Domnul a vorbit lui Moise ºi a zis:
12. „Când* vei socoti pe copiii lui

Israel ºi le vei face numãrãtoarea,
fiecare din ei sã dea Domnului un dar
în bani, pentru rãscumpãrarea** sufle-
tului lui, ca sã nu fie loviþi de nici o
urgie†, cu prilejul acestei numãrãtori.
*Cap. 38.25. Num. 1.2,5; 26.2. 2 Sam. 24.2
**Num. 31.50. Iov 33.24; 36.18. Ps. 49.7. Mat. 20.28. Marc.

10.45. 1 Tim. 2.6. 1 Pet. 1.18,19. †2 Sam. 24.15.

13. Iatã ce* vor da toþi cei ce vor fi
cuprinºi în numãrãtoarea aceasta: o
jumãtate de siclu, dupã siclul Sfântului
Locaº, care este** de douãzeci de
ghere; o jumãtate† de siclu va fi darul
ridicat pentru Domnul. *Mat. 17.24. 
**Lev. 27.25. Num. 3.47. Ezec. 45.12. †Cap. 38.26.

14. Orice om cuprins în numãrãtoare,
de la vârsta de douãzeci de ani în sus,
va plãti darul ridicat pentru Domnul.
15. Bogatul* sã nu plãteascã mai

mult, ºi sãracul sã nu plãteascã mai
puþin de o jumãtate de siclu, ca dar
ridicat pentru Domnul, pentru rãscum-
pãrarea** sufletelor.

*Iov 34.19. Prov. 22.2. Efes. 6.9. Col. 3.25. **Vers. 12.

16. Sã ridici de la copiii lui Israel
argintul pentru rãscumpãrare ºi sã-l
întrebuinþezi* pentru slujba Cortului
întâlnirii; aceasta va fi pentru copiii
lui Israel o aducere aminte** înaintea
Domnului pentru rãscumpãrarea sufle-
telor lor.” *Cap. 18.25. **Num. 16.40.

Ligheanul de aramã
17. Domnul a vorbit lui Moise ºi a

zis:
18. „Sã faci* un lighean de aramã, cu

piciorul lui de aramã, pentru spãlat;
sã-l aºezi între Cortul** întâlnirii ºi
altar ºi sã torni apã în el,

*Cap. 38.8. 1 Împ. 7.38. **Cap. 40.7,30.

19. ca sã-ºi spele în el Aaron* ºi fiii
lui mâinile ºi picioarele.

*Cap. 40.31,32. Ps. 26.6. Isa. 52.11. Ioan 13.10. Evr. 10.22.

20. Când vor intra în Cortul întâlnirii,
se vor spãla cu apa aceasta ca sã nu
moarã; ºi se vor spãla ºi când se vor
apropia de altar ca sã facã slujba ºi ca
sã aducã Domnului jertfe arse de foc.
21. Îºi vor spãla mâinile ºi picioarele

ca sã nu moarã*. Aceasta va fi o lege
necurmatã pentru Aaron, pentru fiii lui
ºi pentru urmaºii lor.” *Cap. 28.43.

Untdelemnul sfânt ºi tãmâia
22. Domnul a vorbit lui Moise ºi a

zis:
23. „Ia* din cele mai bune mirodenii:

cinci sute de sicli de smirnã** foarte
curatã, jumãtate, adicã douã sute
cincizeci de sicli, de scorþiºoarã miro-
sitoare, douã sute cincizeci de sicli de
trestie† mirositoare, *Cânt. 4.14. 
Ezec. 27.22. **Ps. 45.8. Prov. 7.17. †Cânt. 4.14. Ier. 6.20.

24. cinci sute de sicli de* casia, dupã
siclul Sfântului Locaº, ºi un hin** de
untdelemn de mãslin.

*Ps. 45.8. **Cap. 29.40.

25. Cu ele sã faci un untdelemn
pentru ungerea sfântã: o amestecãturã
mirositoare, fãcutã dupã meºteºugul
fãcãtorului de mir; acesta va fi
untdelemnul* pentru ungerea sfântã.

*Cap. 37.29. Num. 35.25. Ps. 89.20; 133.2.

26. Cu el sã ungi* Cortul întâlnirii ºi
chivotul mãrturiei,

*Cap. 40.9. Lev. 8.10. Num. 7.1.

27. masa ºi toate uneltele ei, sfeºnicul
ºi uneltele lui, altarul tãmâierii,
28. altarul arderilor de tot cu toate

uneltele lui ºi ligheanul cu piciorul
lui.
29. Sã sfinþeºti aceste lucruri, ºi ele

vor fi preasfinte; oricine* se va atinge
de ele va fi sfinþit. *Cap. 29.37.

30. Sã ungi* de asemenea pe Aaron ºi
pe fiii lui ºi sã-i sfinþeºti, ca sã fie în
slujba Mea ca preoþi.

*Cap. 29.7, etc. Lev. 8.12,30.

31. Sã vorbeºti copiilor lui Israel ºi sã
le spui: „Acesta Îmi va fi untdelemnul
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pentru ungerea sfântã, printre urmaºii
voºtri.
32. Sã nu se ungã cu el trupul nici

unui om ºi sã nu faceþi un alt
untdelemn ca el dupã aceeaºi întocmire;
el este* sfânt, ºi voi sã-l priviþi ca
sfânt. *Vers. 25,37.

33. Oricine* va face un untdelemn ca
el sau va unge cu el pe altul va fi
nimicit** din poporul lui.”

*Vers. 38. **Gen. 17.14. Cap. 12.15. Lev. 7.20,21.

34. Domnul a zis lui Moise: „Ia*
mirodenii, stacte, onice mirositoare,
halvan ºi tãmâie curatã, în aceeaºi
mãsurã. *Cap. 25.6; 37.29.

35. Cu ele sã faci tãmâie: o ameste-
cãturã mirositoare, alcãtuitã* dupã
meºteºugul fãcãtorului de mir; sã fie
sãratã, curatã ºi sfântã. *Vers. 25.

36. S-o pisezi mãrunt ºi s-o pui
înaintea mãrturiei, în Cortul întâlnirii,
unde* Mã voi întâlni cu tine. Acesta
va fi pentru voi un lucru** preasfânt.

*Cap. 29.42. Lev. 16.2. **Vers. 32. Cap. 29.37. Lev. 2.3.

37. Tãmâie ca aceasta, în aceeaºi
întocmire, sã nu* vã faceþi, ci s-o
priviþi ca sfântã ºi pãstratã pentru
Domnul. *Vers. 32.

38. Oricine* va face tãmâie ca ea, ca 
s-o miroasã, va fi nimicit din poporul
lui.” *Vers. 33.

Rânduirea meºterilor

311. Domnul a vorbit lui Moise ºi a
zis:

2. „Sã* ºtii cã am ales pe Beþaleel,
fiul** lui Uri, fiul lui Hur, din seminþia
lui Iuda. *Cap. 35.30; 36.1. **1 Cron. 2.20.

3. L-am umplut* cu Duhul lui Dum-
nezeu, i-am dat un duh de înþelep-
ciune, pricepere ºi ºtiinþã pentru tot
felul de lucrãri, *Cap. 35.31. 1 Împ. 7.14.
4. i-am dat putere sã nãscoceascã tot

felul de lucrãri meºteºugite, sã lucreze
în aur, în argint ºi în aramã,
5. sã sape în pietre ºi sã le lege, sã

lucreze în lemn ºi sã facã tot felul de
lucrãri.
6. ªi iatã cã i-am dat ca ajutor pe*

Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminþia
lui Dan. Am dat pricepere** în mintea
tuturor celor ce sunt iscusiþi, ca sã
facã tot ce þi-am poruncit:

*Cap. 35.34. **Cap. 28.3; 35.10,35; 36.1.

7. Cortul* întâlnirii**, chivotul mãr-
turiei†, capacul ispãºirii care va fi
deasupra lui ºi toate uneltele Cortului;

*Cap. 36.8. **Cap. 37.1. †Cap. 37.6.

8. masa* cu uneltele ei**, sfeºnicul

de aur curat cu toate uneltele lui,
altarul tãmâierii; *Cap. 37.10. **Cap. 37.17.

9. altarul* arderilor de tot cu toate
uneltele lui, ligheanul** cu piciorul
lui; *Cap. 38.1. **Cap. 38.8.

10. veºmintele* pentru slujbã, veº-
mintele sfinte ale preotului Aaron,
veºmintele fiilor lui pentru slujbele
preoþeºti; *Cap. 39.1,41. Num. 4.5,6, etc.

11. untdelemnul* pentru ungere ºi
tãmâia** mirositoare pentru Sfântul
Locaº. Le vor face dupã toate poruncile
pe care þi le-am dat.”

*Cap. 30.25,31; 37,29. **Cap. 30.34; 37.29.

Þinerea Sabatului
12. Domnul a vorbit lui Moise ºi a zis:
13. „Vorbeºte copiilor lui Israel ºi

spune-le: „Sã* nu care cumva sã nu
þineþi Sabatele Mele, cãci acesta va fi
între Mine ºi voi ºi urmaºii voºtri un
semn dupã care se va cunoaºte cã Eu
sunt Domnul, care vã sfinþesc.

*Lev. 19.3,30; 26.2. Ezec. 20.12,20; 44.24.

14. Sã þineþi* Sabatul, cãci el va fi
pentru voi ceva sfânt. Cine** îl va
cãlca va fi pedepsit cu moartea; cine
va face vreo lucrare în ziua aceasta va
fi nimicit din mijlocul poporului sãu.
*Cap. 20.8. Deut. 5.12. Ezec. 20.12. **Cap. 35.2. Num. 15.35.

15. Sã lucrezi ºase* zile; dar a**
ºaptea este Sabatul, ziua de odihnã
închinatã Domnului. Cine va face
vreo lucrare în ziua Sabatului va fi pe-
depsit cu moartea.

*Cap. 20.9. **Gen. 2.2. Cap. 16.23; 20.10.

16. Copiii lui Israel sã pãzeascã
Sabatul, prãznuindu-l, ei ºi urmaºii
lor, ca un legãmânt necurmat.
17. Acesta va fi între Mine ºi copiii

lui Israel un semn* veºnic; cãci în
ºase** zile a fãcut Domnul cerurile ºi
pãmântul, iar în ziua a ºaptea S-a
odihnit ºi a rãsuflat.”

*Vers. 13. Ezec. 20.12,20. **Gen. 1.31; 2.2.

Tablele Legii
18. Când a isprãvit Domnul de vorbit

cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat
cele* douã table ale mãrturiei, table de
piatrã, scrise cu degetul lui Dumnezeu.

*Cap. 24.12; 32.15,16; 34.28,29. Deut. 4.13; 5.22; 9.10,11.
2 Cor. 3.3.

Viþelul de aur

321. Poporul, vãzând cã Moise*
zãboveºte sã se coboare de pe

munte, s-a strâns în jurul lui Aaron ºi
i-a zis**: „Haide! fã-ne un dumnezeu
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care sã† meargã înaintea noastrã; cãci
Moise, omul acela care ne-a scos din
þara Egiptului, nu ºtim ce s-a fãcut.”

*Cap. 24.18. Deut. 9.9. **Fapt. 7.40. †Cap. 13.21.

2. Aaron le-a rãspuns: „Scoateþi*
cerceii de aur din urechile nevestelor,
fiilor ºi fiicelor voastre, ºi aduceþi-i la
mine.” *Judc. 8.24-27.

3. ªi toþi ºi-au scos cerceii de aur din
urechi ºi i-au adus lui Aaron.
4. El* i-a luat din mâinile lor, a bãtut

aurul cu dalta ºi a fãcut un viþel turnat.
ªi ei au zis: „Israele! iatã dumnezeul
tãu care te-a scos din þara Egiptului.”

*Cap. 20.23. Deut. 9.16. Judc. 17.3,4. 1 Împ. 12.28.
Neem. 9.18. Ps. 106.19. Isa. 46.6. Fapt. 7.41. Rom. 1.23.

5. Când a vãzut Aaron lucrul acesta, a
zidit un altar înaintea lui ºi a* strigat:
„Mâine va fi o sãrbãtoare în cinstea
Domnului!”

*Lev. 23.2,4,21,37. 2 Împ. 10.29. 2 Cron. 30.5.

6. A doua zi, s-au sculat dis-de-dimi-
neaþã ºi au adus arderi de tot ºi jertfe
de mulþumire*. Poporul a ºezut de a
mâncat ºi a bãut; apoi s-au sculat sã
joace. *1 Cor. 10.7.

Mânia lui Dumnezeu
7. Domnul a zis lui Moise*: „Scoalã

ºi coboarã-te; cãci poporul tãu, pe care 
l-ai scos din þara Egiptului, s-a**
stricat. *Vers. 1. Cap. 33.1. Deut. 9.12. Dan. 9.24. 
**Gen. 6.11,12. Deut. 4.16; 32.5. Judc. 2.19. Osea 9.9.

8. Foarte curând s-au abãtut de la calea
pe care le-o* poruncisem Eu; ºi-au
fãcut un viþel turnat, s-au închinat
pânã la pãmânt înaintea lui, i-au adus
jertfe ºi au zis: „Israele**, iatã dum-
nezeul tãu care te-a scos din þara
Egiptului!”

*Cap. 20.3,4,23. Deut. 9.16. **1 Împ. 12.28.

9. Domnul a zis lui Moise: „Vãd* cã
poporul acesta este un popor încãpã-
þânat. *Cap. 34.9; 38.3,5.
Deut. 9.6,13; 31.27. 2 Cron. 30.8. Isa. 48.4. Fapt. 7.51.

10. Acum*, lasã-Mã; mânia** Mea
are sã se aprindã împotriva lor: ºi-i voi
mistui; dar pe† tine te voi face
strãmoºul unui neam mare.”

*Deut. 9.14,19. **Cap. 22.24. †Num. 14.12.

11. Moise* s-a rugat Domnului Dum-
nezeului sãu ºi a zis: „Pentru ce sã se
aprindã, Doamne, mânia Ta împotriva
poporului Tãu, pe care l-ai scos din
þara Egiptului cu mare putere ºi cu
mânã tare? *Deut. 9.18,26-29. Ps. 74.1,2; 106.23.

12. Pentru ce* sã zicã egiptenii: „Spre
nenorocirea lor i-a scos, ca sã-i omoare
prin munþi ºi ca sã-i ºteargã de pe faþa

pãmântului”? Întoarce-Te din iuþeala
mâniei Tale ºi** lasã-Te de rãul acesta
pe care vrei sã-l faci poporului Tãu.

*Num. 14.13. Deut. 9.28; 32.27. **Vers. 14.

13. Adu-Þi aminte de Avraam, de
Isaac ºi de Israel, robii Tãi, cãrora le-ai
spus, jurându-Te* pe Tine însuþi:
„Voi** înmulþi sãmânþa voastrã ca
stelele cerului, voi da urmaºilor voºtri
toatã þara aceasta, de care am vorbit, ºi
ei o vor stãpâni în veac.”

*Gen. 22.16. Evr. 6.13. **Gen. 12.7; 13.15; 15.7,18; 26.4;
28.13; 35.11,12.

14. ªi Domnul S-a* lãsat de rãul pe
care spusese cã vrea sã-l facã poporului
Sãu. *Deut. 32.26. 2 Sam. 24.16. 1 Cron. 21.15. 
Ps. 106.45. Ier. 18.8; 26.13,19. Ioel 2.13. Iona 3.10; 4.2.

Mânia lui Moise
15. Moise* s-a întors ºi s-a coborât

de pe munte, cu cele douã table ale
mãrturiei în mânã. Tablele erau scrise
pe amândouã pãrþile, pe o parte ºi pe
alta. *Deut. 9.15.

16. Tablele* erau lucrarea lui Dum-
nezeu, ºi scrisul era scrisul lui Dum-
nezeu, sãpat pe table. *Cap. 31.18.

17. Iosua a auzit glasul poporului,
care scotea strigãte, ºi a zis lui Moise:
„În tabãrã este un strigãt de rãzboi!”
18. Moise a rãspuns: „Strigãtul

aceasta nu-i nici strigãt de biruitori,
nici strigãt de biruiþi; ce aud eu este
glasul unor oameni care cântã!”
19. ªi, pe când se apropia de tabãrã, a

vãzut* viþelul ºi jocurile. Moise s-a
aprins de mânie, a aruncat tablele din
mânã ºi le-a sfãrâmat de piciorul
muntelui. *Deut. 9.16,17.

20. A luat* viþelul, pe care-l fãcuserã
ei, ºi l-a ars în foc; l-a prefãcut în cenuºã,
a presãrat cenuºa pe faþa apei ºi a dat-o
copiilor lui Israel s-o bea.        *Deut. 9.21.

21. Moise a zis lui Aaron*: „Ce þi-a
fãcut poporul acesta, de ai adus asupra
lui un pãcat atât de mare?” *Gen. 20.9; 26.10.

22. Aaron a rãspuns: „Sã nu se
aprindã de mânie domnul meu! Tu sin-
gur* ºtii cã poporul acesta este pornit
la rãu. *Cap. 14.11; 15.24; 16.2,20,28; 17.2,4.

23. Ei mi-au zis*: „Fã-ne un dum-
nezeu care sã meargã înaintea noastrã;
cãci Moise, omul acela care ne-a scos
din þara Egiptului, nu ºtim ce s-a
fãcut!” *Vers. 1.

24. Eu le-am zis: „Cine are aur, sã-l
scoatã!” ªi mi l-au dat; l-am aruncat în
foc, ºi din el a* ieºit viþelul acesta.”

*Vers. 4.
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Mãcelul
25. Moise a vãzut cã poporul era fãrã

frâu, cãci Aaron îl fãcuse sã fie fãrã
frâu*, spre batjocura vrãjmaºilor sãi; 

*2 Cron. 28.19.

26. s-a aºezat la uºa taberei ºi a zis:
„Cine este pentru Domnul sã vinã la
mine!” ªi toþi copiii lui Levi s-au
strâns la el.
27. El le-a zis: „Aºa vorbeºte Domnul

Dumnezeul lui Israel: „Fiecare din voi
sã se încingã cu sabia; mergeþi ºi
strãbateþi tabãra de la o poartã la alta,
ºi fiecare sã* omoare pe fratele, pe
prietenul ºi pe ruda sa.”

*Num. 25.5. Deut. 33.9.

28. Copiii lui Levi au fãcut dupã
porunca lui Moise; ºi aproape trei mii
de oameni au pierit în ziua aceea din
popor.
29. Moise* a zis: „Predaþi-vã azi în

slujba Domnului, chiar cu jertfa fiului
ºi fratelui vostru, pentru ca binecuvân-
tarea Lui sã vinã astãzi peste voi!”
*Num. 25.11-13. Deut. 13.6-11; 33.9,10. 1 Sam. 15.18,22.
Prov. 21.3. Zah. 13.3. Mat. 10.37.

Moise se roagã pentru popor
30. A doua zi, Moise a zis poporului*:

„Aþi fãcut un pãcat foarte mare. Am sã
mã sui acum la Domnul: poate** cã voi†
cãpãta iertare pentru pãcatul vostru.”

*1 Sam. 12.20,23. Luca 15.18. **2 Sam. 16.12. Amos 5.15.
†Num. 25.13.

31. Moise s-a* întors la Domnul ºi
a zis: „Ah! poporul acesta a fãcut un
pãcat foarte mare! ªi-au fãcut un
dumnezeu** de aur.

*Deut. 9.18. **Cap. 20.2.

32. Iartã-le acum pãcatul! Dacã nu,
atunci, ºterge-mã* din** cartea Ta, pe
care ai scris-o!”

*Ps. 69.28. Rom. 9.3. **Ps. 56.8; 139.16. Dan. 12.1.
Filp. 4.3. Apoc. 3.5; 13.8; 17.8; 20.12,15; 21.27; 22.19.

33. Domnul a zis lui Moise: „Pe* cel
ce a pãcãtuit împotriva Mea, pe acela
îl voi ºterge din cartea Mea.

*Lev. 23.30. Ezec. 18.4.

34. Du-te, dar, ºi du poporul unde 
þi-am spus. Iatã*, Îngerul Meu va merge
înaintea ta, dar în ziua** rãzbunãrii
Mele, îi voi pedepsi pentru pãcatul
lor!” *Cap. 33.2,14, etc. 
Num. 20.16. **Deut. 32.35. Amos 3.14. Rom. 2.5,6.

35. Domnul a lovit cu urgie poporul,
pentru cã* fãcuse viþelul fãurit de
Aaron. *2 Sam. 12.9. Fapt. 7.41.

Moise se roagã pentru poporul amãrât

331. Domnul a zis lui Moise: 
„Du-te ºi porneºte de aici cu*

poporul pe care l-ai scos din þara
Egiptului; suie-te în þara pe care am
jurat cã o voi da lui Avraam, lui Isaac
ºi lui Iacov, zicând: „Seminþei** tale o
voi da!” *Cap. 32.7. **Gen. 12.7. Cap. 32.13.

2. Voi* trimite înaintea ta un înger ºi
voi** izgoni pe canaaniþi, amoriþi,
hetiþi, fereziþi, heviþi ºi iebusiþi.

*Cap. 32.34; 34.11. **Deut. 7.22. Ios. 24.11.

3. Suie-te în* þara aceasta unde curge
lapte ºi miere. Dar** Eu nu Mã voi sui
în mijlocul tãu, ca sã nu te prãpãdesc†
pe drum, cãci eºti un popor†† încã-
pãþânat.” *Cap. 3.8. **Vers. 15,17. †Cap. 32.9; 
34.9. Deut. 9.6,13. ††Cap. 23.21; 32.10. Num. 16.21,45.

4. Când a auzit poporul aceste triste
cuvinte, toþi s-au* întristat; ºi** nimeni
nu ºi-a pus podoabele pe el.

*Num. 14.1,39. **Lev. 10.6. 2 Sam. 19.24. 1 Împ. 21.27. 
2 Împ. 19.1. Ezra 9.3. Est. 4.1,4. Iov 1.20; 2.12. Isa. 32.11.
Ezec. 24.17,23; 26.16.

5. ªi Domnul a zis lui Moise: „Spune
copiilor lui Israel: „Voi* sunteþi un
popor încãpãþânat; numai o clipã dacã
M-aº sui în** mijlocul tãu, te-aº
prãpãdi. Aruncã-þi acum podoabele de
pe tine, ºi voi† vedea ce-þi voi face.”

*Vers. 3. **Num. 16.45,46. †Deut. 8.2. Ps. 139.23.

6. Copiii lui Israel ºi-au scos de pe ei
podoabele ºi au plecat de la muntele
Horeb.

Moise mergând la Cort
7. Moise a luat cortul lui ºi l-a* întins

afarã din tabãrã, la o depãrtare oare-
care; l-a numit Cortul întâlnirii. ªi
toþi cei ce** întrebau pe Domnul se
duceau la Cortul întâlnirii, care era
afarã din tabãrã.

*Cap. 29.42,43. **Deut. 4.29. 2 Sam. 21.1.

8. Când se ducea Moise la Cort, tot
poporul se scula în picioare; fiecare
stãtea la* uºa cortului sãu ºi urmãrea
cu ochii pe Moise, pânã intra el în
Cort. *Num. 16.27.

9. ªi când intra Moise în Cort, stâlpul
de nor se cobora ºi se oprea la uºa
Cortului, ºi Domnul* vorbea cu Moise.

*Cap. 25.22; 31.18. Ps. 99.7.

10. Tot poporul vedea stâlpul de nor
oprindu-se la uºa Cortului; tot poporul
se scula ºi se arunca* cu faþa la
pãmânt la uºa cortului lui. *Cap. 4.31.

11. Domnul* vorbea cu Moise faþã
în faþã, cum vorbeºte un om cu prie-
tenul lui. Apoi Moise se întorcea în
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tabãrã, dar tânãrul lui slujitor, Iosua,
fiul lui Nun, nu ieºea deloc din mijlocul
Cortului. *Gen. 32.30. Num. 12.8. Deut. 34.10.

Moise cere sã vadã slava lui Dumnezeu
12. Moise a zis Domnului: „Iatã*, Tu

îmi zici: „Du pe poporul acesta!” ªi
nu-mi arãþi pe cine vei trimite cu
mine. Însã, Tu ai zis: „Eu** te cunosc
pe nume ºi ai cãpãtat trecere înaintea
Mea!” *Cap. 32.34. **Gen. 18.19. Vers. 17. 
Ps. 1.6. Ier. 1.5. Ioan 10.14,15. 2 Tim. 2.19.

13. Acum, dacã* am cãpãtat trecere
înaintea Ta, aratã-mi** cãile Tale;
atunci Te voi cunoaºte ºi voi avea
trecere înaintea Ta. ªi gândeºte-Te cã
neamul aceasta este poporul† Tãu!”

*Cap. 34.9. **Ps. 25.4; 27.11; 86.11; 119.33. †Deut.
9.26,29. Ioel 2.17.

14. Domnul a rãspuns: „Voi merge Eu
însumi* cu tine ºi îþi voi da**
odihnã.” *Cap. 13.21; 40.34-38. 
Isa. 63.9. **Deut. 3.20. Ios. 21.44; 22.4; 23.1. Ps. 95.11.

15. Moise i-a zis: „Dacã* nu mergi
Tu însuþi cu noi, nu ne lãsa sã plecãm
de aici. *Vers. 3. Cap. 34.9.

16. Cum se va ºti cã am cãpãtat
trecere înaintea Ta, eu ºi poporul Tãu?
Oare nu* când vei merge Tu cu noi ºi
când prin aceasta vom fi** deosebiþi,
eu ºi poporul Tãu, de toate popoarele
de pe faþa pãmântului?” *Num. 14.14. 
**Cap. 34.10. Deut. 4.7,34. 2 Sam. 7.23. 1 Împ. 8.53. Ps. 147.20.

17. Domnul a zis lui Moise: „Voi*
face ºi ceea ce-Mi ceri acum, cãci ai**
cãpãtat trecere înaintea Mea ºi te
cunosc pe nume!”*Gen. 19.21. Iac. 5.16. **Vers. 16.

18. Moise a zis: „Aratã-mi* slava
Ta!” *Vers. 20. 1 Tim. 6.16.

19. Domnul a rãspuns: „Voi* face sã
treacã pe dinaintea ta toatã frumuseþea
Mea ºi voi chema Numele Domnului
înaintea ta; Eu Mã** îndur de cine
vreau sã Mã îndur ºi am milã de cine
vreau sã am milã!”

*Cap. 34.5-7. Ier. 31.14. **Rom. 9.15,16,18.

20. Domnul a zis: „Faþa nu vei putea
sã Mi-o vezi, cãci nu poate* omul sã
Mã vadã ºi sã trãiascã!”
*Gen. 32.30. Cap. 24.10. Deut. 5.24. Judc. 6.22; 13.22; Isa.
6.5. Apoc. 1.16,17. 

21. Domnul a zis: „Iatã un loc lângã
Mine; vei sta pe stâncã.
22. ªi când va trece slava Mea, te voi

pune în* crãpãtura stâncii ºi te voi
acoperi** cu mâna Mea, pânã voi
trece. *Isa. 2.21. **Ps. 91.1,4.

23. Iar când Îmi voi trage mâna la
o parte de la tine, Mã vei vedea pe

dinapoi; dar faþa Mea nu* se poate
vedea.” *Vers. 20. Ioan 1.18.

Noile table

341. Domnul a zis lui Moise:
„Taie* douã table de piatrã ca

cele dintâi, ºi Eu** voi scrie pe ele
cuvintele care erau pe tablele dintâi pe
care le-ai sfãrâmat.

*Cap. 32.16,19. Deut. 10.1. **Vers. 28. Deut. 10.2,4.

2. Fii gata dis-de-dimineaþã ºi suie-te
de dimineaþã pe muntele Sinai*; sã
stai acolo înaintea Mea, pe vârful
muntelui. *Cap. 19.20; 24.12.

3. Nimeni sã nu se suie cu tine ºi
nimeni sã nu se arate pe tot muntele; ºi
nici boi, nici oi sã nu pascã pe lângã
muntele acesta.” *Cap. 19.12,13,21.

4. Moise a tãiat douã table de piatrã
ca ºi cele dintâi; s-a sculat dis-de-
dimineaþã ºi s-a suit pe muntele Sinai,
dupã cum îi poruncise Domnul; ºi a
luat în mânã cele douã table de piatrã.
5. Domnul S-a coborât într-un nor, a

stat acolo lângã el ºi a rostit* Numele
Domnului. *Cap. 33.19. Num. 14.17.

6. ªi Domnul a trecut pe dinaintea
lui ºi a strigat: „Domnul Dumnezeu
este un Dumnezeu plin de îndurare
ºi milostiv, încet la mânie, plin de
bunãtate** ºi credincioºie†,

*Num. 14.18. 2 Cron. 30.9. Neem. 9.17. Ps. 86.15; 103.8;
111.4; 112.4; 116.5; 145.8. Ioel 2.13. **Ps. 31.19. Rom. 2.4.
†Ps. 57.10; 108.4.

7. care* Îºi þine dragostea pânã în mii
de neamuri de oameni, iartã** fãrã-
delegea, rãzvrãtirea ºi pãcatul, dar nu
socoteºte† pe cel vinovat drept nevi-
novat, ºi pedepseºte fãrãdelegea pãrin-
þilor în copii ºi în copiii copiilor lor
pânã la al treilea ºi al patrulea neam!”

*Cap. 20.6. Deut. 5.10. Ps. 86.15. Ier. 32.18. Dan. 9.4.
**Ps. 103.3; 130.4. Dan. 9.9. Efes. 4.32. 1 Ioan 1.9. †Cap.
23.7,21. Ios. 24.19. Iov 10.14. Mica 6.11. Naum 1.3.

Înnoirea legãmântului
8. Îndatã, Moise s-a plecat* pânã la

pãmânt ºi s-a închinat. *Cap. 4.31.

9. El a zis: „Doamne, dacã am cãpãtat
trecere înaintea Ta, Te rog sã mergi în
mijlocul* nostru, Doamne; poporul
acesta este în adevãr un popor încã-
pãþânat**, dar iartã-ne fãrãdelegile ºi
pãcatele noastre ºi ia-ne în stãpânirea†
Ta!”
*Cap. 33.15,16. **Cap. 33.3. †Deut. 32.9. Ps. 28.9; 33.12;
78.62; 94.14. Ier. 10.16. Zah. 2.12.

10. Domnul a rãspuns: „Iatã, Eu fac*
un legãmânt. Voi face, în faþa între-
gului popor, minuni** care n-au avut loc
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în nici o þarã ºi la nici un neam; tot
poporul care este în jurul tãu va vedea
lucrarea Domnului, ºi prin tine voi
face lucruri înfricoºate†.
*Deut. 5.2; 29.12,14. **Deut. 4.32. 2 Sam. 7.23. Ps. 77.14;
78.12; 147.20. †Deut. 10.21. Ps. 145.6. Isa. 64.3.

11. Ia seama la ceea ce-þi poruncesc*
azi. Iatã, voi** izgoni dinaintea ta pe
amoriþi, canaaniþi, hetiþi, fereziþi,
heviþi ºi iebusiþi.

*Deut. 5.32; 6.3,25; 12.28,32; 28.1. **Cap. 33.2.

12. Sã nu cumva sã* faci legãmânt cu
locuitorii þãrii unde ai sã intri, ca sã nu
fie o cursã** pentru tine, dacã vor
locui în mijlocul tãu.

*Cap. 23.32. Deut. 7.2. Judc. 2.2. **Cap. 23.33.

13. Dimpotrivã sã le dãrâmaþi* alta-
rele, sã le sfãrâmaþi stâlpii idoleºti ºi
sã le trântiþi la pãmânt** idolii.
*Cap. 23.24. Deut. 12.3. Judc. 2.2. **Deut. 7.5; 12.2. Judc.
6.25. 2 Împ. 18.4; 23.14. 2 Cron. 31.1; 34.3,4.

14. Sã nu te închini* înaintea unui alt
dumnezeu; cãci Domnul se numeºte
gelos**, este un Dumnezeu† gelos.

*Cap. 20.3,5. **Isa. 9.6; 57.15. †Cap. 20.5.

15. Fereºte-te* sã faci legãmânt cu
locuitorii þãrii, ca nu cumva, curvind**
înaintea dumnezeilor lor ºi aducându-le
jertfe, sã te pofteascã† ºi pe tine ºi sã
mãnânci†† din jertfele lor,
*Vers. 12. **Deut. 31.16. Judc. 2.17. Ier. 3.9. Ezec. 6.9. †Num.
25.2. 1 Cor. 10.27. ††Ps. 106.28. 1 Cor. 8.4,7,10.

16. ca nu cumva sã iei din fetele* lor
neveste fiilor tãi, ºi astfel, fetele lor,
curvind** înaintea dumnezeilor lor,
sã târascã ºi pe fiii tãi sã curveascã
înaintea dumnezeilor lor. *Deut. 7.3. 
1 Împ. 11.2. Ezra 9.2. Neem. 13.25. **Num. 25.1,2. 1 Împ. 11.4.

17. Sã nu-þi faci* un dumnezeu turnat.
*Cap. 32.8. Lev. 19.4.

Sãrbãtorile
18. Sã þii sãrbãtoarea Azimelor*:

timp de ºapte zile, la vremea hotãrâtã,
în luna spicelor, sã mãnânci azime,
cum þi-am poruncit, cãci în luna
spicelor** ai ieºit din Egipt.

*Cap. 12.15; 23.15. **Cap. 13.4.
19. Orice întâi* nãscut este al Meu,

chiar orice întâi nãscut de parte
bãrbãteascã din turmele de vaci sau de
oi. *Cap. 13.2,12; 22.29. Ezec. 44.30. Luca 2.23.
20. Sã rãscumperi cu un miel pe

întâiul nãscut* al mãgãriþei; iar dacã
nu-l rãscumperi, sã-i frângi gâtul. Sã
rãscumperi pe orice întâi nãscut al
fiilor tãi; ºi sã nu te înfãþiºezi cu
mâinile** goale înaintea Mea.
*Cap. 13.13. Num. 18.15. **Cap. 23.15. Deut. 16.16. 1 Sam.
9.7,8. 2 Sam. 24.24.

21. ªase zile* sã lucrezi, iar în ziua a
ºaptea sã te odihneºti; sã te odihneºti,
chiar în vremea aratului ºi seceratului.

*Cap. 20.9; 23.12; 35.2. Deut. 5.12,13. Luca 13.14.

22. Sã þii* sãrbãtoarea Sãptãmânilor,
a celor dintâi roade din seceriºul grâului,
ºi sãrbãtoarea strângerii roadelor la
sfârºitul anului. *Cap. 23.16. Deut. 16.10,13.

23. De trei* ori pe an, toþi cei de
parte bãrbãteascã sã se înfãþiºeze
înaintea Domnului Dumnezeu, Dum-
nezeul lui Israel. *Cap. 23.14,17. Deut. 16.16.

24. Cãci voi* izgoni neamurile dina-
intea ta ºi-þi voi** întinde hotarele; ºi
nimeni nu-þi va† pofti þara, în timpul
când te vei sui, de trei ori pe an, ca sã
te înfãþiºezi înaintea Domnului, Dum-
nezeului tãu.
*Cap. 33.2. Lev. 18.24. Deut. 7.1. Ps. 78.55; 80.8. **Deut.
12.20; 19.8. †Gen. 35.5. 2 Cron. 17.10. Prov. 16.7. Fapt. 18.10.

25. Sã n-aduci* cu pâine dospitã
sângele dobitocului jertfit în cinstea
Mea; ºi carnea din** jertfa praznicului
Paºtilor sã nu fie þinutã în timpul
nopþii pânã dimineaþa.

*Cap. 23.18. **Cap. 12.10.

26. Sã aduci în Casa Domnului
Dumnezeului tãu pârga* celor dintâi
roade ale pãmântului. 
Iedul** sã nu-l fierbi în laptele mamei

lui.”*Cap. 23.19. Deut. 26.2,10. **Cap. 23.19. Deut. 14.21.

27. Domnul a zis lui Moise: „Scrie-þi
cuvintele* acestea, cãci pe temeiul
acestor cuvinte închei legãmânt cu
tine ºi cu Israel!” *Vers. 10. Deut. 4.13; 31.9.

28. Moise* a stat acolo cu Domnul
patruzeci de zile ºi patruzeci de nopþi. 
N-a mâncat deloc pâine ºi n-a bãut
deloc apã. ªi Domnul a** scris pe
table cuvintele legãmântului, cele
Zece Porunci. *Cap. 24.18. Deut. 9.9,18. 
**Vers. 1. Cap. 31.18; 32.16. Deut. 4.13; 10.2,4.

Slava lui Moise
29. Moise s-a coborât de pe muntele

Sinai, cu cele douã* table ale mãrtu-
riei în mânã. Când se cobora de pe
munte, nu ºtia cã pielea** feþei lui
strãlucea, pentru cã vorbise cu Domnul.

*Cap. 32.15. **Mat. 17.2. 2 Cor. 3.7,13.
30. Aaron ºi toþi copiii lui Israel s-au

uitat la Moise, ºi iatã cã pielea feþei lui
strãlucea; ºi se temeau sã se apropie
de el.
31. Moise i-a chemat; Aaron ºi toþi

fruntaºii adunãrii s-au întors la el, ºi el
le-a vorbit.
32. Dupã aceea, toþi copiii lui Israel

s-au apropiat, ºi el* le-a dat toate
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poruncile pe care le primise de la
Domnul pe muntele Sinai. *Cap. 24.3.

33. Când a încetat sã le vorbeascã, 
ºi-a pus o maramã* pe faþã. *2 Cor. 3.13.

34. Când intra* Moise înaintea Dom-
nului, ca sã-I vorbeascã, îºi scotea
marama pânã ce ieºea; iar când ieºea,
spunea copiilor lui Israel ce i se
poruncise. *2 Cor. 3.16.

35. Copiii lui Israel se uitau la faþa
lui Moise ºi vedeau cã pielea feþei lui
strãlucea; ºi Moise îºi punea iarãºi
marama pe faþã pânã ce intra ca sã
vorbeascã cu Domnul.

Sabatul

351. Moise a strâns toatã adunarea
copiilor lui Israel ºi le-a zis:

„Iatã* lucrurile pe care a poruncit
Domnul sã le faceþi: *Cap. 34.32.

2. ªase* zile sã lucraþi, dar ziua a
ºaptea sã vã fie sfântã; acesta este
Sabatul, ziua de odihnã, închinatã
Domnului. Cine va face vreo lucrare
în ziua aceea sã fie pedepsit cu moartea.

*Cap. 20.9; 31.14,15. Lev. 23.3. Num. 15.32, etc. Deut. 5.12.
Luca 13.14.

3. Sã n-aprinzi* foc, în nici una din
locuinþele voastre, în ziua Sabatului.”

*Cap. 16.23.

Daruri pentru facerea Cortului
4. Moise a vorbit întregii adunãri a

copiilor lui Israel ºi a zis: „Iatã* ce a
poruncit Domnul. *Cap. 25.1,2.

5. Luaþi din ce aveþi ºi aduceþi un
prinos Domnului. – Fiecare* sã aducã
prinos Domnului ce-l lasã inima: aur,
argint ºi aramã; *Cap. 25.2.

6. materii vopsite în albastru, în
purpuriu, în cãrãmiziu, in subþire ºi
pãr de caprã;
7. piei de berbeci vopsite în roºu ºi

piei de viþel de mare; lemn de salcâm,
8. untdelemn pentru sfeºnic, miro-

denii* pentru untdelemnul ungerii ºi
pentru tãmâia mirositoare; *Cap. 25.6.

9. pietre de onix ºi alte pietre pentru
împodobirea efodului ºi a pieptarului. –
10. Toþi* cei iscusiþi dintre voi sã

vinã ºi sã facã tot ce a poruncit
Domnul: *Cap. 31.6.

11. Locaºul*, Cortul ºi acoperiºul lui,
copcile, scândurile, drugii, stâlpii ºi
picioarele lui; *Cap. 26.1,2, etc.

12. chivotul* ºi drugii lui, capacul
ispãºirii ºi perdeaua dinãuntru pentru
acoperirea chivotului; *Cap. 25.10, etc.

13. masa* ºi drugii ei, cu toate uneltele
ei, ºi pâinile** pentru punerea înaintea
Domnului; *Cap. 25.23. **Cap. 25.30. Lev. 24.5,6.

14. sfeºnicul* cu uneltele lui, candelele
lui ºi** untdelemnul pentru sfeºnic;

*Cap. 25.31, etc. **Cap. 30.1.

15. altarul* pentru tãmâie ºi drugii
lui, untdelemnul pentru ungere ºi
tãmâia** mirositoare, ºi perdeaua uºii
de afarã de la intrarea Cortului;

*Cap. 30.23. **Cap. 30.34.

16. altarul* pentru arderile de tot,
grãtarul lui de aramã, drugii lui ºi toate
uneltele lui, ligheanul cu piciorul lui,

*Cap. 27.1.

17. pânzele* curþii, stâlpii ei, picioarele
ei ºi perdeaua de la poarta curþii;

*Cap. 27.9.

18. þãruºii Cortului, þãruºii curþii ºi
funiile lor;
19. veºmintele* preoþeºti pentru slujba

Sfântului Locaº, veºmintele sfinte ale
preotului Aaron ºi veºmintele fiilor lui
pentru slujbele preoþeºti.”

*Cap. 31.10; 39.1,41. Num. 4.5,6, etc.

20. Toatã adunarea copiilor lui Israel
a ieºit dinaintea lui Moise.
21. Toþi cei cu tragere* de inimã ºi

bunãvoinþã au venit ºi au adus un
prinos Domnului pentru lucrarea
Cortului întâlnirii, pentru toatã slujba
lui ºi pentru veºmintele sfinte.
*Vers. 5,22,26,29. Cap. 25.2; 36.2. 1 Cron. 28.2,9; 29.9. Ezra
7.27. 2 Cor. 8.12; 9.7.

22. Au venit îndatã bãrbaþii ºi femeile,
toþi cei cu tragere de inimã, ºi au adus
belciuge de nas, inele, cercei, brãþãri,
salbe ºi tot felul de lucruri de aur;
fiecare a adus prinosul de aur pe care-l
închinase Domnului.
23. Toþi* cei ce aveau stofe (materii)

vopsite în albastru, în purpuriu, în
cãrãmiziu, in subþire ºi pãr de caprã,
piei de berbeci vopsite în roºu ºi piei de
viþel de mare, le-au adus. *1 Cron. 29.8.

24. Toþi cei ce puteau aduce prin
ridicare un prinos de argint ºi de
aramã, au adus prinosul Domnului.
Toþi cei ce aveau lemn de salcâm bun
pentru lucrãrile rânduite pentru slujbã,
l-au adus.
25. Toate femeile* iscusite au tors cu

mâinile lor ºi au adus lucrul lor, ºi
anume: tort vopsit în albastru, în
purpuriu, în cãrãmiziu ºi in subþire.

*Cap. 28.3; 31.6; 36.1. 2 Împ. 23.7. Prov. 31.19,22,24.

26. Toate femeile cu tragere de inimã
ºi iscusite au tors pãr de caprã.
27. Fruntaºii* poporului au adus
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pietre de onix ºi alte pietre pentru efod
ºi pieptar; *1 Cron. 29.6. Ezra 2.68.

28. mirodenii* ºi untdelemn pentru
sfeºnic, pentru untdelemnul ungerii ºi
pentru tãmâia mirositoare. *Cap. 30.23.

29. Toþi copiii lui Israel, bãrbaþi ºi
femei, pe care-i trãgea* inima sã ajute
la lucrul poruncit de Domnul prin
Moise, au adus Domnului daruri de
bunãvoie. *Vers. 21. 1 Cron. 29.9.

Chemarea meºterilor
30. Moise a zis copiilor lui Israel:

„Sã ºtiþi cã Domnul* a ales pe Beþaleel,
fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminþia
lui Iuda. *Cap. 31.2, etc.

31. L-a umplut cu Duhul lui Dum-
nezeu, duh de înþelepciune, pricepere
ºi ºtiinþã, pentru tot felul de lucrãri.
32. I-a dat putere sã nãscoceascã

planuri, sã lucreze în aur, în argint ºi
în aramã,
33. sã sape în pietre ºi sã le lege, sã

lucreze lemnul cu meºteºug ºi sã facã
tot felul de lucrãri meºteºugite.
34. I-a dat ºi darul sã înveþe pe alþii,

atât lui, cât ºi lui Oholiab*, fiul lui
Ahisamac, din seminþia lui Dan.

*Cap. 31.6.

35. I-a umplut* cu pricepere ca sã
facã toate lucrãrile de sãpãturã în
piatrã, de ciopliturã meºteºugitã, de
lucrat la gherghef ºi de þesut materii
vopsite în albastru, în purpuriu, în
cãrãmiziu ºi in subþire, sã facã tot
felul de lucrãri ºi nãscociri de planuri.

*Vers. 31. Cap. 31.3,6. 1 Împ. 7.14. 2 Cron. 2.14. Isa. 28.26.

Dãrnicia poporului

361. Beþaleel, Oholiab ºi toþi
bãrbãþii iscusiþi* în care pusese

Domnul înþelepciune ºi pricepere, ca
sã ºtie sã facã lucrãrile rânduite pentru
slujba Sfântului Locaº**, au fãcut
totul dupã cum poruncise Domnul.

*Cap. 28.3; 31.6; 35.10,35. **Cap. 25.8.

2. Moise a chemat pe Beþaleel,
Oholiab ºi pe toþi bãrbaþii iscusiþi în
mintea* cãrora pusese Domnul price-
pere, ºi anume pe toþi cei cu tragere de
inimã la lucrul acesta ca sã-l facã.

*Cap. 35.21,26. 1 Cron. 29.5.

3. Ei au luat dinaintea lui Moise toate
prinoasele pe care le aduseserã* copiii
lui Israel ca sã facã lucrãrile rânduite
pentru slujba Sfântului Locaº. Chiar ºi
dupã ce se începuse lucrarea, tot se
mai aduceau lui Moise, în fiecare  dimi-
neaþã, daruri de bunãvoie. *Cap. 35.27.

4. Atunci toþi bãrbaþii iscusiþi, prinºi
la toate lucrãrile Sfântului Locaº, ºi-au
lãsat fiecare lucrul pe care-l fãceau
5. ºi au venit de au spus lui Moise:

„Poporul* aduce mult mai mult decât
trebuie pentru facerea lucrãrilor pe
care a poruncit Domnul sã le facem.”

*2 Cor. 8.2,3.

6. Moise a pus sã strige în tabãrã ca
nimeni, fie bãrbat, fie femeie, sã nu
mai aducã daruri pentru Sfântul
Locaº. Au oprit astfel pe popor sã mai
aducã daruri.
7. Materialul adus era de ajuns pentru

toate lucrãrile care trebuiau fãcute, ba
încã mai ºi trecea.

Clãdirea Cortului
8. Toþi* bãrbaþii iscusiþi ºi lucrãtorii

au fãcut Cortul din zece covoare de
in subþire ºi rãsucit din fir albastru,
purpuriu ºi cãrãmiziu; pe ele au þesut
heruvimi lucraþi cu mãiestrie. *Cap. 26.1.

9. Lungimea unui covor era de douã-
zeci ºi opt de coþi; iar lãþimea unui
covor era de patru coþi. Toate covoarele
aveau aceeaºi mãsurã.
10. Cinci din aceste covoare au fost

prinse la un loc; celelalte cinci de
asemenea au fost prinse la un loc.
11. Au fãcut cheotori albastre la

marginea covorului cu care se sfârºea
cea dintâi împreunare; tot aºa au fãcut
ºi la marginea covorului cu care se
sfârºea a doua împreunare de covoare.
12. Au fãcut cincizeci* de cheotori la

cel dintâi covor ºi cincizeci de cheotori
la marginea covorului cu care se
sfârºea a doua împreunare de covoare;
cheotorile acestea erau una în faþa
alteia. *Cap. 26.5.

13. Au fãcut cincizeci de copci de aur
ºi au prins covoarele unul de altul cu
copcile, aºa încât Cortul alcãtuia un
întreg.
14. Au fãcut* niºte covoare din pãr

de caprã, ca sã slujeascã de acoperiº
pentru Cort: unsprezece covoare de
acestea au fãcut. *Cap. 26.7.

15. Lungimea unui covor era de
treizeci de coþi, ºi lãþimea unui covor
era de patru coþi: cele unsprezece
covoare aveau aceeaºi mãsurã.
16. Au prins împreunã de o parte cinci

din aceste covoare, iar pe celelalte ºase
de altã parte.
17. Au fãcut cincizeci de cheotori la

marginea covorului cu care se sfârºea
o împreunare de covoare ºi cincizeci
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de cheotori la marginea covorului cu
care se sfârºea a doua împreunare de
covoare.
18. Au mai fãcut ºi cincizeci de copci

de aramã, cu care sã se împreuneze
acoperiºul Cortului ca sã alcãtuiascã
un întreg.
19. Au fãcut* pentru acoperiºul

Cortului o învelitoare de piei de
berbeci vopsite în roºu ºi o învelitoare
de piei de viþel de mare, care trebuia
pusã pe deasupra. *Cap. 26.14.

20. Scândurile* pentru Cort le-au
fãcut din lemn de salcâm, aºezate în
picioare. *Cap. 26.15.

21. Lungimea unei scânduri era de
zece coþi, ºi lãþimea unei scânduri era
de un cot ºi jumãtate.
22. Fiecare scândurã avea douã

urechi, unite una cu alta; tot aºa au
fãcut la toate scândurile Cortului.
23. Au fãcut douãzeci de scânduri

pentru Cort, înspre partea de miazãzi.
24. Au pus patruzeci de picioare de

argint sub cele douãzeci de scânduri,
câte douã picioare sub fiecare scân-
durã, pentru cele douã urechi ale ei.
25. Au fãcut apoi douãzeci de scân-

duri pentru a doua laturã a Cortului,
latura dinspre miazãnoapte,
26. cu cele patruzeci de picioare de

argint ale lor, câte douã picioare sub
fiecare scândurã.
27. Au fãcut apoi ºase scânduri

pentru fundul Cortului, înspre apus.
28. Au fãcut douã scânduri pentru

cele douã unghiuri ale Cortului în
partea din fund;
29. acestea erau fãcute din douã

bucãþi, începând de la partea de jos, ºi
bine legate la vârf printr-un cerc; la fel
au fãcut pentru amândouã scândurile
din cele douã unghiuri.
30. Erau astfel opt scânduri, cu

picioarele lor de argint, adicã ºaispre-
zece picioare, câte douã picioare sub
fiecare scândurã.
31. Au fãcut cinci drugi* din lemn de

salcâm pentru scândurile uneia din
laturile Cortului, *Cap. 26.26.

32. cinci drugi pentru scândurile
celei de a doua laturi a Cortului ºi
cinci drugi pentru scândurile laturii
Cortului din fundul dinspre apus;
33. drugul de la mijloc l-au fãcut aºa

ca sã treacã prin mijlocul scândurilor,
de la un capãt la celãlalt.
34. Au poleit scândurile cu aur, ºi

verigile lor de aur le-au fãcut aºa ca 

sã se poatã petrece drugii prin ele; ºi
drugii i-au poleit cu aur.

Cele douã perdele
35. Perdeaua* dinãuntru au fãcut-o

de fir albastru, purpuriu ºi cãrãmiziu
ºi de in subþire rãsucit; au lucrat-o cu
mãiestrie; ºi au fãcut heruvimi pe ea.

*Cap. 26.31.

36. Au fãcut patru stâlpi de salcâm
pentru ea ºi i-au poleit cu aur; cârligele
lor erau de aur ºi au turnat pentru
stâlpii aceºtia patru picioare de argint.
37. Pentru uºa Cortului au fãcut o

perdea* de fir albastru, purpuriu ºi
cãrãmiziu ºi de in subþire rãsucit; aceasta
era o lucrare fãcutã la gherghef.

*Cap. 26.36.

38. Au fãcut cei cinci stâlpi ai ei cu
cârligele lor, iar cãpãtâiele ºi beþele
lor de legãturã le-au poleit cu aur; cele
cinci picioare ale lor erau de aramã.

Facerea chivotului

371. Apoi Beþaleel* a fãcut chivotul
din lemn de salcâm; lungimea lui

era de doi coþi ºi jumãtate, lãþimea de
un cot ºi jumãtate, ºi înãlþimea tot de
un cot ºi jumãtate. *Cap. 25.10.

2. L-a poleit cu aur curat pe dinãuntru
ºi pe din afarã, ºi i-a fãcut un chenar de
jur împrejur.
3. A turnat pentru el patru verigi de

aur, pe care le-a pus la cele patru
colþuri ale lui: douã verigi de o parte ºi
douã verigi de cealaltã parte.
4. A fãcut niºte drugi de lemn de

salcâm ºi i-a poleit cu aur.
5. A vârât drugii în verigile de la cele

douã laturi ale chivotului, ca sã ducã
chivotul.
6. A fãcut ºi capacul ispãºirii* de aur

curat; lungimea lui era de doi coþi ºi
jumãtate, ºi lãþimea de un cot ºi
jumãtate. *Cap. 25.17.

7. A fãcut doi heruvimi de aur bãtut,
la cele douã capete ale capacului
ispãºirii;
8. un heruvim la un capãt, ºi un

heruvim la celãlalt capãt; heruvimii 
i-a fãcut pe capacul ispãºirii la cele
douã capete ale lui.
9. Heruvimii erau cu aripile întinse

deasupra, acoperind capacul ispãºirii cu
aripile lor ºi uitându-se unul la altul.
Heruvimii stãteau cu faþa întoarsã spre
capacul ispãºirii.
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Facerea mesei
10. A fãcut masa* din lemn de

salcâm; lungimea ei era de doi coþi,
lãþimea de un cot, ºi înãlþimea de un
cot ºi jumãtate. *Cap. 25.23.

11. A poleit-o cu aur curat ºi i-a fãcut
un chenar de jur împrejur.
12. I-a fãcut împrejur un pervaz de un

lat de mânã, pe care a fãcut un chenar
de jur împrejur.
13. A turnat pentru masã patru verigi

de aur ºi a pus verigile în cele patru
colþuri, care erau la cele patru picioare
ale ei.
14. Verigile erau lângã pervaz, ºi în

ele erau vârâþi drugii pentru ducerea
mesei.
15. A fãcut drugii de lemn de salcâm

ºi i-a poleit cu aur; ei slujeau la
ducerea mesei.
16. A fãcut apoi uneltele care trebuiau

puse pe masã: farfuriile*, cãþuile,
potirele ºi ceºtile ei, care slujeau la
jertfele de bãuturã; le-a fãcut de aur
curat. *Cap. 25.29.

Facerea sfeºnicului
17. A fãcut sfeºnicul* de aur curat; a

fãcut sfeºnicul de aur curat, bãtut;
piciorul, fusul, potiraºele, gãmãlioarele
ºi florile lui erau dintr-o bucatã cu el.

*Cap. 25.31. Zah. 4. Apoc. 1.12-20; 4.5.

18. Din amândouã pãrþile lui ieºeau
ºase braþe: trei braþe dintr-o laturã, ºi
trei braþe din cealaltã laturã.
19. Pe un braþ erau trei potiraºe în chip

de floare de migdal, cu gãmãlioarele ºi
florile lor, ºi pe un alt braþ alte trei
potiraºe în chip de floare de migdal,
cu gãmãlioarele ºi florile lor; aºa era
la toate cele ºase braþe care ieºeau din
sfeºnic.
20. Pe fusul sfeºnicului erau patru

potiraºe în chip de floare de migdal,
cu gãmãlioarele ºi florile lor.
21. Era o gãmãlioarã sub douã braþe

care ieºeau din sfeºnic, o gãmãlioarã
sub alte douã braþe, ºi o gãmãlioarã
sub alte douã braþe; aºa era la toate
cele ºase braþe care ieºeau din sfeºnic.
22. Gãmãlioarele ºi braþele sfeºni-

cului erau dintr-o bucatã cu el, bãtut în
întregime dintr-o bucatã de aur curat.
23. A fãcut apoi cele ºapte candele

ale lui, mucãrile ºi cenuºarele lui,
toate de aur curat.
24. A întrebuinþat un talant de aur

curat pentru facerea sfeºnicului cu
toate uneltele lui.

Altarul pentru tãmâie
25. Apoi a fãcut* altarul pentru

tãmâie din lemn de salcâm; lungimea
lui era de un cot, ºi lãþimea de un cot;
era în patru muchii, ºi înãlþimea lui era
de doi coþi. Coarnele erau dintr-o
bucatã cu el. *Cap. 30.1. Apoc. 8.3,4.

26. L-a poleit cu aur curat, atât partea
de sus, cât ºi laturile de jur împrejur ºi
coarnele. ªi i-a fãcut o cununã de jur
împrejur.
27. Sub cununã a fãcut douã verigi de

aur, pe care le-a pus în cele douã
unghiuri din cele douã laturi, ca sã se
vâre în ele drugii care slujeau la
ducerea lui.
28. A fãcut niºte drugi din lemn de

salcâm ºi i-a poleit cu aur.
29. A fãcut untdelemnul* pentru

ungerea sfântã ºi tãmâia mirositoare,
curatã, alcãtuitã dupã meºteºugul
fãcãtorului de mir. *Cap. 30.23,34.

Altarul pentru arderile de tot ºi
ligheanul de aramã

381. A fãcut* altarul pentru arderile
de tot din lemn de salcâm;

lungimea lui era de cinci coþi, ºi lãþimea
de cinci coþi; era în patru muchii, ºi
înãlþimea lui era de trei coþi. *Cap. 27.1.

2. La cele patru colþuri i-a fãcut niºte
coarne dintr-o bucatã cu el ºi l-a poleit
cu aramã.
3. A fãcut toate uneltele altarului:

oalele pentru cenuºã, lopeþile, lighenele,
furculiþele ºi tigãile pentru cãrbuni;
toate uneltele acestea le-a fãcut de
aramã.
4. A fãcut pentru altar un grãtar de

aramã ca o reþea, pe care a pus-o sub
pervazul altarului, începând de jos,
aºa cã venea pânã la jumãtatea alta-
rului.
5. A turnat apoi patru verigi, pe care 

le-a pus în cele patru colþuri ale
grãtarului de aramã, ca sã vâre drugii
în ele.
6. A fãcut drugii din lemn de salcâm

ºi i-a poleit cu aramã.
7. A vârât drugii în verigile de pe

laturile altarului ca sã-l ducã. L-a
fãcut din scânduri, gol pe dinãuntru.
8. A fãcut ligheanul* de aramã, cu

piciorul lui de aramã, din oglinzile
femeilor care slujeau la uºa Cortului
întâlnirii. *Cap. 30.18.

EXODUL (IEªIREA) 37, 38 103



Facerea curþii
9. Apoi a fãcut curtea*. Înspre partea

de miazãzi, pentru curte, erau niºte
pânze de in subþire rãsucit, pe o lungime
de o sutã de coþi, *Cap. 27.9.

10. cu douãzeci de stâlpi aºezaþi pe
douãzeci de picioare de aramã; cârli-
gele stâlpilor ºi beþele lor de legãturã
erau de argint.
11. Înspre partea de miazãnoapte erau

o sutã de coþi de pânzã, cu douãzeci de
stâlpi ºi cu cele douãzeci de picioare
de aramã ale lor; cârligele stâlpilor ºi
beþele lor de legãturã erau de argint.
12. Înspre partea de apus erau cinci-

zeci de coþi de pânzã, cu zece stâlpi ºi
cele zece picioare ale lor; cârligele
stâlpilor ºi beþele lor de legãturã erau
de argint.
13. Înspre partea de rãsãrit, pe cei

cincizeci de coþi lãþime, erau:
14. pentru o aripã, cincisprezece coþi

de pânzã, cu trei stâlpi ºi cele trei
picioare ale lor,
15. ºi pentru a doua aripã, care era în

faþa ei, de cealaltã parte a porþii curþii,
cincisprezece coþi de pânzã, cu trei
stâlpi ºi cele trei picioare ale lor.
16. Toate pânzele de jur împrejurul

curþii erau de in subþire rãsucit.
17. Picioarele stâlpilor erau de aramã,

cârligele stâlpilor ºi beþele lor de
legãturã erau de argint, ºi cãpãtâiele
lor erau poleite cu argint. Toþi stâlpii
curþii erau legaþi între ei cu beþe de
argint.
18. Perdeaua de la poarta curþii

Cortului era o lucrãturã fãcutã la
gherghef din fir albastru, purpuriu,
cãrãmiziu, ºi din in subþire rãsucit;
avea o lungime de douãzeci de coþi, ºi
înãlþimea era de cinci coþi, ca lãþimea
pânzelor curþii;
19. cei patru stâlpi ai ei ºi cele patru

picioare ale lor erau de aramã; câr-
ligele ºi beþele lor de legãturã erau de
argint; iar cãpãtâiele erau poleite cu
argint.
20. Toþi þãruºii din jurul Cortului ºi

curþii erau de aramã*. *Cap. 27.19.

Socoteala Cortului
21. Iatã socoteala locaºului* Cortului

întâlnirii, fãcutã dupã porunca lui
Moise, prin îngrijirea leviþilor, sub**
cârmuirea lui Itamar, fiul preotului
Aaron. *Num. 1.50,53; 9.15; 
10.11; 11.7,8; 18.2. 2 Cron. 24.6. **Cap. 6.23. Num. 4.28,33.

22. Beþaleel*, fiul lui Uri, fiul lui
Hur, din seminþia lui Iuda, a fãcut tot
ce poruncise lui Moise, Domnul.

*Cap. 31.2,6.

23. El a avut ca ajutor pe Oholiab,
fiul lui Ahisamac, din seminþia lui Dan,
meºter la sãpat în pietre, la cioplit cu
meºteºug ºi la lucrat pe gherghef în
materiile vopsite în albastru, în
purpuriu, în cãrãmiziu, ºi în in subþire.
24. Tot aurul întrebuinþat la lucru

pentru toate lucrãrile Sfântului Locaº,
aur ieºit din daruri, se suia la douãzeci
ºi nouã de talanþi ºi ºapte sute treizeci
de sicli, dupã siclul* Cortului.

*Cap. 30.13,24. Lev. 5.15; 27.3,25. Num. 3.47; 18.16.

25. Argintul celor ieºiþi la numãrã-
toare, din adunare, se suia la o sutã de
talanþi ºi o mie ºapte sute ºaptezeci ºi
cinci de sicli, dupã siclul Sfântului
Locaº:
26. câte* o jumãtate de siclu de cap,

o jumãtate de siclu, dupã siclul Sfân-
tului Locaº, pentru fiecare om cuprins
în numãrãtoare, de la vârsta de douã-
zeci de ani în sus, adicã pentru ºase
sute trei mii cinci sute cincizeci** de
oameni.

*Cap. 30.12,15. **Num. 1.46.

27. Din cei o sutã de talanþi de argint 
s-au turnat picioarele* Sfântului Locaº
ºi picioarele perdelei dinãuntru, adicã
o sutã de picioare la cei o sutã de
talanþi, câte un talant de picior.

*Cap. 26.19,21,25,32.

28. ªi cu cei o mie ºapte sute
ºaptezeci ºi cinci de sicli s-au fãcut
cârligele ºi beþele de legãturã dintre
stâlpi ºi le-au poleit cãpãtâiele.
29. Arama dãruitã se suia la ºaptezeci

de talanþi ºi douã mii patru sute de sicli.
30. Din ea au fãcut picioarele de la

uºa Cortului întâlnirii; altarul de
aramã cu grãtarul lui ºi toate uneltele
altarului;
31. picioarele stâlpilor curþii, de jur

împrejur, ºi picioarele stâlpilor de la
poarta curþii; ºi toþi þãruºii din jurul
Cortului ºi ai curþii.

Facerea veºmintelor preoþeºti

391. Cu materiile vopsite în
albastru*, în purpuriu ºi în cãrã-

miziu, au fãcut veºmintele** preoþilor
pentru slujba Sfântului Locaº ºi au
fãcut veºminte sfinte lui Aaron, cum†
poruncise lui Moise, Domnul.

*Cap. 35.23. **Cap. 31.10; 35.19. †Cap. 28.4.
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2. Au fãcut efodul* de aur, de fir
albastru, purpuriu ºi cãrãmiziu ºi de in
subþire rãsucit. *Cap. 28.6.

3. Au întins niºte plãci de aur ºi le-au
tãiat în fire subþiri, pe care le-au þesut
în materiile vopsite în albastru, în
purpuriu ºi în cãrãmiziu ºi în in
subþire; era lucrat cu mãiestrie.
4. I-au fãcut niºte umerari care se

împreunau cu el, aºa cã la cele douã
capete ale lui, efodul era legat cu ei.
5. Brâul era de aceeaºi lucrãturã ca

efodul ºi prins de el; era de aur, de fir
albastru, purpuriu ºi cãrãmiziu ºi de in
subþire rãsucit, cum poruncise lui
Moise, Domnul.
6. Au pregãtit pietrele* de onix, le-au

prins în legãturi de aur ºi au sãpat pe
ele numele fiilor lui Israel, cum se
sapã peceþile. *Cap. 28.9.

7. Le-au pus pe umerarii efodului, ca
pietre de aducere aminte* pentru fiii
lui Israel, cum poruncise lui Moise,
Domnul. *Cap. 28.12.

Facerea pieptarului
8. Au fãcut* apoi pieptarul, lucrat cu

mãiestrie, din aceeaºi lucrãturã ca
efodul: de aur, de fir albastru, purpuriu
ºi cãrãmiziu ºi de in subþire rãsucit.

*Cap. 28.15.

9. Era în patru colþuri. Pieptarul l-au
fãcut îndoit; lungimea lui era de o
palmã, ºi lãþimea de o palmã; era
îndoit.
10. Au pus în el patru ºiruri* de

pietre; în ºirul întâi era: un sardonix,
un topaz ºi un smarald; *Cap. 28.17, etc.

11. în al doilea ºir: un rubin, un safir
ºi un diamant;
12. în al treilea ºir: un opal, un agat ºi

un ametist;
13. iar în al patrulea ºir: un hrisolit,

un onix ºi un iaspis. Pietrele acestea
erau legate în ferecãturile lor de aur.
14. Erau douãsprezece, dupã numele

fiilor lui Israel; erau sãpate ca niºte
peceþi, fiecare cu numele uneia din
cele douãsprezece seminþii.
15. Pe pieptar au fãcut apoi niºte

lãnþiºoare de aur curat, împletite ca
niºte sfori.
16. Au fãcut douã ferecãturi de aur ºi

douã verigi de aur, ºi au pus cele douã
verigi la cele douã capete ale piep-
tarului.
17. Apoi cele douã lãnþiºoare împle-

tite, de aur, le-au vârât în cele douã

verigi de la cele douã capete ale
pieptarului;
18. iar celelalte douã capete ale celor

douã lãnþiºoare le-au agãþat de cele douã
ferecãturi ºi le-au pus pe umerarii
efodului în partea dinainte. 
19. Au mai fãcut douã verigi de aur,

pe care le-au pus la cele douã capete
de jos ale pieptarului, pe marginea
dinãuntru dinspre efod.
20. Apoi au fãcut alte douã verigi de

aur, pe care le-au pus la cei doi
umerari ai efodului, jos, pe partea
dinainte a lui, tocmai acolo unde se
împreuneazã efodul cu umerarii,
deasupra brâului efodului.
21. Au legat pieptarul cu verigile lui de

verigile efodului cu o sfoarã albastrã,
aºa ca pieptarul sã stea þeapãn
deasupra brâului efodului ºi sã nu se
poatã miºca de pe efod, cum poruncise
lui Moise, Domnul.

Facerea mantiei efodului
22. Au fãcut* mantia de sub efod,

þesutã toatã cu meºteºug din materie
albastrã. *Cap. 28.31.
23. La mijlocul mantiei, sus, era o

gurã ca gura unei platoºe; gura aceasta
era tivitã de jur împrejur, ca sã nu se
rupã.
24. Pe marginea mantiei au fãcut niºte

rodii de culoare albastrã, purpurie ºi
cãrãmizie, din fir rãsucit;
25. au fãcut ºi niºte clopoþei* de aur

curat, ºi clopoþeii i-au pus între rodii,
de jur împrejurul mantiei: *Cap. 28.33.

26. venea un clopoþel ºi o rodie, un
clopoþel ºi o rodie pe toatã marginea
dimprejurul mantiei, pentru slujbã, cum
poruncise lui Moise, Domnul.

Tunicile ºi placa de aur
27. Au fãcut* ºi tunicile de in subþire

þesute cu mãiestre, pentru Aaron ºi fiii
lui; *Cap. 28.39,40.

28. mitra* de in subþire ºi scufiile de
in subþire care slujeau ca podoabã;
izmenele** de in subþire rãsucit;

*Cap. 28.4,39. Ezec. 44.18. **Cap. 28.42.
29. brâul* de in subþire rãsucit, lucrat

la gherghef ºi de culoare albastrã,
purpurie ºi cãrãmizie, cum poruncise
lui Moise, Domnul. *Cap. 28.39.
30. Au fãcut apoi ºi placa* de aur

curat, cununa împãrãteascã sfântã, ºi au
sãpat pe ea, cum se sapã pe o pecete:
„Sfânt Domnului”. *Cap. 28.36,37.

31. Au legat-o de mitrã, sus, cu o
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sfoarã albastrã, cum poruncise lui Moise
Domnul.

Lucrarea este sfârºitã
32. Astfel au fost isprãvite toate

lucrãrile locaºului Cortului întâlnirii.
Copiii lui Israel au fãcut tot* ce
poruncise lui Moise, Domnul: aºa au
fãcut. *Vers. 42,43. Cap. 25.40.

33. Au adus locaºul la Moise: Cortul
ºi toate uneltele lui, copcile, scându-
rile, drugii, stâlpii ºi picioarele lui;
34. învelitoarea de piei de berbec

vopsite în roºu, învelitoarea de piei
de viþel de mare ºi perdeaua de des-
pãrþire;
35. chivotul mãrturiei ºi drugii lui, ºi

capacul ispãºirii;
36. masa cu toate uneltele ei ºi pâinile

pentru punerea înaintea Domnului;
37. sfeºnicul de aur curat, candelele

lui aºezate în rând ºi toate uneltele lui,
ºi untdelemnul pentru sfeºnic;
38. altarul de aur, untdelemnul pentru

ungere ºi tãmâia mirositoare, ºi perdeaua
de la uºa Cortului;
39. altarul de aramã, grãtarul lui de

aramã, drugii lui ºi toate uneltele lui;
ligheanul cu piciorul lui;
40. pânzele curþii, stâlpii ei ºi

picioarele lor, perdeaua de la poarta
curþii, funiile ei, þãruºii ei ºi toate
uneltele pentru slujba locaºului Cortu-
lui întâlnirii;
41. veºmintele pentru slujbã, pentru

fãcut slujba în Locul Sfânt, veºmintele
sfinte pentru preotul Aaron ºi veºmin-
tele fiilor lui pentru slujbele preoþeºti.
42. Copiii lui Israel au fãcut* toate

aceste lucrãri dupã toate poruncile pe
care le dãduse lui Moise, Domnul.

*Cap. 35.10.

43. Moise a cercetat toate lucrãrile;
ºi iatã, le fãcuserã cum poruncise
Domnul, aºa le fãcuserã. ªi Moise i-a
binecuvântat*. *Lev. 9.22,23. 
Num. 6.23. Ios. 22.6. 2 Sam. 6.18. 1 Împ. 8.14. 2 Cron. 30.27.

Aºezarea ºi sfinþirea Cortului

401. Domnul a vorbit lui Moise ºi a
zis:

2. „În ziua întâi a lunii* întâi, sã
întinzi locaºul** Cortului întâlnirii.

*Cap. 12.2; 13.4. **Vers. 17. Cap. 26.1,30.

3. Sã pui în el* chivotul mãrturiei, ºi
înaintea chivotului sã atârni perdeaua
dinãuntru. *Vers. 21. Cap. 26.33. Num. 4.5.

4. Apoi sã aduci masa* ºi sã pui** pe

ea cele rânduite. Dupã aceea, sã aduci†
sfeºnicul ºi sã-i aºezi candelele.

*Vers. 22. Cap. 26.35. **Vers. 23. Cap. 25.30. Lev. 24.5,6.
†Vers. 24,25.

5. Altarul* de aur pentru tãmâie sã-l
aºezi înaintea chivotului mãrturiei ºi
sã atârni perdeaua la uºa Cortului.

*Vers. 26.

6. Sã aºezi altarul pentru arderile de
tot înaintea uºii locaºului Cortului
întâlnirii.
7. Ligheanul* sã-l aºezi între Cortul

întâlnirii ºi altar ºi sã pui apã în el.
*Vers. 30. Cap. 30.18.

8. Sã aºezi curtea de jur împrejur ºi
sã pui perdeaua la poarta curþii.
9. Sã iei untdelemnul pentru ungere,

sã ungi* cu el Cortul ºi tot ce cuprinde
el ºi sã-l sfinþeºti, cu toate uneltele lui;
ºi va fi sfânt. *Cap. 30.26.

10. Sã ungi altarul pentru arderile de
tot ºi toate uneltele lui ºi sã sfinþeºti
altarul; ºi altarul va fi* preasfânt.

*Cap. 29.36,37.

11. Sã ungi ligheanul cu piciorul lui
ºi sã-l sfinþeºti.
12. Apoi sã aduci* pe Aaron ºi pe fiii

lui la uºa Cortului întâlnirii ºi sã-i
speli cu apã. *Lev. 8.1-13.

13. Sã îmbraci pe Aaron cu veºmintele
sfinte, sã-l ungi* ºi sã-l sfinþeºti, ca
sã-Mi facã slujba de preot. *Cap. 28.41.

14. Sã chemi ºi pe fiii lui, sã-i
îmbraci cu tunicile
15. ºi sã-i ungi cum ai uns pe tatãl

lor, ca sã-Mi facã slujba de preoþi. În
puterea acestei ungeri, ei vor avea
pururi dreptul preoþiei printre urmaºii*
lor.” *Num. 25.13.

16. Moise a fãcut întocmai cum îi
poruncise Domnul; aºa a fãcut.
17. În ziua întâi a lunii întâi a anului

al doilea, Cortul* era aºezat.
*Vers. 1. Num. 7.1.

18. Moise a aºezat Cortul; i-a pus
picioarele, a aºezat scândurile ºi
verigile ºi a ridicat stâlpii.
19. A întins învelitoarea care slujea

de acoperiº deasupra Cortului, ºi pe
deasupra a pus învelitoarea acoperiºului
Cortului, cum poruncise lui Moise,
Domnul.
20. Apoi a luat mãrturia* ºi a pus-o

în chivot; a pus drugii la chivot ºi
a aºezat capacul ispãºirii deasupra
chivotului. *Cap. 25.16.

21. A adus chivotul în Cort; a atârnat*
perdeaua despãrþitoare înaintea lui
ºi a acoperit astfel chivotul mãrturiei,  
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Arderile de tot

11. Domnul a* chemat pe Moise; i-a
vorbit din Cortul** întâlnirii ºi a

zis: * Exod 19.3; 40.34,35. **Num. 12.4,5.

2. „Vorbeºte copiilor lui Israel ºi
spune-le:
„Când* cineva dintre voi va aduce un

dar Domnului, sã-l aducã din vite, fie
din cireadã, fie din turmã. *Cap. 22.18,19.

3. Dacã darul lui va fi o ardere de tot
din cireadã, sã-l aducã din partea
bãrbãteascã fãrã* cusur; ºi anume sã-l
aducã la uºa Cortului întâlnirii, înaintea
Domnului, ca sã fie plãcut Domnului.

*Exod 12.5. Cap. 3.1; 22.20,21. Deut. 15.21. Mal. 1.14. Efes.
5.27. Evr. 9.14. 1 Pet. 1.19.

4. Sã-ºi punã* mâna pe capul dobito-
cului adus ca ardere de tot, ºi va fi

primit** de Domnul, ca sã facã†
ispãºire pentru el. *Exod 29.10,15,19. 
Cap. 3.2,8,13; 4.15; 8.14,22; 16.21. ** Cap. 22.21,27. Isa.
56.7. Rom. 12.1. Filp. 4.18. †Cap. 4.20,26,31,35; 9.7; 16.24.
Num. 15.25. 2 Cron. 29.23,24. Rom. 5.11.

5. Sã înjunghie* viþelul înaintea
Domnului; ºi preoþii**, fiii lui Aaron,
sã aducã sângele ºi sã-l stropeascã† de
jur împrejur pe altarul de la uºa
Cortului întâlnirii. *Mica 6.6. 
**2 Cron. 35.11. Evr. 10.11. †Cap. 3.8. Evr. 12.24. 1 Pet. 1.2.

6. Sã jupoaie viþelul adus ca ardere de
tot ºi sã-l taie în bucãþi.
7. Fiii preotului Aaron sã facã foc pe

altar ºi sã punã* lemne pe foc.
*Gen. 22.9.

8. Preoþii, fiii lui Aaron, sã aºeze
bucãþile, capul ºi grãsimea, pe lemnele
puse pe focul de pe altar.
9. Sã spele cu apã mãruntaiele ºi

LEVITICUL
SAU A TREIA CARTE A LUI MOISE

(Ezechiel 20.11. Deuteronom 33.10.)

cum poruncise lui Moise, Domnul.
*Cap. 26.33; 35.12.

22. A aºezat masa* în Cortul întâlnirii,
în partea de miazãnoapte a Cortului,
dincoace de perdeaua dinãuntru;

*Cap. 26.35.

23. ºi a pus* pe ea pâinile, înaintea
Domnului, cum poruncise lui Moise,
Domnul. *Vers. 4.

24. Apoi a aºezat* sfeºnicul în Cortul
întâlnirii, în faþa mesei, în partea de
miazãzi a Cortului; *Cap. 26.35.

25. ºi i-a aºezat* candelele, înaintea
Domnului, cum poruncise lui Moise,
Domnul. *Vers. 4. Cap. 25.37.

26. Apoi a aºezat altarul* de aur în
Cortul întâlnirii în faþa perdelei dinã-
untru; *Vers. 5. Cap. 30.6.

27. a ars pe el* tãmâie mirositoare,
cum poruncise lui Moise, Domnul.

*Cap. 30.7.

28. A aºezat* perdeaua la uºa Cortului.
*Vers. 5. Cap. 26.36.

29. A aºezat altarul* pentru arderile
de tot la uºa locaºului Cortului întâl-
nirii; ºi a adus pe** el arderea de tot ºi
jertfa de mâncare, cum poruncise lui
Moise, Domnul. *Vers. 6. **Cap. 29.38, etc.

30. A aºezat ligheanul* între Cortul
întâlnirii ºi altar ºi a pus în el apã
pentru spãlat. *Vers. 7. Cap. 30.18.

31. Moise, Aaron ºi fiii lui ºi-au
spãlat mâinile ºi picioarele în el;
32. când intrau în Cortul întâlnirii ºi

se apropiau de altar, se spãlau, cum*
poruncise lui Moise, Domnul.

*Cap. 30.19,20.

33. Apoi* a ridicat curtea împrejurul
Cortului ºi altarului ºi a pus perdeaua
la poarta curþii. Astfel a isprãvit
Moise lucrarea. *Vers. 8. Cap. 27.9,16.

Slava Domnului
34. Atunci norul* a acoperit Cortul

întâlnirii, ºi slava Domnului a umplut
Cortul. *Cap. 29.43. Lev. 16.2. Num. 9.15. 
1 Împ. 8.10,11. 2 Cron. 5.13; 7.2. Isa. 6.4. Hag. 2.7,9. Apoc. 15.8.

35. Moise nu putea* sã intre în Cortul
întâlnirii, pentru cã norul stãtea dea-
supra lui, ºi slava Domnului umplea
Cortul. *Lev. 16.2. 1 Împ. 8.11. 2 Cron. 5.14.

36. Cât au þinut cãlãtoriile lor, copiii
lui Israel porneau numai când* se
ridica norul deasupra Cortului.

*Num. 9.17; 10.11. Neem. 9.19.

37. ªi când* nu se ridica norul, nu
porneau, pânã ce nu se ridica.

*Num. 9.19-22.

38. Norul Domnului* era deasupra
Cortului ziua; iar noaptea, era un foc
înaintea întregii case a lui Israel, în
timpul tuturor cãlãtoriilor lor.

*Cap. 13.21. Num. 9.15.
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picioarele; ºi preotul sã le ardã toate
pe altar. Aceasta este o ardere de tot, o
jertfã mistuitã de foc, de un miros*
plãcut Domnului.
*Gen. 8.21. Ezec. 20.28.41. 2 Cor. 2.15. Efes. 5.2. Filp. 4.18.

10. Dacã darul lui va fi o ardere de
tot din turmã, de miei sau capre, sã
aducã o parte bãrbãteascã fãrã* cusur.

*Vers. 3.

11. Sã-l* înjunghie în partea de
miazãnoapte a altarului, înaintea Dom-
nului; ºi preoþii, fiii lui Aaron, sã-i
stropeascã sângele pe altar de jur
împrejur. *Vers. 5.

12. El sã-l taie în bucãþi; ºi preotul sã
le punã, împreunã cu capul ºi grãsimea,
pe lemnele din focul de pe altar.
13. Sã spele cu apã mãruntaiele ºi

picioarele, ºi preotul sã le aducã pe
toate ºi sã le ardã pe altar. Aceasta
este o ardere de tot, o jertfã mistuitã
de foc, de un miros plãcut Domnului.

Arderea de tot din pãsãri
14. Dacã darul adus de el Domnului

va fi o ardere de tot din pãsãri, sã-l
aducã din turturele* sau din pui de
porumbel. *Cap. 5.7; 12.8. Luca 2.24.

15. Preotul sã aducã pasãrea pe altar;
sã-i despice capul cu unghia ºi s-o
ardã pe altar, iar sângele sã i se scurgã
pe un perete al altarului.
16. Sã scoatã guºa cu penele ei ºi 

s-o arunce lângã* altar, spre rãsãrit, în
locul unde se strânge cenuºa.

*Cap. 6.10.

17. Sã-i frângã aripile, fãrã sã le
dezlipeascã; ºi preotul sã ardã pasãrea pe
altar, pe lemnele de pe foc. Aceasta**
este o ardere de tot, o jertfã mistuitã
de foc, de un miros plãcut Domnului.

*Gen. 15.10. **Vers. 9,13.

Jertfele de mâncare

21. Când va aduce cineva Domnului
un dar* ca jertfã de mâncare, darul

lui sã fie din floarea fãinii: sã toarne
untdelemn peste ea ºi sã adauge ºi
tãmâie. *Cap. 6.14; 9.17. Num. 15.4.

2. S-o aducã preoþilor, fiilor lui
Aaron; preotul sã ia un pumn din
aceastã floare a fãinii, stropitã cu
untdelemn, împreunã cu toatã tãmâia,
ºi s-o ardã pe altar ca jertfã de
aducere* aminte. Acesta este un dar
de mâncare de un miros plãcut Dom-
nului.

*Vers. 9. Cap. 5.12; 6.15; 24.7. Isa. 66.3. Fapt. 10.4.

3. Ce va rãmâne* din darul acesta 

de mâncare sã fie al lui Aaron ºi al
fiilor lui; acesta este un lucru**
preasfânt între jertfele de mâncare
mistuite de foc înaintea Domnului.

*Cap. 7.9; 10.12,13. **Exod 29.37. Num. 18.9.

4. Dacã vei aduce ca jertfã de mâncare
un dar din ceea ce se coace în cuptor,
sã aduci niºte turte nedospite, fãcute
din floare de fãinã, frãmântate cu
untdelemn, ºi niºte plãcinte nedospite,
stropite cu untdelemn*. *Exod 29.2.

5. Dacã darul tãu, adus ca jertfã de
mâncare, va fi o turtã coaptã în tigaie,
sã fie fãcutã din floarea fãinii, nedospitã
ºi frãmântatã cu untdelemn.
6. S-o frângi în bucãþi ºi sã torni

untdelemn pe ea; acesta este un dar
adus ca jertfã de mâncare.
7. Dacã darul tãu adus ca jertfã de

mâncare va fi o turtã coaptã pe grãtar, sã
fie fãcutã din floarea fãinii, frãmântatã
cu untdelemn.
8. Darul de mâncare fãcut din aceste

lucruri sã-l aduci Domnului; ºi anume,
sã fie dat preotului, care-l va aduce pe
altar.
9. Preotul va lua din darul de mâncare

partea care trebuie adusã ca aducere*
aminte ºi o va arde pe altar. Acesta
este un dar adus ca** jertfã de mâncare,
de un miros plãcut Domnului.

*Vers. 2. **Exod 29.18.

10. Ce va rãmâne* din darul acesta de
mâncare sã fie al lui Aaron ºi al fiilor
lui; acesta este un lucru preasfânt între
darurile mistuite de foc înaintea Dom-
nului. *Vers. 3.

Totul fãrã aluat ºi cu sare
11. Nici unul din darurile, pe care

le veþi aduce ca jertfã de mâncare
înaintea Domnului, sã nu fie fãcut* cu
aluat; cãci nu trebuie sã ardeþi nimic
cu aluat sau cu miere, ca jertfã de
mâncare mistuitã de foc înaintea
Domnului. *Cap. 6.17. 
Mat. 16.12. Marc. 8.15. Luca 12.1. 1 Cor. 5.8. Gal. 5.9.

12. Ca jertfã* de mâncare din cele
dintâi roade, veþi putea sã le aduceþi
Domnului; dar ca dar de mâncare de
un miros plãcut, sã nu fie aduse pe
altar. *Exod 22.29. Cap. 23.10,11.

13. Toate darurile tale de mâncare sã
le sãrezi* cu sare; sã nu laºi sã
lipseascã niciodatã de pe darurile tale
de mâncare sarea**, care este semnul
legãmântului Dumnezeului tãu; la
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toate† darurile tale de mâncare sã
aduci sare.

*Marc. 9.49. Col. 4.6. **Num. 18.19. †Ezec. 43.24.

Pârga
14. Dacã vei aduce Domnului un dar

ca jertfã de mâncare din cele dintâi
roade, sã aduci* ca dar de mâncare din
cele dintâi roade ale tale, spice**
coapte de curând, prãjite la foc ºi boabe
noi, pisate. *Cap. 23.10,14. **2 Împ. 4.42.

15. Sã torni untdelemn* pe ele ºi sã
adaugi ºi tãmâie; acesta este un dar de
mâncare. *Vers. 1.

16. Preotul sã ardã ca aducere aminte*
o parte din boabele pisate ºi din
untdelemn, cu toatã tãmâia. Acesta
este un dar adus ca jertfã de mâncare
mistuitã de foc înaintea Domnului.

*Vers. 2.

Jertfele de mulþumire

31. Când cineva va aduce Domnului
un dar ca jertfã* de mulþumire,

dacã îl va aduce din cireadã, fie parte
bãrbãteascã, fie parte femeiascã, s-o
aducã fãrã** cusur, înaintea Domnului.

*Cap. 7.11,29; 22.21, **Cap. 1.3.

2. Sã punã* mâna pe capul dobito-
cului, sã-l înjunghie la uºa Cortului
întâlnirii; ºi preoþii, fiii lui Aaron, sã
stropeascã sângele pe altar de jur
împrejur. *Exod 29.10. Cap. 1.4,5.

3. Din aceastã jertfã de mulþumire sã
aducã drept jertfã mistuitã de foc
înaintea Domnului: grãsimea* care
acoperã mãruntaiele ºi toatã grãsimea
care þine de mãruntaie; *Exod 29.13,22. Cap. 4.8,9.

4. cei doi rinichi ºi grãsimea de pe ei
ºi de pe coapse, ºi prapurul de pe ficat,
pe care-l va dezlipi de lângã rinichi.
5. Fiii lui Aaron sã le ardã* pe altar,

deasupra arderii de tot care va fi pe
lemnele de pe foc. Aceasta este o
jertfã mistuitã de foc, de un miros
plãcut Domnului. *Exod 29.13. Cap. 6.12.

6. Dacã darul pe care-l aduce ca jertfã
de mulþumire Domnului va fi din
turmã, fie parte bãrbãteascã, fie parte
femeiascã, s-o aducã fãrã* cusur.

*Vers. 1,etc.

7. Dacã va aduce jertfã un miel, sã-l
aducã înaintea Domnului.
8. Sã-ºi punã mâna pe capul dobito-

cului ºi sã-l înjunghie înaintea Cortului
întâlnirii; fiii lui Aaron sã-i stropeascã
sângele pe altar de jur împrejur.
9. Din aceastã jertfã de mulþumire, 

sã aducã o jertfã mistuitã de foc înaintea

Domnului, ºi anume: grãsimea, coada
întreagã, pe care o va desface de la
osul spinãrii, grãsimea care acoperã
mãruntaiele ºi toatã grãsimea care þine
de mãruntaie,
10. cei doi rinichi ºi grãsimea de pe

ei, de pe coapse, ºi prapurul ficatului,
pe care-l va dezlipi de lângã rinichi.
11. Preotul sã le ardã pe altar.

Aceasta este mâncarea* unei jertfe
mistuite de foc înaintea Domnului.

*Cap. 21.6,8,17,21,22; 22.25. Ezec. 44.7. Mal. 1.7,12.

12. Dacã darul lui va fi o caprã, s-o
aducã* înaintea Domnului.

*Vers. 1,7, etc.

13. Sã-ºi punã mâna pe capul vitei ºi
s-o înjunghie înaintea Cortului întâl-
nirii; ºi fiii lui Aaron sã-i stropeascã
sângele pe altar de jur împrejur.
14. Apoi din ea sã aducã drept jertfã

mistuitã de foc înaintea Domnului:
grãsimea care acoperã mãruntaiele ºi
toatã grãsimea care þine de ele,
15. cei doi rinichi ºi grãsimea de pe

ei, de pe coapse, ºi prapurul ficatului,
pe care-l va dezlipi de lângã rinichi.
16. Preotul sã le ardã pe altar. Aceasta

este mâncarea unei jertfe mistuite de
foc, de un miros plãcut Domnului.
Toatã* grãsimea este a Domnului.

*Cap. 7.23,25. 1 Sam. 2.15. 2 Cron. 7.7.

17. Aceasta este o lege* veºnicã
pentru urmaºii voºtri, în toate locurile
unde veþi locui: cu nici un chip sã nu
mâncaþi nici grãsime**, nici sânge†.”
*Cap. 6.18; 7.36; 17.7; 23.14. **Vers. 16. Cap. 7.23. Deut.
32.14. Neem. 8.10. †Gen. 9.4. Cap. 7.26; 17.10,14. Deut.
12.16. 1 Sam. 14.33. Ezec. 44.7,15.

Jertfele pentru ispãºire

41. Domnul a vorbit lui Moise ºi a
zis:

2. „Vorbeºte copiilor lui Israel ºi
spune:
„Când* va pãcãtui cineva fãrã voie

împotriva vreuneia din poruncile
Domnului, fãcând lucruri care nu
trebuie fãcute, ºi anume:

*Cap. 5.15,17. Num. 15.22, etc. 1 Sam. 14.27. Ps. 19.12.

3. Dacã a pãcãtuit preotul* care a
primit ungerea, ºi prin aceasta a adus
vina asupra poporului, sã aducã Dom-
nului un viþel** fãrã cusur, ca jertfã de
ispãºire pentru pãcatul pe care l-a
fãcut. *Cap. 8.12. **Cap. 9.2.

4. Sã aducã viþelul* la uºa Cortului
întâlnirii înaintea Domnului, sã-ºi punã
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mâna pe capul viþelului ºi sã-l înjunghie
înaintea Domnului. *Cap. 1.3,4.

5. Preotul care a primit ungerea sã* ia
din sângele viþelului ºi sã-l aducã în
Cortul întâlnirii: *Cap. 16.14. Num. 19.4.

6. sã-ºi înmoaie degetul în sânge ºi
sã stropeascã de ºapte ori înaintea
Domnului, în faþa perdelei dinãuntru
a Sfântului Locaº.
7. Apoi preotul sã ungã* cu sânge

coarnele altarului pentru tãmâia miro-
sitoare care este înaintea Domnului în
Cortul întâlnirii; iar tot** celãlalt
sânge al viþelului sã-l verse la picioa-
rele altarului pentru arderile de tot
care este la uºa Cortului întâlnirii.

*Cap. 8.15; 9.9; 16.18. **Cap. 5.9.

8. Sã ia toatã grãsimea viþelului adus
ca jertfã de ispãºire, ºi anume: grãsimea
care acoperã mãruntaiele ºi toatã
grãsimea care þine de ele,
9. cei doi rinichi ºi grãsimea de pe ei,

de pe coapse, ºi prapurul ficatului, pe
care-l va dezlipi de lângã rinichi.
Preotul sã ia aceste pãrþi,
10. cum* se iau de la viþelul adus ca

jertfã de mulþumire, ºi sã le ardã pe
altarul pentru arderile de tot.

*Cap. 3.3-5.

11. Dar pielea* viþelului, toatã carnea
lui, cu capul, picioarele, mãruntaiele
ºi balega lui, *Exod 29.14. Num. 19.5.

12. adicã tot viþelul care a mai rãmas,
sã-l scoatã afarã din tabãrã, într-un loc
curat, unde* se aruncã cenuºa, ºi sã-l
ardã cu lemne pe foc; sã fie** ars pe
grãmada de cenuºã. *Cap. 6.11. **Evr. 13.11.

Când toatã adunarea a pãcãtuit
13. Dacã* toatã adunarea lui Israel a

pãcãtuit fãrã voie ºi fãrã sã ºtie,
fãcând împotriva uneia din poruncile
Domnului lucruri care nu trebuie
fãcute, ºi fãcându-se astfel vinovatã,

*Num. 15.24. Ios. 7.11.

14. ºi dacã pãcatul sãvârºit s-a*
descoperit, adunarea sã aducã un viþel
ca jertfã de ispãºire, ºi anume sã-l
aducã înaintea Cortului întâlnirii.

*Cap. 5.2-4,17.

15. Bãtrânii adunãrii sã-ºi* punã
mâinile pe capul viþelului înaintea
Domnului ºi sã înjunghie viþelul
înaintea Domnului. *Cap. 1.4.

16. Preotul* care a primit ungerea sã
aducã din sângele viþelului în Cortul
întâlnirii; *Vers. 5. Evr. 9.12-14.

17. sã-ºi înmoaie degetul în sânge ºi 

sã stropeascã cu el de ºapte ori înaintea
Domnului, în faþa perdelei dinãuntru.
18. Sã ungã cu sângele acesta coarnele

altarului care este înaintea Domnului
în Cortul întâlnirii; ºi sã verse tot
sângele care a mai rãmas la picioarele
altarului pentru arderile de tot, care
este la uºa Cortului întâlnirii.
19. Toatã grãsimea viþelului s-o ia ºi

s-o ardã pe altar.
20. Cu viþelul* acesta sã facã întocmai

cum a fãcut cu viþelul adus ca jertfã de
ispãºire; sã facã la fel. Astfel sã facã
preotul** ispãºire pentru ei, ºi li se va
ierta. *Vers. 3. **Num. 15.25. 
Dan. 9.24. Rom. 5.11. Evr. 2.17; 10.10-12. 1 Ioan 1.7; 2.2.

21. Viþelul rãmas sã-l scoatã apoi
afarã din tabãrã ºi sã-l ardã ca ºi pe
viþelul dintâi. Aceasta este o jertfã de
ispãºire pentru adunare.

Când pãcãtuieºte o cãpetenie
22. Dacã o cãpetenie a pãcãtuit,

fãcând* fãrã voie împotriva uneia din
poruncile Domnului Dumnezeului sãu
lucruri care nu trebuie fãcute, ºi s-a
fãcut astfel vinovat, *Vers. 2,13.

23. ºi ajunge sã descopere* pãcatul
pe care l-a fãcut, sã aducã jertfã un þap
fãrã cusur! *Vers. 14.

24. Sã-ºi* punã mâna pe capul þapului
ºi sã-l înjunghie în locul unde se
înjunghie arderile de tot înaintea
Domnului. Aceasta este o jertfã de
ispãºire. *Vers. 4, etc.

25. Preotul* sã ia cu degetul din
sângele jertfei de ispãºire, sã ungã cu
el coarnele altarului pentru arderile de
tot, iar celãlalt sânge sã-l verse la
picioarele altarului pentru arderile de
tot. *Vers. 30.

26. Toatã grãsimea* s-o ardã pe altar,
cum a ars grãsimea de la jertfa de
mulþumire. Astfel va face preotul**,
pentru cãpetenia aceea, ispãºirea
pãcatului lui, ºi i se va ierta.

*Cap. 3.5. **Vers. 20. Num. 15.28.

27. Dacã cineva* din poporul de rând
a pãcãtuit fãrã voie, fãcând împotriva
uneia din poruncile Domnului lucruri
care nu trebuie fãcute, ºi s-a fãcut
astfel vinovat, *Vers. 2. Num. 15.27.

28. ºi ajunge sã descopere pãcatul*
pe care l-a fãcut, sã aducã jertfã o iadã
fãrã cusur, pentru pãcatul pe care l-a
fãcut. *Vers. 23.

29. Sã-ºi* punã mâna pe capul jertfei
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de ispãºire ºi s-o înjunghie în locul
unde se înjunghie arderile de tot.

*Vers. 4,24.

30. Preotul sã ia cu degetul din sân-
gele jertfei, sã ungã coarnele altarului
pentru arderile de tot, iar tot celãlalt
sânge sã-l verse la picioarele altarului.
31. Preotul* sã ia toatã grãsimea,

cum** se ia grãsimea jertfei de mul-
þumire, ºi s-o ardã pe altar, ºi ea va fi
de un miros plãcut† Domnului. Astfel
va face preotul ispãºirea†† pentru
omul acesta, ºi i se va ierta.

*Cap. 3.14. **Cap. 3.3. †Exod 29.18. Cap. 1.9. ††Vers. 26.

32. Dacã va aduce ca jertfã de
ispãºire un miel, sã aducã o parte
femeiascã* fãrã cusur. *Vers. 28.

33. Sã-ºi punã mâna pe capul jertfei
ºi s-o înjunghie ca jertfã de ispãºire în
locul unde se înjunghie arderile de tot.
34. Preotul sã ia cu degetul din

sângele jertfei, sã ungã cu el coarnele
altarului pentru arderile de tot, iar tot
celãlalt sânge sã-l verse la picioarele
altarului.
35. Preotul sã ia toatã grãsimea, cum

se ia grãsimea mielului adus ca jertfã
de mulþumire, ºi s-o ardã pe altar*,
peste jertfele mistuite de foc înaintea
Domnului. Astfel** va face preotul
pentru omul acesta ispãºirea pãcatului
pe care l-a sãvârºit, ºi i se va ierta.

*Cap. 3.5. **Vers. 26,31.

Tot despre jertfele pentru ispãºirea 
pãcatelor

51. Când cineva, fiind pus sub
jurãmânt ca martor, va pãcãtui

nespunând* ce a vãzut sau ce ºtie, ºi
va cãdea astfel sub vinã**,
*1 Împ. 8.31. Mat. 26.63. **Vers. 17. Cap. 7.18; 17.16; 19.8;
20.17. Num. 9.13.

2. sau când cineva, fãrã sã ºtie, se va*
atinge de ceva necurat, fie de hoitul
unei fiare sãlbatice necurate, fie de
hoitul unei vite de casã necurate, fie
de hoitul unei târâtoare necurate, ºi va
bãga apoi de seamã ºi se va face
astfel** vinovat;

*Cap. 11.24,28,31,39. Num. 19.11,13,16. **Vers. 17.

3. sau când cineva, fãrã sã ia seama,
se va atinge de vreo* spurcãciune
omeneascã, de orice spurcãciune care
face pe cineva necurat, ºi va bãga de
seamã mai târziu ºi se va face astfel
vinovat; *Cap. 12; 13.15.

4. sau când cineva, vorbind cu uºu-

rinþã, jurã cã are sã* facã ceva rãu
sau bine**, ºi nebãgând de seamã la
început, bagã de seamã mai târziu, ºi
se va face astfel vinovat:

*1 Sam. 25.22. Fapt. 23.12. **Marc. 6.23.

5. Când cineva deci se va face
vinovat de unul din aceste lucruri,
trebuie sã-ºi mãrturiseascã* pãcatul.

*Cap. 16.21; 26.40. Num. 5.7. Ezra 10.11,12.

6. Apoi sã aducã lui Dumnezeu ca
jertfã de vinã, pentru pãcatul pe care 
l-a fãcut, o parte femeiascã din turmã,
ºi anume, o oaie sau o caprã, ca jertfã
ispãºitoare. ªi preotul sã facã pentru el
ispãºirea pãcatului lui.
7. Dacã nu va* putea sã aducã o oaie

sau o caprã, sã aducã Domnului ca
jertfã de vinã pentru pãcatul lui douã
turturele** sau doi pui de porumbel,
unul ca jertfã de ispãºire, iar celãlalt
ca ardere de tot. *Cap. 12.8; 14.21. **Cap. 1.14.

8. Sã le aducã preotului, care va jertfi
întâi pe cea care are sã slujeascã drept
jertfã de ispãºire. Preotul sã-i frângã*
cu unghia capul de la grumaz, fãrã 
sã-l despartã; *Cap. 1.15.

9. sã stropeascã un perete al altarului
cu sângele jertfei de ispãºire, iar
celãlalt* sânge sã-l stoarcã la picioa-
rele altarului; aceasta este o jertfã de
ispãºire. *Cap. 4.7,18,30,34.

10. Cealaltã pasãre s-o pregãteascã
drept ardere de tot, dupã* rânduielile
aºezate. Astfel va face preotul**
pentru omul acesta ispãºirea pãcatului
pe care l-a fãcut, ºi i se va ierta.

*Cap. 1.14. **Cap. 4.26.

11. Dacã nu poate sã aducã nici douã
turturele sau doi pui de porumbel, sã
aducã pentru pãcatul lui, ca dar, a
zecea parte dintr-o efã de floarea
fãinii, ºi anume ca dar de ispãºire; sã
nu punã untdelemn* pe ea ºi sã 
n-adauge nici tãmâie, cãci este un dar
de ispãºire. *Num. 5.15.

12. S-o aducã la preot, ºi preotul sã ia
din ea un pumn plin, ca aducere
aminte*, ºi s-o ardã pe altar, ca ºi pe**
darurile de mâncare mistuite de foc
înaintea Domnului: acesta este un dar
de ispãºire. *Cap. 2.2. **Cap. 4.35.

13. Astfel va face preotul* pentru
omul acela ispãºirea pãcatului pe care
l-a fãcut faþã de unul din aceste
lucruri, ºi i se va ierta. Cealaltã parte
care va mai rãmâne** din darul acesta
sã fie a preotului, ca ºi la darul de
mâncare.” *Cap. 4.26. **Cap. 2.3.
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Jertfele pentru vinã
14. Domnul a vorbit lui Moise ºi a

zis:
15. „Când* cineva va face o nelegiuire

ºi va pãcãtui fãrã voie faþã de lucrurile
închinate Domnului, sã aducã** Dom-
nului ca jertfã de vinã pentru pãcatul
lui un berbec fãrã cusur din turmã,
dupã preþuirea ta în sicli de argint,
dupã siclul† Sfântului Locaº.

*Cap. 22.14. **Ezra 10.19. †Exod 30.13. Cap. 27.25.

16. Sã mai adauge* a cincea parte la
preþul lucrului cu care a înºelat Sfântul
Locaº ºi sã-l încredinþeze preotului. ªi
preotul** sã facã ispãºire pentru el cu
berbecul adus ca jertfã pentru vinã, ºi
i se va ierta.

*Cap. 6.5; 22.14; 27.13,15,27,31. Num. 5.7. **Cap. 4.26.

17. Când va pãcãtui cineva* fãcând,
fãrã sã** ºtie, împotriva uneia din
poruncile Domnului, lucruri care nu
trebuie fãcute, ºi se va face vinovat†
purtându-ºi astfel vina,
*Cap. 4.2. **Vers. 15. Cap. 4.2,13,22,27. Ps. 19.12. Luca
12.48. †Vers. 1,2.

18. sã* aducã preotului ca jertfã pentru
vinã un berbec fãrã cusur, luat din
turmã, dupã preþuirea ta. ªi preotul**
sã facã pentru el ispãºirea greºelii pe
care a fãcut-o fãrã sã ºtie; ºi i se va
ierta. *Vers. 15. **Vers. 16.

19. Aceasta este o jertfã pentru vinã.
Omul acesta se fãcuse vinovat faþã de
Domnul*.” *Ezra 10.3.

61. Domnul a vorbit lui Moise ºi a
zis:

2. „Când va pãcãtui cineva ºi va*
sãvârºi o nelegiuire faþã de Domnul,
tãgãduind** aproapelui sãu un lucru
încredinþat lui, sau dat† în pãstrarea
lui, sau luat cu sila, sau va înºela†† pe
aproapele lui, *Num. 5.6. **Cap. 19.11. 
Fapt. 5.4. Col. 3.9. †Exod 22.7,10. ††Prov. 24.28; 26.19.

3. tãgãduind cã a gãsit* un lucru pier-
dut, sau fãcând** un jurãmânt strâmb
cu privire la un lucru oarecare pe care-l
face omul ºi pãcãtuieºte;
**Deut. 22.1-3. **Exod 22.11. Cap. 19.12. Ier. 7.9. Zah. 5.4.

4. când va pãcãtui astfel ºi se va face
vinovat, sã dea înapoi lucrul luat cu
sila, sau luat prin înºelãciune, sau
încredinþat lui, sau lucrul pierdut pe
care l-a gãsit,
5. sau lucrul pentru care a fãcut un

jurãmânt strâmb – oricare ar fi – sã-l
dea înapoi* întreg, sã mai adauge a
cincea parte din preþul lui ºi sã-l dea în

mâna stãpânului lui, chiar în ziua când
îºi va aduce jertfa lui pentru vinã.

*Cap. 5.16. Num. 5.7. 2 Sam. 12.6. Luca 19.8.

6. Iar ca jertfã pentru vinã sã aducã
Domnului pentru pãcatul lui un ber-
bec* fãrã cusur, luat din turmã, dupã
preþuirea ta, ºi sã-l dea preotului.

*Cap. 5.15.

7. ªi preotul* va face pentru el
ispãºirea înaintea Domnului, ºi i se va
ierta, oricare ar fi greºeala de care se
va fi fãcut vinovat.” *Cap. 4.26.

Legea arderii de tot
8. Domnul a vorbit lui Moise ºi a zis:
9. „Dã urmãtoarea poruncã lui Aaron

ºi fiilor sãi ºi zi:
„Iatã legea arderii de tot: Arderea de

tot sã rãmânã pe vatra altarului toatã
noaptea pânã dimineaþa, ºi în felul
acesta focul sã ardã pe altar.
10. Preotul* sã se îmbrace cu tunica

de in, sã-ºi acopere goliciunea cu
izmenele, sã ia cenuºa fãcutã de focul
care va mistui arderea de tot de pe
altar ºi s-o verse lângã** altar.

*Exod 28.39-41,43. Cap. 16.4. Ezec. 44.17,18. **Cap. 1.16.

11. Apoi sã se dezbrace* de veºmin-
tele lui ºi sã se îmbrace cu altele, ca sã
scoatã cenuºa afarã din tabãrã, într-un
loc** curat. *Ezec. 44.19. **Cap. 4.12.

12. Focul sã ardã pe altar ºi sã nu se
stingã deloc: în fiecare dimineaþã,
preotul sã aprindã lemne pe altar, sã
aºeze arderea de tot pe ele ºi sã ardã
deasupra grãsimea* jertfelor de mulþu-
mire. *Cap. 3.3,9,14.

13. Focul sã ardã necurmat pe altar ºi
sã nu se stingã deloc.

Legea darului de mâncare
14. Iatã legea* darului adus ca jertfã

de mâncare. Fiii lui Aaron s-o aducã
înaintea Domnului, înaintea altarului.

*Cap. 2.1. Num. 15.4.

15. Preotul sã ia un pumn din floarea
fãinii ºi din untdelemn, cu toatã
tãmâia adãugatã la darul de mâncare,
ºi s-o ardã pe altar ca aducere aminte*,
de un miros plãcut Domnului.

*Cap. 2.2,9.

16. Aaron ºi fiii lui sã mãnânce ce va
mai rãmâne* din darul de mâncare, 
s-o mãnânce fãrã aluat**, într-un loc
sfânt, în curtea Cortului întâlnirii.
*Cap. 2.3. Ezec. 44.29. **Vers. 26. Cap. 10.12,13. Num. 18.10.

17. Sã* n-o coacã cu aluat. Aceasta
este partea pe care le-am** dat-o Eu
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din darurile Mele de mâncare mistuite
de foc. Ea este un lucru preasfânt†, ca
ºi jertfa de ispãºire ºi ca ºi jertfa
pentru vinã. *Cap. 2.11. 
**Num. 18.9,10. †Exod 29.37. Vers. 25. Cap. 2.3; 7.1.

18. Toatã* partea bãrbãteascã dintre
copiii lui Aaron sã mãnânce din ea.
Aceasta este o lege** veºnicã pentru
urmaºii voºtri cu privire la darurile de
mâncare mistuite de foc înaintea
Domnului: oricine† se va atinge de ele
va fi sfinþit.” *Vers. 29. Num. 18.10. 
**Cap. 3.17. †Exod 29.37. Cap. 22.3-7.

Darul de mâncare al preotului
19. Domnul a vorbit lui Moise ºi a

zis:
20. „Iatã* darul pe care îl vor face

Domnului Aaron ºi fiii lui, în ziua
când vor primi ungerea: a zecea parte
dintr-o efã** de floarea fãinii, ca dar
de mâncare veºnic, jumãtate dimineaþa
ºi jumãtate seara. *Exod 29.2. **Exod 16.36.

21. Sã fie pregãtitã în tigaie cu
untdelemn ºi s-o aduci prãjitã; s-o
aduci coaptã ºi tãiatã în bucãþi, ca un
dar de mâncare de un miros plãcut
Domnului.
22. Preotul dintre fiii lui Aaron*, care

va fi uns în locul lui, sã aducã darul
acesta ca jertfã de mâncare. Aceasta
este o lege veºnicã înaintea Domnului:
sã fie arsã** întreagã. *Cap. 4.3. **Exod 29.25.

23. Orice dar de mâncare al unui
preot sã fie ars în întregime: sã nu se
mãnânce.”

Legea jertfei de ispãºire
24. Domnul a vorbit lui Moise ºi a

zis:
25. „Vorbeºte lui Aaron ºi fiilor lui

ºi zi:
„Iatã* legea jertfei de ispãºire: Vita

pentru jertfa de ispãºire sã fie înjun-
ghiatã înaintea Domnului în locul**
unde se înjunghie arderea de tot: ea
este un lucru preasfânt†.
*Cap. 4.2. **Cap. 1.3,5,11; 4.24,29,33. †Vers. 17. Cap. 21.22.

26. Preotul* care va aduce jertfa de
ispãºire, acela s-o mãnânce; ºi anume,
sã fie mâncatã într-un** loc sfânt, în
curtea Cortului întâlnirii.

*Cap. 10.17,18. Num. 18.9,10. Ezec. 44.28,29. **Vers. 16.

27. Oricine* se va atinge de carnea ei
va fi sfinþit. Dacã va sãri sânge din ea
pe vreun veºmânt, locul stropit cu
sânge sã fie spãlat într-un loc sfânt.

*Exod 29.32; 30.29.

28. Vasul de pãmânt în care se va
fierbe, sã se* spargã; dacã s-a fiert
într-un vas de aramã, vasul sã fie
frecat ºi spãlat cu apã. *Cap. 11.33; 15.12.

29. Toatã partea* bãrbãteascã dintre
preoþi sã mãnânce din ea: ea este un
lucru** preasfânt.

*Vers. 18. Num. 18.10. **Vers. 25.

30. Dar sã nu se mãnânce nici o jertfã*
de ispãºire din al cãrei sânge se va
aduce în Cortul întâlnirii pentru face-
rea ispãºirii în Sfântul Locaº: ci aceea
sã fie arsã în foc.

*Cap. 4.7,11,12,18,21; 10.18; 16.27. Evr. 13.11.

Legea jertfei pentru vinã

71. Iatã* legea jertfei pentru vinã: ea
este un lucru preasfânt**.

*Cap. 5; 6.1-7. **Cap. 6.17,25; 21.22.

2. În* locul unde se înjunghie arderea
de tot, sã se înjunghie ºi vita care
slujeºte ca jertfã pentru vinã. Sângele
ei sã se stropeascã pe altar de jur
împrejur. *Cap. 1.3,5,11; 4.24,29,33.

3. Sã i se aducã toatã grãsimea*,
coada, grãsimea care acoperã mãrun-
taiele, *Exod 29.13. Cap. 3.4,9,10,14-16; 4.8,9.

4. cei doi rinichi ºi grãsimea de pe ei,
de pe coapse, ºi prapurul ficatului,
care va fi dezlipit de lângã rinichi.
5. Preotul sã le ardã pe altar ca jertfã

mistuitã de foc înaintea Domnului.
Aceasta este o jertfã pentru vinã.
6. Toatã* partea bãrbãteascã dintre

preoþi sã mãnânce din ea; ºi anume 
s-o mãnânce într-un loc sfânt, cãci
este un lucru** preasfânt.

*Cap. 6.16,17,18. Num. 18.9,10. **Cap. 2.3.

7. Cu jertfa pentru vinã este ca ºi cu
jertfa* de ispãºire; aceeaºi lege este
pentru amândouã aceste jertfe: vita
jertfitã va fi a preotului care va face
ispãºirea. *Cap. 6.25,26; 14.13.

8. Preotul care va aduce arderea de
tot a cuiva sã aibã pentru el pielea
arderii de tot pe care a adus-o.
9. Orice jertfã de mâncare*, coaptã în

cuptor, gãtitã pe grãtar sau în tigaie, sã
fie a preotului care a adus-o.

*Cap. 2.3,10. Num. 18.9. Ezec. 44.29.

10. Iar orice jertfã de mâncare, frã-
mântatã cu untdelemn ºi uscatã, sã fie
a tuturor fiilor lui Aaron, a unuia ca ºi
a celuilalt.

Legea jertfei de mulþumire
11. Iatã* legea jertfei de mulþumire

care se va aduce Domnului.
*Cap. 3.1; 22.18,21.
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12. Dacã cineva o aduce ca jertfã de
laudã, sã aducã împreunã cu jertfa de
mulþumire, niºte turte nedospite, frã-
mântate cu untdelemn, niºte plãcinte
nedospite, stropite* cu untdelemn, ºi
niºte turte din floarea de fãinã, prãjite
ºi frãmântate cu untdelemn.

*Cap. 2.4. Num. 6.15.

13. Pe lângã aceste turte, sã aducã ºi
pâine* dospitã pentru darul lui de
mâncare, împreunã cu jertfa lui de
laudã ºi de mulþumire. *Amos 4.5.

14. Din toate acele daruri sã aducã
Domnului câte o bucatã, ca dar ridicat;
ea* sã fie a preotului care stropeºte
sângele jertfei de mulþumire.

*Num. 18.8,11,19.

15. Carnea* jertfei de laudã ºi de mul-
þumire sã fie mâncatã chiar în ziua în
care este adusã; sã nu se lase nimic din
ea pânã dimineaþa. *Cap. 22.30.

16. Dacã aduce* cineva o jertfã
pentru împlinirea unei juruinþe sau ca
dar de bunãvoie, jertfa sã fie mâncatã
chiar în ziua când o va aduce; iar ce va
rãmâne din ea sã se mãnânce a doua
zi. *Cap. 19.6,7,8.

17. Ce va mai rãmâne din carnea vitei
pânã a treia zi sã fie ars în foc.
18. Dacã s-ar întâmpla sã mãnânce

cineva a treia zi din carnea jertfei lui
de mulþumire, jertfa lui nu va fi pri-
mitã, ºi nu se va þine* în seamã celui ce
a adus-o: ci va fi un lucru urâcios**, ºi
oricine va mânca din ea îºi va purta
vina. *Num. 18.27. **Cap. 11.10,11,41; 19.7.

19. Nici carnea care s-a atins de ceva
necurat nu trebuie mâncatã: ci trebuie
arsã în foc. Orice om curat poate sã
mãnânce carne;
20. dar acela care, gãsindu-se în stare

de necurãþie*, va mânca din carnea
jertfei de mulþumire, care este a Dom-
nului, sã fie** nimicit din poporul
sãu. *Cap. 15.3. **Gen. 17.14.

21. ªi cine se va atinge de ceva
necurat, fie de vreo spurcãciune*
omeneascã, fie de** un dobitoc necurat,
fie de o altã spurcãciune†, ºi va mânca
din carnea jertfei de mulþumire, care
este a Domnului, sã fie†† nimicit din
poporul sãu.”

*Cap. 12; 13; 15. **Cap. 11.24,28. †Ezec. 4.14. ††Vers. 20.

Sã nu mãnânce grãsimea ºi sângele
22. Domnul a vorbit lui Moise ºi a zis:
23. „Vorbeºte copiilor lui Israel ºi

spune:

„Sã nu mâncaþi grãsime* de bou, de
miel sau de caprã.

*Cap. 3.17; 17.15. Deut. 14.21. Ezec. 4.14; 44.31.

24. Grãsimea unui dobitoc mort sau
sfâºiat de fiarã va putea sã fie între-
buinþatã la orice altceva, numai sã n-o
mâncaþi.
25. Cãci cine va mânca din grãsimea

dobitoacelor din care se aduc Dom-
nului jertfe mistuite de foc, va fi
nimicit din poporul sãu.
26. Sã nu mâncaþi* sânge, nici de

pasãre, nici de vitã, în toate locurile
în care veþi locui. *Gen. 9.4. Cap. 3.17; 17.10-14.

27. Cine va mânca vreun fel de sânge
va fi nimicit din poporul sãu!”

Darul de mulþumire
28. Domnul a vorbit lui Moise ºi a zis:
29. „Vorbeºte copiilor lui Israel ºi

spune-le:
„Cine* va aduce Domnului jertfa lui

de mulþumire, sã aducã Domnului darul
lui, luat din jertfa lui de mulþumire.

*Cap. 3.1.

30. Sã aducã cu mâinile* lui ceea ce
trebuie mistuit de foc înaintea Dom-
nului; ºi anume sã aducã grãsimea cu
pieptul, pieptul** ca sã-l legene într-o
parte ºi într-alta, ca dar legãnat înaintea
Domnului. *Cap. 3.3,4,9,14. 
**Exod 29.24,27. Cap. 8.27; 9.21. Num. 6.20.

31. Preotul* sã ardã grãsimea pe
altar, iar pieptul** sã fie al lui Aaron
ºi al fiilor lui. *Cap. 3.5,11,16. **Vers. 34.

32. Din jertfele voastre de mulþumire,
sã daþi preotului ºi spata dreaptã*
aducând-o ca dar luat prin ridicare.

*Vers. 34. Cap. 9.21. Num. 6.20.

33. Spata aceea dreaptã sã fie partea
aceluia dintre fiii lui Aaron, care va
aduce sângele ºi grãsimea jertfei de
mulþumire.
34. Cãci Eu iau din jertfele de

mulþumire, aduse de copiii lui Israel,
pieptul* care va fi legãnat într-o parte
ºi într-alta, ca dar legãnat, ºi spata,
care va fi adusã ca dar luat prin
ridicare, ºi le dau preotului Aaron ºi
fiilor lui, printr-o lege veºnicã, pe
care o vor pãzi întotdeauna copiii lui
Israel.

*Exod 29.28. Cap. 10.14,15. Num. 18.18,19. Deut. 18.3.

35. Acesta este dreptul pe care li-l va
da ungerea lui Aaron ºi a fiilor lui
asupra jertfelor mistuite de foc înain-
tea Domnului, din ziua când vor fi
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înfãþiºaþi ca sã fie în slujba Mea ca
preoþi.
36. Iatã ce porunceºte Domnul sã

le dea copii lui Israel din* ziua ungerii
lor; aceasta va fi o lege veºnicã printre
urmaºii lor.”

*Exod 40.13,15. Cap. 8.12,30.

37. Aceasta este legea arderii* de tot,
a darului** de mâncare, a jertfei† de
ispãºire, a jertfei†† pentru vinã, a
închinãrii*† în slujba Domnului ºi a
jertfei de mulþumire†*.

*Cap. 6.9. **Cap. 6.14. †Cap. 25. ††Vers. 1. *†Exod 29.1.
Cap. 6.20. †*Vers. 11.

38. Domnul a dat-o lui Moise pe
muntele Sinai, în ziua când a poruncit
copiilor lui Israel sã-ºi aducã* darurile
înaintea Domnului în pustiul Sinai.

*Cap. 1.2.

Sfinþirea lui Aaron ºi a fiilor lui

81. Domnul a vorbit lui Moise ºi a
zis:

2. „Ia* pe Aaron ºi pe fiii lui împre-
unã cu el, veºmintele**, untdelemnul†
pentru ungere, viþelul pentru jertfa de
ispãºire, cei doi berbeci ºi coºul cu
azimele,

*Exod 29.1-3. **Exod 28.2,4. †Exod 30.24,25.

3. ºi cheamã toatã adunarea la uºa
Cortului întâlnirii.”
4. Moise a fãcut cum îi poruncise

Domnul; ºi adunarea s-a strâns la uºa
Cortului întâlnirii.
5. Moise a zis adunãrii: „Iatã* ce a

poruncit Domnul sã se facã.” *Exod 29.4.

6. Moise a adus pe Aaron ºi pe fiii lui
ºi i-a spãlat* cu apã. *Exod 29.4.

7. A pus* tunica** pe Aaron, l-a încins
cu brâul, l-a îmbrãcat cu mantia ºi a
pus pe el efodul, pe care l-a strâns cu
brâul efodului cu care l-a îmbrãcat.

*Exod 29.5. **Exod 28.4.

8. I-a pus pieptarul* ºi a pus în pieptar
Urim ºi Tumim. *Exod 28.30.

9. I-a pus* mitra pe cap, iar pe partea
dinainte a mitrei a aºezat placa de aur,
cununa împãrãteascã sfântã, cum**
poruncise lui Moise, Domnul.

*Exod 29.6. **Exod 28.37, etc.

10. Moise* a luat untdelemnul pentru
ungere, a uns Sfântul Locaº ºi toate
lucrurile, care erau în el, ºi le-a sfinþit.

*Exod 30.26-29.

11. A stropit cu el altarul de ºapte ori
ºi a uns altarul ºi toate uneltele lui, ºi
ligheanul cu piciorul lui, ca sã le
sfinþeascã.
12. Din untdelemnul* pentru ungere

a turnat pe capul lui Aaron ºi l-a uns,
ca sã-l sfinþeascã.

*Exod 29.7; 30.30. Cap. 21.10,12. Ps. 123.2.

13. Moise* a adus ºi pe fiii lui Aaron;
i-a îmbrãcat cu tunicile, i-a încins cu
brâiele ºi le-a legat scufiile, cum porun-
cise lui Moise, Domnul. *Exod 29.8,9.

Viþelul ispãºitor ºi arderea de tot
14. A apropiat* apoi viþelul adus ca

jertfã de ispãºire; ºi Aaron ºi fiii lui
ºi-au pus** mâinile pe capul viþelului
adus ca jertfã de ispãºire.

*Exod 29.10. Ezec. 43.19. **Cap. 4.4.

15. Moise l-a înjunghiat, a luat sânge*
ºi a uns cu degetul coarnele altarului
de jur împrejur, ºi a curãþat altarul;
celãlalt sânge l-a turnat la picioarele
altarului ºi l-a sfinþit astfel, fãcând
ispãºire pentru el.

*Exod 29.12,36. Cap. 4.7. Ezec. 43.20,26. Evr. 9.22.

16. A* luat apoi toatã grãsimea care
acoperã mãruntaiele, prapurul ficatului,
cei doi rinichi cu grãsimea lor, ºi le-a
ars pe altar. *Exod 29.13. Cap. 4.8.

17. Iar cealaltã parte care a mai rãmas
din viþel, ºi anume: pielea, carnea ºi
balega le-a ars în foc, afarã din tabãrã,
cum* poruncise lui Moise, Domnul.

*Exod 29.14. Cap. 4.11,12.

18. A apropiat* apoi berbecul pentru
arderea de tot; ºi Aaron ºi fiii lui ºi-au
pus mâinile pe capul berbecului.

*Exod 29.15.

19. Moise l-a înjunghiat ºi a stropit
sângele pe altar de jur împrejur.
20. A tãiat berbecul în bucãþi ºi a ars

capul, bucãþile ºi grãsimea.
21. A spãlat cu apã mãruntaiele ºi

picioarele ºi a ars tot berbecul pe altar:
aceasta a fost arderea de tot, o jertfã
mistuitã de foc, de un miros plãcut
Domnului, cum* poruncise lui Moise,
Domnul. *Exod 29.18.

Sfinþirea în slujba preoþiei
22. A adus* apoi celãlalt berbec, adicã

berbecul pentru închinarea în slujba
Domnului; ºi Aaron ºi fiii lui ºi-au pus
mâinile pe capul berbecului.

*Exod 29.19,31.

23. Moise a înjunghiat berbecul, a
luat din sângele lui ºi a pus pe
marginea urechii drepte a lui Aaron,
pe degetul cel mare al mâinii drepte ºi
pe degetul cel mare de la piciorul lui
cel drept.
24. A adus pe fiii lui Aaron, a pus

sânge pe marginea urechii lor drepte,
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pe degetul cel mare al mâinii drepte ºi
pe degetul cel mare de la piciorul lor
cel drept, iar sângele rãmas l-a stropit
pe altar de jur împrejur.
25. A luat* grãsimea, coada, toatã

grãsimea care acoperã mãruntaiele,
prapurul ficatului, cei doi rinichi cu
grãsimea lor ºi spata dreaptã;

*Exod 29.22.

26. a luat de asemenea din coºul* cu
azime, pus înaintea Domnului, o turtã
fãrã aluat, o turtã de pâine fãcutã cu
untdelemn ºi o plãcintã, ºi le-a pus pe
grãsime ºi pe spata dreaptã.

*Exod 29.23.

27. Toate aceste lucruri le-a pus în*
mâinile lui Aaron ºi în mâinile fiilor
sãi, ºi le-a legãnat într-o parte ºi într-alta,
ca dar legãnat înaintea Domnului.

*Exod 29.24, etc.

28. Apoi Moise* le-a luat din mâinile
lor ºi le-a ars pe altar, deasupra arderii
de tot; aceasta a fost jertfa de
închinare în slujba Domnului, o jertfã
mistuitã de foc, de un miros plãcut
Domnului. *Exod 29.25.

29. Moise a luat pieptul berbecului de
închinare în slujba Domnului ºi l-a
legãnat într-o parte ºi într-alta, ca dar
legãnat înaintea Domnului; aceasta a
fost partea* lui Moise, cum poruncise
lui Moise, Domnul. *Exod 29.26.

30. Moise* a luat din untdelemnul
pentru ungere ºi din sângele de pe
altar; a stropit cu el pe Aaron ºi
veºmintele lui, pe fiii lui Aaron ºi
veºmintele lor; ºi a sfinþit astfel pe
Aaron ºi veºmintele lui, pe fiii lui
Aaron ºi veºmintele lor împreunã cu
el. *Exod 29.21; 30.30. Num. 3.3.

31. Moise a zis lui Aaron ºi fiilor lui:
„Fierbeþi* carnea la uºa Cortului întâl-
nirii; acolo s-o mâncaþi, împreunã cu
pâinea care este în coº pentru jertfa de
închinare în slujba Domnului, cum am
poruncit, zicând: „Aaron ºi fiii lui s-o
mãnânce.” *Exod 29.31,32.

32. Iar* partea care va mai rãmâne
din carne ºi din pâine s-o ardeþi în foc.

*Exod 29.34.

33. Timp de ºapte zile*, sã nu ieºiþi
deloc din uºa Cortului întâlnirii, pânã
se vor împlini zilele pentru închinarea
voastrã în slujba Domnului; cãci ºapte
zile* se vor întrebuinþa pentru închi-
narea voastrã în slujba Domnului.

*Exod 29.30,35. Ezec. 43.25,26.

34. Ce* s-a fãcut azi, Domnul a

poruncit sã se facã ºi de acum încolo
ca ispãºire pentru voi. *Evr. 7.16.

35. Sã rãmâneþi dar ºapte zile la uºa
Cortului întâlnirii, zi ºi noapte, ºi sã
pãziþi* poruncile Domnului, ca sã nu
muriþi; cãci aºa mi s-a poruncit!

*Num. 3.7; 9.19. Deut. 11.1. 1 Împ. 2.3.

36. Aaron ºi fiii lui au fãcut toate cele
poruncite de Domnul prin Moise.

Jertfele lui Aaron ºi fiilor lui

91. În ziua* a opta, Moise a chemat
pe Aaron ºi pe fiii lui ºi pe bãtrânii

lui Israel. *Ezec. 43.27.

2. ªi a zis lui Aaron: „Ia* un viþel
pentru jertfa de ispãºire ºi** un berbec
pentru arderea de tot, amândoi fãrã
cusur, ºi adu-i înaintea Domnului.

*Exod 29.1. Cap. 4.3; 8.14. **Cap. 8.18.

3. Sã vorbeºti copiilor lui Israel ºi sã
le spui: „Luaþi* un þap pentru jertfa de
ispãºire, un viþel ºi un miel de un an ºi
fãrã cusur pentru arderea de tot;

*Cap. 4.23. Ezra 6.17; 10.19.

4. un taur ºi un berbec pentru jertfa
de mulþumire, ca sã-i jertfiþi înaintea
Domnului, ºi un* dar de mâncare
frãmântat cu untdelemn. Cãci azi vi
Se** va arãta Domnul.”

*Cap. 2.4. **Exod 29.43. Vers. 6,23.

5. Ei au adus înaintea Cortului întâl-
nirii tot ce poruncise Moise; ºi toatã
adunarea s-a apropiat ºi a stat înaintea
Domnului.
6. Moise a zis: „Sã faceþi ce a poruncit

Domnul; ºi vi se va arãta* slava Dom-
nului.” *Exod 24.16. Vers. 23. 

7. Moise a zis lui Aaron: „Apropie-te
de altar; adu-þi* jertfa ta de ispãºire
ºi arderea ta de tot ºi fã ispãºire
pentru tine ºi pentru popor; adu** ºi
jertfa poporului ºi fã ispãºire pentru
el, cum a poruncit Domnul.”

*Cap. 4.3. 1 Sam. 3.14. Evr. 5.3; 7.27; 9.7. **Cap. 4.16,20.
Evr. 5.1.

8. Aaron s-a apropiat de altar ºi a
înjunghiat viþelul pentru jertfa lui de
ispãºire.
9. Fiii* lui Aaron i-au adus sângele la

el; el ºi-a înmuiat degetul în sânge, a
uns** coarnele altarului, iar celãlalt
sânge l-a turnat la picioarele altarului.

*Cap. 8.15. **Cap. 4.7.

10. A ars pe altar grãsimea*, rinichii
ºi prapurul ficatului de la viþelul pentru
jertfa de ispãºire, cum** poruncise lui
Moise, Domnul. *Cap. 8.16. **Cap. 4.8.
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11. Iar carnea* ºi pielea le-a ars în
foc, afarã din tabãrã. *Cap. 4.11; 8.17.
12. A înjunghiat apoi arderea de tot.

Fiii lui Aaron i-au adus sângele la el, ºi
el l-a stropit* pe altar de jur împrejur.

*Cap. 1.5; 8.19.

13. I-au adus* ºi arderea de tot tãiatã
în bucãþi, cu cap cu tot, ºi le-a ars pe
altar. *Cap. 8.20.

14. A spãlat* mãruntaiele ºi picioarele
ºi le-a ars pe altar, deasupra arderii de
tot. *Cap. 8.21.

15. În urmã, a adus* jertfa pentru
popor. A luat þapul pentru jertfa de
ispãºire a poporului, l-a înjunghiat ºi
l-a adus jertfã de ispãºire, ca ºi pe cea
dintâi jertfã. *Vers. 3. Isa. 53.10. Evr. 2.17; 5.3.

16. A adus apoi arderea de tot ºi a
jertfit-o, dupã* rânduielile aºezate.

*Cap. 1.3,10.

17. A adus ºi jertfa de mâncare*, a
umplut un pumn din ea ºi a ars-o pe
altar, afarã de** arderea de tot de
dimineaþã. *Vers. 4. Cap. 2.1,2. **Exod 29.38.

18. A înjunghiat apoi taurul ºi ber-
becul, ca jertfã* de mulþumire pentru
popor. Fiii lui Aaron au adus sângele
la el, ºi el l-a stropit pe altar de jur
împrejur. *Cap. 3.1, etc.

19. I-au adus apoi grãsimea taurului
ºi a berbecului, coada, grãsimea care
acoperã mãruntaiele, rinichii ºi prapurul
ficatului;
20. au pus grãsimile acestea deasupra

piepturilor, ºi el a ars* grãsimile pe
altar. *Cap. 3.5,16.

21. Aaron a legãnat într-o parte ºi
într-alta, ca dar* legãnat înaintea
Domnului, piepturile ºi spata dreaptã,
cum poruncise lui Moise, Domnul.

*Exod 29.24,26. Cap. 7.30-34.

Foc din cer
22. Aaron ºi-a ridicat mâinile spre

popor ºi l-a binecuvântat*. Apoi, dupã
ce a adus jertfa de ispãºire, arderea de
tot ºi jertfa de mulþumire, s-a coborât.

*Num. 6.23. Deut. 21.5. Luca 24.50.

23. Moise ºi Aaron au intrat în Cortul
întâlnirii. Când au ieºit din el, au
binecuvântat poporul. ªi slava* Dom-
nului s-a arãtat întregului popor.

*Vers. 6. Num. 14.10; 16.19,42.

24. Un foc* a ieºit dinaintea Dom-
nului ºi a mistuit pe altar arderea de
tot ºi grãsimile. Tot poporul a vãzut
lucrul acesta; au scos strigãte** de
bucurie ºi s-au aruncat cu faþa la
pãmânt. *Gen. 4.4. Judc. 6.21. 1 Împ. 18.38. 
2 Cron. 7.1. Ps. 20.3. **1 Împ. 18.39. 2 Cron. 7.3. Ezra 3.11.

Doi fii ai lui Aaron arºi

101. Fiii lui Aaron, Nadab* ºi Abihu,
ºi-au luat** fiecare cãdelniþa, au

pus foc în ea ºi au pus tãmâie pe foc;
ºi au adus astfel înaintea Domnului
foc strãin†, lucru pe care El nu li-l
poruncise.

*Cap. 16.1; 22.9. Num. 3.3,4; 26.61. 1 Cron. 24.2.
**Cap. 16.12. Num. 16.18. †Exod 30.9.

2. Atunci a ieºit un foc* dinaintea Dom-
nului, i-a mistuit ºi au murit înaintea
Domnului. *Cap. 9.24. Num. 16.35. 2 Sam. 6.7.

3. Moise a zis lui Aaron: „Aceasta
este ce a spus Domnul, când a zis:
„Voi fi sfinþit de cei ce se apropie* de
Mine ºi voi fi proslãvit** în faþa
întregului popor.” Aaron† a tãcut.

*Exod 19.22; 29.43. Cap. 21.6,17,21. Isa. 52.11. Ezec. 20.41;
42.13. **Isa. 49.3. Ezec. 28.22. Ioan 13.31,32; 14.13. 2 Tes.
1.10. †Ps. 39.9.

4. ªi Moise a chemat pe Miºael ºi
Elþafan, fiii lui Uziel*, unchiul lui
Aaron, ºi le-a zis: „Apropiaþi-vã,
scoate-þi** pe fraþii voºtri din Sfântul
Locaº ºi duceþi-i afarã din tabãrã.”
*Exod 6.18,22. Num. 3.19,30. **Luca 7.12. Fapt. 5.6,9,10; 8.2.

5. Ei s-au apropiat ºi i-au scos afarã
din tabãrã, îmbrãcaþi în tunicile lor,
cum zisese Moise.
6. Moise a zis lui Aaron, lui Eleazar

ºi lui Itamar, fiii lui Aaron: „Sã nu vã
descoperiþi capetele* ºi sã nu vã rupeþi
hainele, ca nu cumva sã muriþi ºi sã Se
mânie** Domnul împotriva întregii
adunãri. Lãsaþi pe fraþii voºtri, pe
toatã casa lui Israel, sã plângã arderea
care a venit de la Domnul.

*Exod 33.5. Cap. 13.45; 21.1,10. Num. 6.6,7. Deut. 33.9.
Ezec. 24.16,17. **Num. 16.22,46. Ios. 7.1; 22.18,20. 2 Sam.
24.1.

7. Voi sã nu ieºiþi din* uºa Cortului
întâlnirii, ca sã nu muriþi; cãci untde-
lemnul** ungerii Domnului este peste
voi.” Ei au fãcut cum zisese Moise.

*Cap. 21.12. **Exod 28.41. Cap. 8.30.

Pãrþile cuvenite lui Aaron ºi fiilor lui
8. Domnul a vorbit lui Aaron ºi a zis:
9. „Tu ºi fiii tãi împreunã cu tine sã

nu beþi* vin, nici bãuturã ameþitoare,
când veþi intra în Cortul întâlnirii, ca
sã nu muriþi: aceasta va fi o lege
veºnicã printre urmaºii voºtri,

*Ezec. 44.21. Luca 1.15. 1 Tim. 3.3. Tit 1.7.

10. ca sã puteþi deosebi* ce este sfânt
de ce nu este sfânt, ce este necurat de
ce este curat,

*Cap. 11.47; 20.25. Ier. 15.19. Ezec. 22.26; 44.23.

11. ºi sã* puteþi învãþa pe copiii
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lui Israel toate legile pe care li le-a dat
Domnul prin Moise.”

*Deut. 24.8. Neem. 8.2,8,9,13. Ier. 18.18. Mal. 2.7.

12. Moise a zis lui Aaron, lui Eleazar
ºi lui Itamar, cei doi fii care mai
rãmãseserã lui Aaron: „Luaþi partea
din darul de mâncare* rãmasã din
jertfele mistuite de foc înaintea Dom-
nului ºi mâncaþi-o fãrã aluat lângã
altar: cãci este un lucru** preasfânt.

*Exod 29.2. Cap. 6.16. Num. 18.9,10. **Cap. 21.22.

13. S-o mâncaþi într-un loc sfânt;
acesta este dreptul tãu ºi dreptul fiilor
tãi, ca parte din darurile de mâncare mis-
tuite de foc înaintea Domnului; cãci
aºa mi-a* fost poruncit. *Cap. 2.3; 6.16.

14. Sã mâncaþi de asemenea într-un
loc curat, tu, fiii tãi ºi fiicele tale
împreunã cu tine, pieptul* care a fost
legãnat într-o parte ºi alta ºi spata care
a fost adusã ca jertfã prin ridicare;
cãci ele vã sunt date, ca un drept
cuvenit þie ºi ca un drept cuvenit fiilor
tãi, din jertfele de mulþumire ale
copiilor lui Israel.

*Exod 29.24,26,27. Cap. 7.31,34. Num. 18.11.

15. Împreunã cu grãsimile rânduite sã
fie mistuite de foc, ei vor aduce spata,
adusã* ca jertfã prin ridicare, ºi pieptul
care se leagãnã într-o parte ºi alta
înaintea Domnului; ele vor fi ale tale
ºi ale fiilor tãi împreunã cu tine,
printr-o lege veºnicã, aºa cum a
poruncit Domnul.” *Cap. 7.29,30,34.

16. Moise a cãutat þapul* adus ca
jertfã de ispãºire; ºi iatã cã fusese ars.
Atunci s-a mâniat pe Eleazar ºi Itamar,
fiii care mai rãmãseserã lui Aaron, ºi a
zis: *Cap. 9.3,15.

17. „Pentru* ce n-aþi mâncat jertfa de
ispãºire într-un loc sfânt? Ea este un
lucru preasfânt; ºi Domnul v-a dat-o
ca sã purtaþi nelegiuirea adunãrii ºi sã
faceþi ispãºire pentru ea înaintea Dom-
nului. *Cap. 6.26,29.

18. Iatã cã sângele* jertfei n-a fost
dus înãuntrul Sfântului Locaº; trebuia
s-o mâncaþi în Sfântul Locaº, cum**
am poruncit.” *Cap. 6.30. **Cap. 6.26.

19. Aaron a rãspuns lui Moise: „Iatã*,
ei ºi-au adus azi jertfa de ispãºire ºi
arderea lor de tot înaintea Domnului;
ºi, dupã cele ce mi s-au întâmplat, dacã
aº fi mâncat azi jertfa de ispãºire, ar fi
fost bine** oare înaintea Domnului?”

*Cap. 9.8,12. **Ier. 6.20; 14.12. Osea 9.4. Mal. 1.10,13.

20. Moise a auzit ºi a fost mulþumit
cu aceste cuvinte.

Dobitoacele curate ºi necurate

111. Domnul a vorbit lui Moise ºi
lui Aaron ºi le-a zis:

2. „Vorbiþi copiilor lui Israel ºi
spuneþi-le:
„Iatã* dobitoacele pe care le veþi mânca

dintre toate dobitoacele de pe pãmânt:
*Deut. 14.4. Fapt. 10.12,14.

3. Sã mâncaþi orice dobitoc care are
unghia despicatã, copita despãrþitã ºi
rumegã.
4. Dar sã nu mâncaþi din cele ce

rumegã numai sau care au numai
unghia despicatã. Astfel, sã nu mâncaþi
cãmila, care rumegã, dar n-are unghia
despicatã: s-o priviþi ca necuratã.
5. Sã nu mâncaþi iepurele de casã, care

rumegã, dar n-are unghia despicatã:
sã-l priviþi ca necurat.
6. Sã nu mâncaþi iepurele, care

rumegã, dar n-are unghia despicatã:
sã-l priviþi ca necurat.
7. Sã nu mâncaþi porcul, care are

unghia despicatã ºi copita despãrþitã,
dar nu rumegã: sã-l priviþi ca necurat*.

*Isa. 65.4; 66.3,17.

8. Sã nu mâncaþi din carnea lor ºi sã
nu vã atingeþi de trupurile lor moarte:
sã le priviþi ca necurate*.

*Isa. 52.11. Mat. 15.11,20. Marc. 7.2,15,18. Fapt. 10.14,15;
15.29. Rom. 14.14,17. 1 Cor. 8.8. Col. 2.16,21. Evr. 9.10.

9. Iatã* vieþuitoarele pe care sã le
mâncaþi dintre toate cele ce sunt în
ape. Sã mâncaþi din toate cele ce au
aripi (înotãtoare) ºi solzi ºi care sunt
în ape, fie în mãri, fie în râuri.

*Deut. 14.9.

10. Dar sã priviþi ca o urâciune* pe
toate cele ce n-au aripi ºi solzi, din tot
ce miºunã în ape ºi tot ce trãieºte în
ape, fie în mãri, fie în râuri.

*Cap. 7.18. Deut. 14.3.

11. Sã le priviþi ca o urâciune, sã nu
mâncaþi din carnea lor, ºi trupurile lor
moarte sã le priviþi ca o urâciune.
12. Sã priviþi ca o urâciune pe toate

cele care n-au aripi ºi solzi în ape.
13. Iatã* dintre pãsãri, cele pe care le

veþi privi ca o urâciune ºi din care sã
nu mâncaþi: vulturul, gripsorul ºi
vulturul de mare; *Deut. 14.12.

14. ºorecarul, ºoimul ºi tot ce este din
neamul lui;
15. corbul ºi toate soiurile lui;
16. struþul, bufniþa, pescãrelul, coroiul

ºi tot ce þine de neamul lui;
17. huhurezul, eretele ºi cocostârcul;
18. lebãda, pelicanul ºi corbul de mare;
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19. barza, bâtlanul ºi ce este din
neamul lui, pupãza ºi liliacul.
20. Sã priviþi ca o urâciune orice

târâtoare care zboarã ºi umblã pe patru
picioare.
21. Dar dintre toate târâtoarele care

zboarã ºi umblã pe patru picioare, sã
mâncaþi pe cele ce au fluierul picioa-
relor dinapoi mai lung ca sã poatã sãri
pe pãmânt.
22. Iatã pe care sã le mâncaþi:

lãcusta*, lãcusta Solam, lãcusta Hargol
ºi lãcusta Hagab, dupã soiurile lor.

*Mat. 3.4. Marc. 1.6.

23. Pe toate celelalte târâtoare care
zboarã ºi care au patru picioare sã le
priviþi ca o urâciune.
24. Ele vã vor face necuraþi: oricine

se va atinge de trupurile lor moarte va
fi necurat pânã seara,
25. ºi oricine va purta trupurile lor

moarte sã-ºi spele* hainele ºi va fi
necurat pânã seara.

*Cap. 14.8; 15.5. Num. 19.10,22; 31.24.

26. Sã priviþi ca necurat orice dobitoc
cu unghia despicatã, dar care n-are
copita despãrþitã ºi nu rumegã: oricine
se va atinge de el va fi necurat.
27. Sã priviþi ca necurate toate acele

dobitoace cu patru picioare care umblã
pe labele lor: oricine se va atinge de
trupurile lor moarte va fi necurat pânã
seara;
28. ºi oricine le va purta trupurile

moarte îºi va spãla hainele ºi va fi
necurat pânã seara. Sã le priviþi ca
necurate.
29. Iatã, din vietãþile care se târãsc pe

pãmânt, cele pe care le veþi privi ca
necurate: cârtiþa, ºoarecele* ºi ºopârla,
dupã soiurile lor; *Isa. 66.17.
30. ariciul, broasca, broasca þestoasã,

melcul ºi cameleonul.
31. Sã le priviþi ca necurate dintre

toate târâtoarele: oricine se va atinge
de ele moarte va fi necurat pânã seara.
32. Orice lucru pe care va cãdea ceva

din trupurile lor moarte va fi necurat,
fie vas de lemn, fie hainã, fie piele, fie
sac, fie orice alt lucru care se între-
buinþeazã la ceva; sã fie pus* în apã ºi
va rãmâne necurat pânã seara; dupã
aceea va fi curat. *Cap. 15.12.
33. Tot ce se va gãsi într-un vas de

pãmânt în care va cãdea ceva din
aceste trupuri moarte va fi necurat, ºi
veþi sparge* vasul. *Cap. 6.28; 15.12.

34. Orice lucru de mâncare pe care va
cãdea ceva din apa aceasta va fi

necurat; ºi orice bãuturã care se între-
buinþeazã la bãut, oricare ar fi vasul în
care se va gãsi, va fi necuratã.
35. Orice lucru pe care va cãdea ceva

din trupurile lor moarte va fi necurat;
cuptorul ºi vatra sã se dãrâme: vor fi
necurate, ºi le veþi privi ca necurate.
36. Numai izvoarele ºi fântânile, care

alcãtuiesc grãmezi de ape, vor rãmâne
curate; dar cine se va atinge de
trupurile lor moarte va fi necurat.
37. Dacã se întâmplã sã cadã ceva din

trupurile lor moarte pe o sãmânþã care
trebuie semãnatã, ea va rãmâne curatã.
38. Dar dacã se pusese apã pe sãmânþã

ºi cade pe ea ceva din trupurile lor
moarte, va fi necuratã.
39. Dacã moare una din vitele care vã

slujesc ca hranã, cine se va atinge de
trupul ei mort va fi necurat pânã
seara;
40. cine* va mânca din trupul ei mort

îºi va spãla hainele ºi va fi necurat
pânã seara; ºi cine va purta trupul ei
mort îºi va spãla hainele ºi va fi
necurat pânã seara.

*Cap. 17.15; 22.8. Deut. 14.21. Ezec. 4.14; 44.31.

41. Pe orice târâtoare care se târãºte
pe pãmânt s-o priviþi ca necuratã; sã
nu se mãnânce.
42. Din toate târâtoarele care se târãsc

pe pãmânt, din toate cele ce se târãsc
pe pântece sã nu mâncaþi; nici din
toate cele ce umblã pe patru picioare
sau pe un mare numãr de picioare; ci
sã le priviþi ca o urâciune.
43. Sã nu vã faceþi urâcioºi* prin

toate aceste târâtoare care se târãsc; sã
nu vã faceþi necuraþi prin ele, sã nu vã
spurcaþi prin ele. *Cap. 20.25.

44. Cãci Eu sunt Domnul Dumnezeul
vostru; voi sã vã sfinþiþi ºi fiþi sfinþi*,
cãci Eu sunt sfânt; sã nu vã faceþi
necuraþi prin toate aceste târâtoare
care se târãsc pe pãmânt.

*Exod 19.6. Cap. 19.2; 20.7,26. 1 Tes. 4.7. 1 Pet. 1.15,16.

45. Cãci* Eu sunt Domnul, care v-am
scos din þara Egiptului ca sã fiu
Dumnezeul vostru, ºi sã fiþi sfinþi**;
cãci Eu sunt sfânt. *Exod 6.7. **Vers. 44.

46. Aceasta este legea privitoare la
dobitoacele, pãsãrile, toate vieþuitoarele
care se miºcã în ape ºi toate vietãþile
care se târãsc pe pãmânt,
47. ca sã* faceþi deosebire între ce este

necurat ºi ce este curat, între dobitocul
care se mãnâncã ºi dobitocul care nu
se mãnâncã.” *Cap. 10.10.

LEVITICUL 11 119



Curãþarea femeilor dupã naºtere

121. Domnul a vorbit lui Moise ºi a
zis:

2. „Vorbeºte copiilor lui Israel ºi
spune-le:
„Când o femeie* va rãmâne însãrci-

natã ºi va naºte un copil de parte
bãrbãteascã, sã fie necuratã** ºapte
zile; sã fie necuratã ca† în vremea
sorocului ei.

*Cap. 15.19. **Luca 2.22. †Cap. 15.19.

3. În ziua a opta*, copilul sã fie tãiat
împrejur. *Gen. 17.12. Luca 1.59; 2.21. Ioan 7.22,23.

4. Femeia sã mai rãmânã încã treizeci
ºi trei de zile ca sã se cureþe de
sângele ei; sã nu se atingã de nici un
lucru sfânt ºi sã nu se ducã la Sfântul
Locaº, pânã nu se vor împlini zilele
curãþãrii ei.
5. Dacã naºte o fatã, sã fie necuratã

douã sãptãmâni, ca pe vremea când i-a
venit sorocul; ºi sã rãmânã ºaizeci ºi
ºase de zile ca sã se cureþe de sângele
ei.
6. Când se vor împlini* zilele curãþãrii

ei, pentru un fiu sau pentru o fiicã,
sã aducã preotului, la uºa Cortului
întâlnirii, un miel de un an pentru
arderea de tot ºi un pui de porumbel
sau o turturea pentru jertfa de ispãºire.

*Luca 2.22.

7. Preotul sã le jertfeascã înaintea
Domnului ºi sã facã ispãºire pentru ea;
ºi astfel ea va fi curãþatã de scurgerea
sângelui ei. Aceasta este legea pentru
femeia care naºte un bãiat sau o fatã.
8. Dacã* nu poate sã aducã un miel,

sã ia douã turturele sau doi pui de
porumbel, unul pentru arderea de tot,
altul pentru jertfa de ispãºire. Preotul**
sã facã ispãºire pentru ea, ºi va fi
curatã.” *Cap. 5.7. Luca 2.24. **Cap. 4.26.

Lepra de oameni

131. Domnul a vorbit lui Moise ºi
lui Aaron ºi a zis:

2. „Când un om va avea pe pielea
trupului o umflãturã, o pecingine*,
sau o patã albã care va semãna cu o
ranã de leprã pe pielea trupului lui,
trebuie adus** la preotul Aaron sau la
unul din fiii lui, care sunt preoþi.

*Deut. 28.27. **Deut. 17.8,9; 24.8. Luca 17.14.

3. Preotul sã cerceteze rana de pe
pielea trupului. Dacã pãrul din ranã 
s-a fãcut alb ºi dacã rana se aratã mai
adâncã decât pielea trupului, este o
ranã de leprã: preotul care va face

cercetarea sã declare pe omul acela
necurat.
4. Dacã pe pielea trupului va fi o patã

albã, care nu se aratã mai adâncã decât
pielea, ºi dacã pãrul nu s-a fãcut alb,
preotul sã închidã ºapte zile pe cel cu
rana.
5. A ºaptea zi preotul sã-l cerceteze

iarãºi. Dacã i se pare cã rana a stat pe
loc ºi nu s-a întins pe piele, preotul 
sã-l închidã a doua oarã încã ºapte
zile.
6. Preotul sã-l cerceteze a doua oarã

în ziua a ºaptea. Dacã rana a mai
scãzut ºi nu s-a întins pe piele, preotul
va spune cã omul acesta este curat:
este o pecingine; el sã-ºi spele*
hainele, ºi va fi curat. *Cap. 11.25; 14.8.

7. Dar dacã pecinginea s-a întins pe
piele, dupã ce s-a arãtat el preotului
ºi dupã ce acesta l-a declarat curat, sã
se mai supunã încã o datã cercetãrii
preotului.
8. Preotul îl va cerceta. Dacã pecin-

ginea s-a întins pe piele, preotul îl va
declara necurat: este leprã.
9. Când se va arãta o ranã de leprã pe

un om, sã-l aducã la preot.
10. Preotul sã-l* cerceteze. ªi dacã

are pe piele o umflãturã albã, dacã
umflãtura aceasta a fãcut ca pãrul sã
albeascã, ºi în umflãturã este ºi o urmã
de carne vie,

*Num. 12.10,12. 2 Împ. 5.27. 2 Cron. 26.20.

11. atunci pe pielea trupului omului
acestuia este o leprã învechitã: preotul
sã-l declare necurat; sã nu-l închidã,
cãci este necurat.
12. Dacã lepra va face o spuzealã

pe piele ºi va acoperi toatã pielea celui
cu rana, din cap pânã în picioare,
pretutindeni pe unde-ºi va arunca preotul
privirile,
13. preotul sã-l cerceteze; ºi dacã va

vedea cã lepra a acoperit tot trupul, sã
declare curat pe cel cu rana: fiindcã 
s-a fãcut toatã albã, el este curat.
14. Dar în ziua când se va vedea în el

carne vie, va fi necurat;
15. când preotul va vedea carnea vie,

sã-l declare necurat: carnea vie este
necuratã, este leprã.
16. Dacã se schimbã carnea vie ºi se

face albã, sã se ducã la preot;
17. preotul sã-l cerceteze, ºi dacã rana

s-a fãcut albã, preotul sã declare curat
pe cel cu rana: el este curat.
18. Când un om va avea pe pielea
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trupului sãu o bubã* care a fost
tãmãduitã, *Exod 9.9.

19. ºi pe locul unde era buba se va
arãta o umflãturã albã sau o patã de un
alb roºiatic, omul acela sã se arate
preotului.
20. Preotul sã-l cerceteze. Dacã pata

pare mai adâncã decât pielea ºi dacã
pãrul s-a fãcut alb, preotul sã-l declare
necurat: este o ranã de leprã, care a dat
în bubã.
21. Dacã preotul vede cã nu este pãr

alb în patã, cã ea nu este mai adâncã
decât pielea ºi cã a mai scãzut, sã
închidã pe omul acela ºapte zile.
22. Dacã s-a întins pata pe piele,

preotul sã-l declare necurat: este o
ranã de leprã.
23. Dar dacã pata a rãmas pe loc ºi nu 

s-a întins, este semnul rãnii uscate
unde a fost buba; preotul sã-l declare
curat.
24. Când un om va avea pe pielea

trupului o arsurã pricinuitã de foc, ºi
se va arãta pe urma arsurii o patã albã
sau de un alb roºiatic,
25. preotul sã-l cerceteze. Dacã pãrul

din patã s-a fãcut alb, ºi ea pare mai
adâncã decât pielea, este leprã, care a
dat în arsurã; preotul sã declare pe
omul acela necurat: este o ranã de
leprã.
26. Dacã preotul vede cã nu este pãr

alb în patã, cã ea nu este mai adâncã
decât pielea ºi cã a mai scãzut, sã
închidã pe omul acela ºapte zile.
27. Preotul sã-l cerceteze a ºaptea zi.

ªi dacã pata s-a întins pe piele, preotul
sã-l declare necurat: este o ranã de
leprã.
28. Dar dacã pata a rãmas pe loc, nu

s-a întins pe piele ºi a mai scãzut, este
o ranã pricinuitã de umflãtura arsurii;
preotul sã-l declare curat, cãci este
semnul rãnii vindecate a arsurii.
29. Când un bãrbat sau o femeie va

avea o ranã pe cap sau la barbã,
30. preotul sã cerceteze rana. Dacã

pare mai adâncã decât pielea ºi are pãr
gãlbui ºi subþire, preotul sã declare pe
omul acela necurat: este râie de cap,
este leprã de cap sau de barbã.
31. Dacã preotul vede cã rana râiei nu

pare mai adâncã decât pielea ºi n-are
pãr negru, sã închidã ºapte zile pe cel
cu rana de râie la cap.

32. Preotul sã cerceteze rana a ºaptea
zi. Dacã râia nu s-a întins, dacã n-are
pãr gãlbui ºi dacã nu pare mai adâncã
decât pielea,
33. cel cu râia la cap sã se radã, dar sã

nu radã locul unde este râia; ºi preotul
sã-l închidã a doua oarã ºapte zile.
34. Preotul sã cerceteze râia a ºaptea

zi. Dacã râia nu s-a întins pe piele ºi
nu pare mai adâncã decât pielea,
preotul sã-l declare curat; el sã-ºi
spele hainele ºi va fi curat.
35. Dar dacã râia s-a întins pe piele,

dupã ce a fost declarat curat,
36. preotul sã-l cerceteze. ªi dacã

râia s-a întins pe piele, preotul n-are
sã mai caute sã vadã dacã are pãr
gãlbui: este necurat.
37. Dacã i se pare cã râia a stat pe loc

ºi cã din ea a crescut pãr negru, râia
este vindecatã: este curat, ºi preotul
sã-l declare curat.
38. Când un bãrbat sau o femeie va

avea pete pe pielea trupului, ºi anume
pete albe,
39. preotul sã-l cerceteze. Dacã pe

pielea trupului lui sunt pete de un alb
gãlbui, acestea nu sunt decât niºte pete
care au fãcut spuzealã pe piele: este
curat.
40. Când unui om îi va cãdea pãrul de

pe cap, este pleºuv: este curat.
41. Dacã i-a cãzut pãrul de pe cap

numai în partea dinainte, este pleºuv
în partea dinainte: este curat.
42. Dar dacã în partea pleºuvã

dinainte sau dinapoi este o ranã de un
alb roºiatic, este leprã, care a fãcut
spuzealã în partea pleºuvã dinainte
sau dinapoi.
43. Preotul sã-l cerceteze. Dacã în

partea pleºuvã dinapoi sau dinainte
este o umflãturã de ranã de un alb
roºiatic, asemãnãtoare cu lepra de pe
pielea trupului,
44. este lepros, este necurat: preotul 

sã-l declare necurat; rana lui este pe
cap.
45. Leprosul atins de aceastã ranã sã-ºi

poarte hainele sfâºiate ºi sã umble cu
capul gol; sã-ºi acopere* barba ºi sã
strige: „Necurat**! Necurat!”

*Ezec. 24.17,22. Mica 3.7. **Plân. 4.15.

46. Câtã vreme va avea rana, va fi
necurat: este necurat! Sã locuiascã
singur; locuinþa lui sã fie afarã* din
tabãrã.
*Num. 5.2; 12.14. 2 Împ. 7.3; 15.5. 2 Cron. 26.21. Luca 17.12.
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Semnele leprei de pe haine
47. Când se va arãta o ranã de leprã

pe o hainã, fie hainã de lânã, fie hainã
de in,
48. în urzealã sau în bãtãturã de in

sau de lânã, pe o piele sau pe vreun
lucru de piele,
49. ºi rana va fi verzuie sau roºiaticã

pe hainã sau pe piele, în urzealã sau în
bãtãturã, sau pe vreun lucru de piele,
este o ranã de leprã ºi trebuie arãtatã
preotului.
50. Preotul sã cerceteze rana ºi sã

închidã ºapte zile lucrul cu rana.
51. Sã cerceteze a ºaptea zi rana. Dacã

rana s-a întins pe hainã, în urzealã sau
în bãtãturã, pe piele sau pe lucrul
acela de piele, este o ranã de leprã*
învechitã: lucrul acela este necurat.

*Cap. 14.44.

52. Sã ardã haina, urzeala sau bãtã-
tura de lânã sau de in, sau lucrul de
piele pe care se gãseºte rana, cãci este
o leprã învechitã: sã fie ars în foc.
53. Dar dacã preotul vede cã rana nu

s-a întins pe hainã, pe urzealã sau
pe bãtãturã, sau pe lucrul acela de
piele,
54. sã porunceascã sã se spele partea

atinsã de ranã ºi sã-l închidã a doua
oarã ºapte zile.
55. Preotul sã cerceteze rana, dupã ce

se va spãla. ªi dacã rana nu ºi-a
schimbat înfãþiºarea ºi nu s-a întins,
lucrul acela este necurat: sã fie ars în
foc, cãci o parte din faþã sau din dos a
fost roasã.
56. Dacã preotul vede cã rana a mai

scãzut, dupã ce a fost spãlatã, s-o rupã
din hainã sau din piele, din urzealã sau
din bãtãturã.
57. ªi dacã se mai iveºte pe hainã, în

urzealã sau în bãtãturã, sau pe lucrul
de piele, înseamnã cã este o spuzealã
de leprã: lucrul atins de ranã sã fie ars
în foc.
58. Haina, urzeala sau bãtãtura, sau

vreun lucru de piele, care a fost spãlat,
ºi de unde a pierit rana, sã se mai spele
a doua oarã ºi va fi curat.
59. Aceasta este legea privitoare la

rana leprei, când loveºte hainele de
lânã sau de in, urzeala sau bãtãtura,
sau un lucru oarecare de piele, ºi dupã
care vor fi declarate curate sau necu-
rate.”

Curãþarea leprei de pe om

141. Domnul a vorbit lui Moise ºi
a zis:

2. „Iatã care va fi legea cu privire la
cel lepros, în ziua curãþãrii lui. Sã-l*
aducã înaintea preotului.

*Mat. 8.2,4. Marc. 1.40,44. Luca 5.12,14; 17.14.

3. Preotul sã iasã afarã din tabãrã ºi
sã cerceteze pe cel lepros. Dacã
leprosul este tãmãduit de rana leprei,
4. preotul sã porunceascã sã se ia,

pentru cel ce trebuie curãþat, douã
pãsãri vii ºi curate, lemn de cedru*,
cârmâz** ºi isop†.

*Num. 19.6. **Evr. 9.19. †Ps. 51.7.

5. Preotul sã porunceascã sã se
înjunghie una din aceste pãsãri într-un
vas de pãmânt, în apã curgãtoare.
6. Sã ia pasãrea cea vie, lemnul de

cedru, cârmâzul ºi isopul, ºi sã le
înmoaie împreunã cu pasãrea cea vie
în sângele pãsãrii înjunghiate în apa
curgãtoare.
7. Sã stropeascã* de ºapte ori** pe

cel ce trebuie curãþat de leprã. Apoi 
sã-l declare curat ºi sã dea drumul
pãsãrii celei vii pe câmp.

*Evr. 9.13. **2 Împ. 5.10,14.

8. Cel ce se curãþã trebuie sã-ºi spele
hainele, sã-ºi radã tot pãrul ºi sã se
scalde** în apã; ºi va fi curat. În urmã
va putea sã intre în tabãrã, dar sã
rãmânã† ºapte zile afarã din Cort.

*Cap. 13.6. **Cap. 11.25. †Num. 12.15.

9. În ziua a ºaptea, sã-ºi radã tot
pãrul, capul, barba ºi sprâncenele: tot
pãrul sã ºi-l radã; sã-ºi spele hainele ºi
sã-ºi scalde trupul în apã, ºi va fi
curat.
10. A opta zi*, sã ia doi miei fãrã

cusur ºi o oaie de un an fãrã cusur,
trei zecimi dintr-o efã de floarea
fãinii, ca dar** de mâncare frãmântat
cu untdelemn, ºi un log (pahar) de
untdelemn.

*Mat 8.4. Marc. 1.44. Luca 5.14. **Cap. 2.1. Num. 15.4,15.

11. Preotul care face curãþarea sã
aducã înaintea Domnului pe omul care
se curãþã ºi toate lucrurile acestea, la
uºa Cortului întâlnirii.
12. Preotul sã ia unul din miei ºi sã-l*

aducã jertfã pentru vinã, împreunã cu
logul de untdelemn; sã le legene**
într-o parte ºi într-alta înaintea Dom-
nului, ca dar legãnat.

*Cap. 5.2,18; 6.6,7. **Exod 29.24.

13. Sã înjunghie mielul în locul*
unde se înjunghie jertfele de ispãºire ºi
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arderile de tot, adicã în Locul Sfânt;
cãci, la jertfa pentru vinã, ca ºi la
jertfa de ispãºire**, dobitocul pentru
jertfã va fi al preotului: el este un
lucru† preasfânt. *Exod 29.11. 
Cap. 1.5,11; 4.4,24. **Cap. 7.7. †Cap. 2.3; 7.6; 21.22.

14. Preotul sã ia din sângele jertfei de
ispãºire; sã punã pe marginea* urechii
drepte a celui ce se curãþã, pe degetul
cel mare de la mâna dreaptã a lui ºi
pe degetul cel mare de la piciorul
drept. *Exod 29.20. Cap. 8.23.

15. Preotul sã ia untdelemn din log ºi
sã toarne în palma mâinii stângi.
16. Preotul sã-ºi înmoaie degetul

mâinii drepte în untdelemnul din
palma mâinii stângi ºi sã stropeascã
din untdelemn de ºapte ori cu degetul
înaintea Domnului.
17. Din untdelemnul care-i mai rãmâne

în mânã, preotul sã punã pe (moalele)
marginea urechii drepte a celui ce
se curãþã, pe degetul cel mare al
mâinii drepte ºi pe degetul cel mare al
piciorului drept, deasupra sângelui de
la jertfa pentru vinã.
18. Iar untdelemnul care-i mai

rãmâne în mânã, preotul sã-l punã pe
capul celui ce se curãþã; ºi preotul
sã facã* ispãºire pentru el înaintea
Domnului. *Cap. 4.26.

19. Apoi preotul sã aducã jertfa de
ispãºire*; ºi sã facã ispãºire pentru cel
ce se curãþã de întinãciunea lui. În
urmã sã înjunghie arderea de tot.

*Cap. 5.1; 12.7.

20. Preotul sã aducã pe altar arderea
de tot ºi darul de mâncare; ºi sã facã ispã-
ºire pentru omul acesta, ºi va fi curat.
21. Dacã* este sãrac ºi nu poate sã

aducã toate aceste lucruri, atunci sã ia
un singur miel, care sã fie adus ca
jertfã pentru vinã, dupã ce a fost
legãnat într-o parte ºi într-alta, ca dar
legãnat, ºi sã facã ispãºire pentru el.
Sã ia o zecime din floarea fãinii
frãmântatã cu untdelemn, pentru darul
de mâncare, ºi un log de untdelemn.

*Cap. 5.7; 12.8.

22. Sã ia ºi douã turturele* sau doi
pui de porumbel, dupã mijloacele lui,
unul ca jertfã de ispãºire, celãlalt ca
ardere de tot. *Cap. 12.8; 15.14,15.

23. În ziua a opta, sã aducã* pentru
curãþarea lui toate aceste lucruri la
preot, la uºa Cortului întâlnirii, înain-
tea Domnului. *Vers. 10,11.

24. Preotul* sã ia mielul pentru jertfa

de vinã ºi logul cu untdelemn; ºi sã le
legene într-o parte ºi într-alta, ca dar
legãnat, înaintea Domnului. *Vers. 12.

25. Sã înjunghie mielul jertfei pentru
vinã. Preotul sã ia* din sângele jertfei
pentru vinã; sã punã pe marginea
urechii drepte a celui ce se curãþã, pe
degetul cel mare al mâinii drepte ºi pe
degetul cel mare al piciorului drept.

*Vers. 14.

26. Preotul sã toarne untdelemn în
palma mâinii stângi.
27. Preotul sã stropeascã de ºapte ori

cu degetul de la mâna dreaptã, înaintea
Domnului, din untdelemnul care este
în mâna stângã a lui.
28. Iar din untdelemnul din mâna lui,

preotul sã punã pe marginea urechii
drepte a celui ce se curãþã, pe degetul
cel mare al mâinii drepte ºi pe degetul
cel mare al piciorului drept, în locul
unde a pus din sângele jertfei pentru
vinã.
29. Ce mai rãmâne din untdelemn în

mânã, preotul sã-l punã pe capul celui
ce se curãþã, ca sã facã ispãºire pentru
el înaintea Domnului.
30. Apoi sã aducã una* din turturele

sau un pui de porumbel, cum va putea,
*Vers. 22. Cap. 15.15.

31. unul ca jertfã de ispãºire, ºi altul
ca ardere de tot, împreunã cu darul de
mâncare; ºi preotul sã facã ispãºire
înaintea Domnului pentru cel ce se
curãþã.
32. Aceasta este legea pentru

curãþarea celui ce are o ranã de leprã
ºi nu poate sã aducã tot ce este rânduit
pentru* curãþarea lui.” *Vers. 10.

Curãþarea leprei de pe case
33. Domnul a vorbit lui Moise ºi lui

Aaron ºi a zis:
34. „Dupã ce veþi intra în þara Canaa-

nului, pe care v-o dau în* stãpânire,
dacã voi trimite o ranã de leprã pe
vreo casã din þara pe care o veþi
stãpâni, *Gen. 17.8. Num. 32.22. Deut. 7.1; 32.49.

35. cel cu casa sã se ducã sã spunã
preotului ºi sã zicã: „Mi se pare cã
este ceva ca o ranã* în casa mea.”

*Prov. 3.33. Zah. 5.4.

36. Preotul, înainte de a intra ca sã
cerceteze rana, sã porunceascã sã se
deºarte casa, ca nu cumva tot ce este
în ea sã se facã necurat. Dupã aceea sã
intre preotul ºi sã cerceteze casa.
37. Preotul sã cerceteze rana. Dacã
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vede cã pe zidurile casei sunt niºte
gropiºoare verzui sau roºiatice, pãrând
mai adânci decât zidul,
38. sã iasã din casã ºi, când va ajunge

la uºã, sã punã sã încuie casa ºapte
zile.
39. În ziua a ºaptea, preotul sã se

întoarcã în ea. ªi dacã va vedea cã
rana s-a întins pe zidurile casei,
40. sã porunceascã sã se scoatã

pietrele atinse de ranã ºi sã le arunce
afarã din cetate, într-un loc necurat.
41. Sã punã sã rãzuiascã toatã partea

dinãuntru a casei, ºi tencuiala rãzuitã
sã se arunce afarã din cetate, într-un
loc necurat.
42. Sã ia alte pietre ºi sã le punã în

locul celor dintâi; ºi sã se ia altã ten-
cuialã ca sã se tencuiascã din nou casa.
43. Dacã rana se va întoarce ºi va

izbucni din nou în casã, dupã ce au
scos pietrele, dupã ce au rãzuit ºi
tencuit din nou casa,
44. preotul sã se întoarcã în ea. ªi

dacã vede cã rana s-a întins în casã,
este o leprã învechitã* în casã: casa
este necuratã. *Cap. 13.51. Zah. 5.4.

45. Sã dãrâme casa, lemnele ºi toatã
tencuiala casei; ºi sã scoatã aceste
lucruri afarã din cetate, într-un loc
necurat.
46. Cine va intra în casã în tot timpul

când era închisã va fi necurat pânã
seara.
47. Cine se va culca în casã sã-ºi

spele hainele. Cine va mânca în casã
de asemenea sã-ºi spele hainele.
48. Dacã preotul, care s-a întors în

casã, vede cã rana nu s-a întins, dupã
ce a fost tencuitã din nou casa, sã
declare casa curatã, cãci rana este
vindecatã.
49. Pentru curãþarea casei sã ia* douã

pãsãri, lemn de cedru, cârmâz ºi isop.
*Vers. 4.

50. Sã înjunghie una din pãsãri într-un
vas de pãmânt, într-o apã curgãtoare.
51. Sã ia lemnul de cedru, isopul,

cârmâzul ºi pasãrea cea vie; sã le
înmoaie în sângele pãsãrii înjunghiate
ºi în apa curgãtoare ºi sã stropeascã de
ºapte ori casa.
52. Sã cureþe casa cu sângele pãsãrii,

cu apa curgãtoare, cu pasãrea cea vie,
cu lemnul de cedru, cu isopul ºi
cârmâzul.
53. Sã dea drumul pãsãrii celei vii

afarã din cetate, pe câmp. Sã facã*

astfel ispãºire pentru casã, ºi ea va fi
curatã. *Vers. 20.

54. Aceasta este legea pentru orice
ranã de leprã ºi pentru râia* de cap,

*Cap. 13.30.

55. pentru lepra* de pe haine ºi de**
pe case, *Cap. 13.47. **Vers. 34.

56. pentru* umflãturi, pentru pecingini
ºi pentru pete: *Cap. 13.2.

57. ea aratã* când un lucru este necurat
ºi când este curat. Aceasta este legea
pentru leprã.” *Deut. 24.8. Ezec. 44.23.

Necurãþiile bãrbatului

151. Domnul a vorbit lui Moise ºi
lui Aaron ºi a zis:

2. „Vorbiþi copiilor lui Israel ºi
spuneþi-le:
„Orice* om care are o scurgere din

trupul lui, prin chiar faptul acesta este
necurat. *Cap. 22.4. 
Num. 5.2. 2 Sam. 3.29. Mat. 9.20. Marc. 5.25. Luca 8.43.

3. Din pricina scurgerii lui este
necurat: fie cã trupul lui lasã sã se facã
scurgerea, fie cã o opreºte, este necurat.
4. Orice pat în care se va culca va fi

necurat; ºi orice lucru pe care va ºedea
va fi necurat.
5. Cine se va atinge de patul lui sã-ºi

spele hainele, sã se scalde* în apã, ºi
va fi necurat pânã seara. *Cap. 11.25; 17.15.

6. Cine va ºedea pe lucrul pe care
a ºezut el sã-ºi spele hainele, sã se
scalde în apã, ºi sã fie necurat pânã
seara.
7. Cine se va atinge de trupul lui 

sã-ºi spele hainele, sã se scalde în apã,
ºi va fi necurat pânã seara.
8. Dacã omul acela scuipã pe un om

curat, acesta sã-ºi spele hainele, sã se
scalde în apã, ºi va fi necurat pânã
seara.
9. Orice ºa pe care va cãlãri el va fi

necuratã.
10. Cine se va atinge de vreun lucru

care a fost sub el va fi necurat pânã
seara; ºi cine va ridica lucrul acela
sã-ºi spele hainele, sã se scalde în apã,
ºi va fi necurat pânã seara.
11. Cine va fi atins de cel cu scur-

gerea ºi nu-ºi va spãla mâinile în apã
sã-ºi spele hainele, sã se scalde în apã,
ºi va fi necurat pânã seara.
12. Orice vas* de pãmânt care va fi

atins de el sã fie spart, ºi orice vas de
lemn sã fie spãlat în apã. *Cap. 6.28; 11.32,33.

13. Dupã ce va fi curãþat de scurgerea
lui, omul acela sã numere* ºapte zile
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pentru curãþarea lui; sã-ºi spele hainele,
sã-ºi scalde trupul în apã curgãtoare,
ºi va fi curat. *Vers. 28. Cap. 14.8.

14. În ziua a opta, sã ia douã* tur-
turele sau doi pui de porumbel, sã se
ducã înaintea Domnului, la uºa Cor-
tului întâlnirii, ºi sã-i dea preotului.

*Cap. 14.22,23.

15. Preotul sã-i aducã unul ca jertfã*
de ispãºire, ºi celãlalt ca ardere de tot;
ºi preotul sã facã ispãºire** pentru el
înaintea Domnului, pentru scurgerea
lui. *Cap. 14.30,31. **Cap. 14.19,31.

16. Omul care va avea o scurgere* a
seminþei în somn sã-ºi scalde tot
trupul în apã, ºi va fi necurat pânã
seara. *Cap. 22.4. Deut. 23.10.

17. Orice hainã ºi orice piele care vor
fi atinse de scurgerea lui vor fi spãlate
cu apã, ºi vor fi necurate pânã seara.
18. Dacã o femeie s-a culcat cu un

astfel de om, sã se scalde amândoi în
apã, ºi vor fi necuraþi* pânã seara.

*1 Sam. 21.4.

Necurãþia femeii
19. Femeia* care va avea o scurgere,

ºi anume o scurgere de sânge din
trupul ei, sã rãmânã ºapte zile în
necurãþia ei. Oricine se va atinge de ea
va fi necurat pânã seara. *Cap. 12.2.

20. Orice pat în care se va culca ea în
timpul necurãþiei ei va fi necurat; ºi
orice lucru pe care va ºedea ea va fi
necurat.
21. Oricine se va atinge de patul ei

sã-ºi spele hainele, sã se scalde în apã,
ºi va fi necurat pânã seara.
22. Oricine se va atinge de un lucru

pe care a ºezut ea sã-ºi spele hainele,
sã se scalde în apã, ºi va fi necurat
pânã seara.
23. Dacã este ceva pe patul sau pe

lucrul pe care a ºezut ea, cine se va atinge
de lucrul acela va fi necurat pânã seara.
24. Dacã* se culcã cineva cu ea ºi

vine peste el necurãþia femeii aceleia,
el va fi necurat timp de ºapte zile, ºi
orice pat în care se va culca va fi
necurat. *Cap. 20.18.

25. Femeia care* va avea o scurgere
de sânge timp de mai multe zile, afarã
de soroacele ei obiºnuite, sau a cãrei
scurgere va þine mai mult ca de obicei,
va fi necuratã tot timpul scurgerii ei,
ca pe vremea când îi vine sorocul.

*Mat. 9.20. Marc. 5.25. Luca 8.43.

26. Orice pat în care se va culca în

timpul cât va þine scurgerea aceasta
va fi ca ºi patul din timpul când ea este
la scurgerea de la soroc; ºi orice lucru
pe care va ºedea va fi necurat ca
atunci când este ea la scurgerea de la
soroc.
27. Oricine se va atinge de ele va fi

necurat; sã-ºi spele hainele, sã se
scalde în apã, ºi va fi necurat pânã
seara.
28. Dupã* ce va fi curãþatã de scur-

gerea ei, sã numere ºapte zile, ºi apoi
va fi curatã. *Vers. 13.

29. A opta zi, sã ia douã turturele sau
doi pui de porumbel ºi sã-i ducã
preotului, la uºa Cortului întâlnirii.
30. Preotul sã aducã unul ca jertfã de

ispãºire, ºi altul ca ardere de tot; ºi
preotul sã facã ispãºire pentru ea
înaintea Domnului, pentru scurgerea
care o fãcea necuratã.
31. Aºa sã îndepãrtaþi* pe copiii lui

Israel de necurãþiile lor, ca sã nu
moarã din pricina necurãþiilor lor,
dacã pângãresc** Cortul Meu, care
este în mijlocul lor. *Cap. 11.47. Deut. 24.8. 
Ezec. 44.23. **Num. 5.3; 19.13,20. Ezec. 5.11; 23.38.

32. Aceasta* este legea pentru cel ce
are o scurgere sau este întinat**
printr-o lepãdare de sãmânþã în somn,

*Vers. 2. **Vers. 16.

33. pentru cea* care este la scurgerea
de la soroc, pentru bãrbatul sau**
femeia care are o scurgere ºi pentru
bãrbatul† care se culcã cu o femeie
necuratã.” *Vers. 19. **Vers. 25. †Vers. 24.

Legea pentru sãrbãtoarea de peste an a
Ispãºirii

161. Domnul a vorbit lui Moise,
dupã moartea* celor doi fii ai

lui Aaron, morþi când s-au înfãþiºat
înaintea Domnului. *Cap. 10.1,2.

2. Domnul a zis lui Moise: „Vorbeºte
fratelui tãu, Aaron, ºi spune-i sã nu
intre* în tot timpul în Sfântul Locaº,
dincolo de perdeaua dinãuntru, înaintea
capacului ispãºirii, care este pe chivot,
ca sã nu moarã; cãci deasupra capacului
ispãºirii Mã voi arãta** în nor.

*Exod 30.10. Cap. 23.27. Evr. 9.7; 10.19. **Exod 25.22;
40.34. 1 Împ. 8.10-12.

3. Iatã cum sã intre* Aaron în Sfântul
Locaº: Sã ia un viþel** pentru jertfa de
ispãºire ºi un berbec pentru arderea de
tot. *Evr. 9.7,12,24,25. **Cap. 4.3.

4. Sã se îmbrace cu tunica* sfinþitã de
in ºi sã-ºi punã pe trup izmenele de in;
sã se încingã cu brâul de in ºi 
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sã-ºi acopere capul cu mitra de in;
acestea sunt veºmintele sfinþite, cu
care se va îmbrãca el dupã ce îºi va
spãla trupul** în apã. *Exod 28.39,42,43. 
Cap. 6.10. Ezec. 44.17,18. **Exod 30.20. Cap. 8.6,7.

5. Sã ia de la* adunarea copiilor lui
Israel doi þapi pentru jertfa de ispãºire
ºi un berbec pentru arderea de tot.

*Cap. 4.14. Num. 29.11. 2 Cron. 92.21. Ezra 6.17. Ezec.
45.22,23.

6. Aaron sã-ºi aducã viþelul lui pentru
jertfa de ispãºire ºi sã facã ispãºire*
pentru el ºi pentru casa lui.

*Cap. 9.7. Evr. 5.2; 7.27,28; 9.7.

7. Sã ia cei doi þapi ºi sã-i punã
înaintea Domnului, la uºa Cortului
întâlnirii.
8. Aaron sã arunce sorþi pentru cei

doi þapi: un sorþ pentru Domnul ºi un
sorþ pentru Azazel.
9. Aaron sã ia þapul care a ieºit la

sorþi pentru Domnul ºi sã-l aducã
jertfã de ispãºire.
10. Iar þapul care a ieºit la sorþi

pentru Azazel sã fie pus viu înaintea
Domnului, ca sã slujeascã pentru
facerea ispãºirii*, ºi sã i se dea drumul
în pustiu pentru Azazel. *1 Ioan 2.2.

11. Aaron sã-ºi aducã viþelul lui
pentru jertfa de ispãºire ºi sã facã
ispãºire pentru el ºi pentru casa lui.
Sã-ºi înjunghie viþelul pentru jertfa lui
de ispãºire.
12. Sã ia o cãdelniþã* plinã cu

cãrbuni aprinºi de pe altarul dinaintea
Domnului ºi doi pumni de tãmâie**
mirositoare pisatã mãrunt; sã ducã
aceste lucruri dincolo de perdeaua
dinãuntru;

*Cap. 10.1. Num. 16.18,46. Apoc. 8.5. **Exod 30.34.

13. sã punã tãmâia* pe foc înaintea
Domnului, pentru ca norul de fum de
tãmâie sã acopere capacul ispãºirii**
de pe chivotul mãrturiei, ºi astfel nu
va muri.
*Exod 30.1,7,8. Num. 16.7,18,46. Apoc. 8.3,4. **Exod 25.21.

14. Sã ia* din sângele viþelului ºi
sã stropeascã** cu degetul pe partea
dinainte a capacului ispãºirii spre
rãsãrit; sã stropeascã din sânge de
ºapte ori cu degetul lui înaintea capacului
ispãºirii. *Cap. 4.5. Evr. 9.13,25; 10.4. **Cap. 4.6.

15. Sã înjunghie* þapul adus ca jertfã
de ispãºire pentru popor ºi sã-i ducã
sângele dincolo** de perdeaua dinã-
untru. Cu sângele acesta sã facã întocmai
cum a fãcut cu sângele viþelului, sã

stropeascã cu el spre capacul ispãºirii
ºi înaintea capacului ispãºirii.

*Evr. 2.17; 5.2; 9.7,28. **Vers. 2. Evr. 6.19; 9.3,7,12.

16. Astfel sã facã* ispãºire pentru
Sfântul Locaº, pentru necurãþiile copii-
lor lui Israel ºi pentru toate cãlcãrile
de lege, prin care au pãcãtuit ei. Sã
facã la fel pentru Cortul întâlnirii, care
este cu ei în mijlocul necurãþiilor lor.

*Exod 29.36. Ezec. 45.18. Evr. 9.22,23.

17. Sã* nu fie nimeni în Cortul întâl-
nirii când va intra Aaron sã facã ispã-
ºirea în Sfântul Locaº, pânã va ieºi din
el. Sã facã ispãºire pentru el ºi pentru
casa lui ºi pentru toatã adunarea lui
Israel. *Exod 34.3. Luca 1.10.

18. Dupã ce va ieºi, sã se ducã la
altarul care este înaintea Domnului ºi
sã facã* ispãºire pentru altar; sã ia din
sângele viþelului ºi þapului ºi sã punã
pe coarnele altarului de jur împrejur.

*Exod 30.10. Cap. 4.7,18. Evr. 9.22,23.

19. Sã stropeascã pe altar cu degetul
lui de ºapte ori din sânge, ºi astfel 
sã-l cureþe* ºi sã-l sfinþeascã de necu-
rãþiile copiilor lui Israel. *Ezec. 43.20.

Þapul pentru Azazel
20. Când va isprãvi de fãcut ispãºirea*

pentru Sfântul Locaº, pentru Cortul
întâlnirii ºi pentru altar, sã aducã þapul
cel viu. *Vers. 16. Ezec. 45.20.

21. Aaron sã-ºi punã amândouã
mâinile pe capul þapului celui viu ºi sã
mãrturiseascã peste el toate fãrãdele-
gile copiilor lui Israel ºi toate cãlcãrile
lor de lege cu care au pãcãtuit ei; sã le
punã* pe capul þapului, apoi sã-l izgo-
neascã în pustiu, printr-un om care va
avea însãrcinarea aceasta.          *Isa. 53.6.

22. Þapul acela va duce* asupra lui
toate fãrãdelegile lor într-un pãmânt
pustiit; în pustiu sã-i dea drumul.

*Isa. 53.11,12. Ioan 1.29. Evr. 9.28. 1 Pet. 2.24.

23. Aaron sã intre în Cortul întâlnirii;
sã-ºi lepede* veºmintele de in, pe care
le îmbrãcase la intrarea în Sfântul
Locaº, ºi sã le punã acolo.

*Ezec. 22.14; 44.19.

24. Sã-ºi spele trupul cu apã într-un
loc sfânt ºi sã-ºi ia din nou veºmintele.
Apoi sã iasã afarã, sã-ºi aducã
arderea* lui de tot ºi arderea de tot a
poporului ºi sã facã ispãºire pentru el
ºi pentru popor. *Vers. 3,5.

25. Iar grãsimea* jertfei de ispãºire 
s-o ardã pe altar. *Cap. 4.10.

26. Cel ce va izgoni þapul pentru
Azazel sã-ºi spele hainele ºi sã-ºi
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scalde* trupul în apã; dupã aceea sã
intre iarãºi în tabãrã. *Cap. 15.5.

27. Sã scoatã afarã din tabãrã viþelul*
ispãºitor ºi þapul ispãºitor, al cãror
sânge a fost dus în Sfântul Locaº
pentru facerea ispãºirii, ºi sã le ardã în
foc pieile, carnea ºi balega.

*Cap. 4.12,21; 6.30. Evr. 13.11.

28. Cel ce le va arde sã-ºi spele hai-
nele ºi sã-ºi scalde trupul în apã; dupã
aceea sã intre iarãºi în tabãrã.

Sãrbãtoarea Ispãºirii
29. Aceasta sã vã fie o lege veºnicã:

în* luna a ºaptea, în a zecea zi a lunii,
sã vã smeriþi sufletele, sã nu faceþi
nici o lucrare, nici bãºtinaºul, nici
strãinul care locuieºte în mijlocul
vostru. *Exod 30.10. 
Cap. 23.27. Num. 29.7. Isa. 58.3,5. Dan. 10.3,12.

30. Cãci în ziua aceasta se va face
ispãºire pentru voi ca sã vã curãþaþi:
veþi fi curãþaþi* de toate pãcatele
voastre înaintea Domnului. *Ps. 51.2. 
Ier. 33.8. Efes. 5.26. Evr. 9.13,14; 10.1,2. 1 Ioan 1.7,9.

31. Aceasta sã fie pentru voi o zi de
Sabat*, o zi de odihnã, în care sã vã
smeriþi sufletele. Aceasta sã fie o lege
veºnicã. *Cap. 23.32.

32. Ispãºirea* sã fie fãcutã de preotul
care a primit ungerea ºi care a fost
închinat** în slujba Domnului, ca sã
urmeze tatãlui sãu în slujba preoþiei;
sã se† îmbrace cu veºmintele de in, cu
veºmintele sfinþite.

*Cap. 4.3,5,16. **Exod 29.29,30. Num. 20.26,28. †Vers. 4.

33. Sã facã* ispãºire pentru Locul
Preasfânt, sã facã ispãºire pentru
Cortul întâlnirii ºi pentru altar ºi sã
facã ispãºire pentru preoþi ºi pentru tot
poporul adunãrii. *Vers. 6,16-18,24.

34. Aceasta* sã fie pentru voi o lege
veºnicã: o datã** pe an sã se facã
ispãºire pentru copiii lui Israel, pentru
pãcatele lor.” Aaron a fãcut întocmai
cum poruncise lui Moise, Domnul.

*Cap. 23.31. Num. 29.7. **Exod 30.10. Evr. 9.7,25.

Locul pentru jertfe

171. Domnul a vorbit lui Moise ºi a
zis:

2. „Vorbeºte lui Aaron ºi fiilor lui ºi
tuturor copiilor lui Israel ºi spune-le:
„Iatã ce a poruncit Domnul:
3. Dacã cineva din casa lui Israel

înjunghie* în tabãrã sau afarã din
tabãrã un bou, un miel sau o caprã,

*Deut. 12.5,15,21.

4. ºi* nu-l aduce la uºa Cortului

întâlnirii, ca sã-l aducã dar Domnului
înaintea Cortului Domnului, sângele
acesta va fi pus în socoteala omului
aceluia: a vãrsat sânge; omul acela va
fi** nimicit din mijlocul poporului
sãu. *Deut. 12.5,6,13,14. **Gen. 17.14.

5. De aceea copiii lui Israel, în loc 
sã-ºi înjunghie* jertfele pe câmp,
trebuie sã le aducã la preot, înaintea
Domnului, la uºa Cortului întâlnirii, ºi
sã le aducã Domnului ca jertfe de
mulþumire.
*Gen. 21.33; 22.2; 31.54. Deut. 12.2. 1 Împ. 14.23. 2 Împ.
16.4; 17.10. 2 Cron. 28.4. Ezec. 20.28; 22.9.

6. Preotul sã le stropeascã* sângele
pe altarul Domnului, la uºa Cortului
întâlnirii; ºi sã ardã** grãsimea, care
va fi de un miros plãcut Domnului.

*Cap. 3.2. **Exod 29.18. Cap. 3.5,11,16; 4.31. Num. 18.17.

7. Sã nu-ºi mai aducã jertfele lor la
idolii* cu care curvesc**. Aceasta va
fi o lege veºnicã pentru ei ºi pentru
urmaºii lor.”

*Deut. 32.17. 2 Cron. 11.15. Ps. 106.37. 1 Cor. 10.20.
Apoc. 9.20. **Exod 34.15. Cap. 20.5. Deut. 31.16. Ezec. 23.8.

8. Sã le spui, dar: „Dacã un om din
casa lui Israel sau dintre strãinii care
locuiesc în mijlocul lor aduce* o ardere
de tot sau vreo altã jertfã, *Cap. 1.2,3.

9. ºi n-o aduce* la uºa Cortului întâl-
nirii, ca s-o aducã jertfã Domnului,
omul acela sã fie nimicit din poporul
lui. *Vers. 4.

Sã nu mãnânce sânge
10. Dacã un om* din casa lui Israel

sau din strãinii care locuiesc în mij-
locul lor mãnâncã sânge de orice fel,
Îmi voi** întoarce faþa împotriva celui
ce mãnâncã sângele ºi-l voi nimici din
mijlocul poporului sãu.
*Gen. 9.4. Cap. 3.17; 7.26,27; 19.26. Deut. 12.16,23; 15.23. 
1 Sam. 14.33. Ezec. 44.7. **Cap. 20.3,5,6; 26.17. Ier. 44.11.
Ezec. 14.8; 15.7.

11. Cãci* viaþa1 trupului este în sânge.
Vi l-am dat ca sã-l puneþi pe altar, ca
sã slujeascã de ispãºire** pentru
sufletele voastre, cãci† prin viaþa din
el face sângele ispãºire.

*Vers. 14. **Mat. 26.28. Marc. 14.24. Rom. 3.25; 5.9. Efes.
1.7. Col. 1.14,20. Evr. 13.12. 1 Pet. 1.2. 1 Ioan 1.7. Apoc. 1.5.
†Evr. 9.22.

12. De aceea am zis copiilor lui Israel:
„Nimeni dintre voi sã nu mãnânce
sânge ºi nici strãinul care locuieºte în
mijlocul vostru sã nu mãnânce sânge.
13. Dacã vreunul din copiii lui Israel

sau din strãinii care locuiesc în mijlo-
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cul lor vâneazã* o fiarã sau o pasãre
care se mãnâncã, sã-i verse** sângele
ºi sã-l acopere† cu þãrânã.

*Cap. 7.26. **Deut. 12.16,24; 15.23. †Ezec. 24.7.

14. Cãci viaþa* oricãrui trup stã în
sângele lui care este în el. De aceea
am zis copiilor lui Israel: „Sã nu
mâncaþi sângele nici unui trup; cãci
viaþa oricãrui trup este sângele lui:
oricine va mânca din el va fi nimicit.”

*Gen. 9.4. Vers. 11,12. Deut. 12.23.

15. Oricine*, fie bãºtinaº, fie strãin,
care va mânca dintr-o fiarã moartã sau
sfâºiatã, sã-ºi** spele hainele, sã se†
scalde în apã, ºi va fi necurat pânã
seara; apoi va fi curat.
*Exod 22.31. Cap. 22.8. Deut. 14.21. Ezec. 4.14; 44.31.
**Cap. 11.25. †Cap. 15.5.

16. Dacã nu-ºi spalã hainele ºi nu-ºi
scaldã trupul, îºi va purta* fãrãdelegea
lui.” *Cap. 5.1; 7.18; 19.8. Num. 19.20.

Oprirea însoþirilor nelegiuite

181. Domnul a vorbit lui Moise ºi a
zis:

2. „Vorbeºte copiilor lui Israel ºi
spune-le: „Eu* sunt Domnul Dum-
nezeul vostru. *Exod 6.7. Vers. 4.  
Cap. 11.44; 19.4,10,34; 20.7. Ezec. 20.5,7,19,20.

3. Sã nu faceþi ce* se face în þara
Egiptului unde aþi locuit ºi sã nu faceþi
ce se** face în þara Canaanului unde
vã duc Eu: sã nu vã luaþi dupã
obiceiurile lor. *Ezec. 20.7,8; 23.8. 
**Exod 23.24. Cap. 20.23. Deut. 12.4,30,31.

4. Sã împliniþi poruncile* Mele ºi sã
þineþi legile Mele: sã le urmaþi. Eu
sunt Domnul Dumnezeul vostru.

*Deut. 4.1,2; 6.1. Ezec. 20.19.

5. Sã pãziþi legile ºi poruncile Mele:
omul care* le va împlini va trãi prin
ele. Eu sunt Domnul!

*Ezec. 20.11,13,21. Luca 10.28. Rom. 10.5. Gal. 3.12.

6. Nici unul din voi sã nu se apropie
de ruda lui de sânge, ca sã-i descopere
goliciunea. Eu* sunt Domnul.

*Exod 6.2,6,29. Mal. 3.6.

7. Sã nu descoperi goliciunea* tatãlui
tãu, nici goliciunea mamei tale. Îþi este
mamã: sã nu-i descoperi goliciunea.

*Cap. 20.11.

8. Sã nu descoperi goliciunea* nevestei
tatãlui tãu. Este goliciunea tatãlui tãu.

*Gen. 49.4. Cap. 20.11. Deut. 22.30; 27.20. Ezec. 22.10.
Amos 2.7. 1 Cor. 5.1.

9. Sã nu descoperi goliciunea* surorii
tale, fata tatãlui tãu sau fata mamei
tale, nãscutã în casã sau afarã din
casã. *Cap. 20.17. 2 Sam. 13.12. Ezec. 22.11.

10. Sã nu descoperi goliciunea fetei
fiului tãu sau a fetei fetei tale. Cãci
este goliciunea ta.
11. Sã nu descoperi goliciunea fetei

nevestei tatãlui tãu, nãscutã din tatãl
tãu. Îþi este sorã.
12. Sã nu descoperi goliciunea*

surorii tatãlui tãu. Este rudã de
aproape cu tatãl tãu. *Cap. 20.19.

13. Sã nu descoperi goliciunea surorii
mamei tale. Este rudã de aproape cu
mama ta.
14. Sã nu descoperi goliciunea*

fratelui tatãlui tãu. Sã nu te apropii
de nevasta lui. Îþi este** mãtuºã.

*Cap. 20.20. **Gen. 38.18,26. Cap. 20.12. Ezec. 22.11.

15. Sã nu descoperi goliciunea
nurorii tale. Este nevasta fiului tãu: sã
nu-i descoperi goliciunea.
16. Sã nu descoperi goliciunea*

nevestei fratelui tãu. Este goliciunea
fratelui tãu.

*Deut. 25.5. Cap. 20.21. Mat. 14.4; 22.24. Marc. 12.19.

17. Sã nu descoperi goliciunea* unei
femei ºi a fetei ei. Sã nu iei pe fata
fiului ei, nici pe fata fetei ei, ca sã le
descoperi goliciunea. Îþi sunt rude de
aproape: este o nelegiuire. *Cap. 20.14.

18. Sã nu iei pe sora nevestei tale, ca 
sã-i faci în necaz*, descoperindu-i
goliciunea alãturi de nevasta ta, cât
timp ea este încã în viaþã. *1 Sam. 1.6,8.

19. Sã nu te apropii de o femeie* în
timpul necurãþiei ei, când este la
soroc, ca sã-i descoperi goliciunea.

*Cap. 20.18. Ezec. 18.6; 22.10.

20. Sã nu te împreunezi cu nevasta*
semenului tãu, ca sã te pângãreºti cu
ea.
*Cap. 20.10. Exod 20.14. Deut. 5.18; 22.22. Prov. 6.29,32.
Mal. 3.5. Mat. 5.27. Rom. 2.22. 1 Cor. 6.9. Evr. 13.4.

21. Sã nu* dai pe nici unul din copiii
tãi ca sã fie adus jertfã lui** Moloh ºi
sã nu pângãreºti† Numele Dumnezeului
tãu. Eu sunt Domnul.
*Cap. 20.2. 2 Împ. 16.3; 21.6; 23.10. Ier. 19.5. Ezec. 20.31;
23.37,39. **Cap. 19.12; 20.3; 21.6; 22.2,32. 1 Împ. 11.7,33.
Fapt. 7.43. †Ezec. 36.20, etc. Mal. 1.12.

22. Sã nu te culci cu un bãrbat* cum
se culcã cineva cu o femeie. Este o
urâciune. *Cap. 20.13. Rom. 1.27. 1 Cor. 6.9. 1 Tim. 1.10.

23. Sã nu te culci* cu o vitã, ca sã te
pângãreºti cu ea. Femeia sã nu se
apropie de o vitã, ca sã curveascã cu
ea. Este o mare miºelie**.

*Exod 22.19. Cap. 20.15,16. **Cap. 20.12.

24. Sã nu vã spurcaþi cu nici* unul
din aceste lucruri, cãci prin** toate
aceste lucruri s-au spurcat neamurile
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pe care le voi izgoni dinaintea voastrã.
*Vers. 30. Mat. 15.18-20. Marc. 7.21-23. 1 Cor. 3.17. **Cap.
20.23. Deut. 18.12.

25. Þara* a fost spurcatã prin ele; Eu îi
voi pedepsi** fãrãdelegea, ºi pãmântul
va† vãrsa din gura lui pe locuitorii lui.

*Num. 35.34. Ier. 2.7; 16.18. Ezec. 36.17. **Ps. 89.32.
Isa. 26.21. Ier. 5.9,29; 9.9; 14.10; 23.2. Osea 2.13; 8.13; 9.9.
†Vers. 28.

26. Pãziþi*, dar, legile ºi poruncile
Mele ºi nu faceþi nici una din aceste
spurcãciuni, nici bãºtinaºul, nici strã-
inul care locuieºte în mijlocul vostru.

*Vers. 5,30. Cap. 20.22,23.

27. Cãci toate aceste spurcãciuni le-au
fãcut oamenii din þara aceasta care au
fost înaintea voastrã în ea; ºi astfel
þara a fost pângãritã.
28. Luaþi seama ca nu cumva sã vã

verse ºi pe voi þara* din gura ei, dacã
o spurcaþi, cum a vãrsat pe neamurile
care erau în ea înaintea voastrã.

*Cap. 20.22. Ier. 9.19. Ezec. 36.13,17.

29. Cãci toþi cei ce vor face vreuna
din aceste spurcãciuni vor fi nimiciþi
din mijlocul poporului lor.
30. Pãziþi poruncile Mele ºi* nu faceþi

nici unul din obiceiurile urâte care se
fãceau înaintea voastrã, ca sã nu** vã
spurcaþi cu ele. Eu† sunt Domnul
Dumnezeul vostru.”

*Vers. 3,26. Cap. 20.23. Deut. 18.9. **Vers. 24. †Vers. 2,4.

Felurite legi ca tâlcuire a poruncilor

191. Domnul a vorbit lui Moise ºi a
zis:

2. „Vorbeºte întregii adunãri a copii-
lor lui Israel ºi spune-le:
„Fiþi* sfinþi, cãci Eu sunt sfânt, Eu,

Domnul Dumnezeul vostru.
*Cap. 11.44; 20.7,26. 1 Pet. 1.16.

3. Fiecare* din voi sã cinsteascã pe
mama sa ºi pe tatãl sãu ºi sã pãzeascã
Sabatele** Mele. Eu sunt Domnul
Dumnezeul vostru.

*Exod 20.12. **Exod 20.8; 31.13.

4. Sã* nu vã întoarceþi spre idoli** ºi
sã nu vã faceþi dumnezei turnaþi. Eu
sunt Domnul Dumnezeul vostru.
*Exod 20.4. Cap. 26.1. 1 Cor. 10.14. 1 Ioan 5.21. **Exod
34.17. Deut. 27.15.

Porunci privitoare la jertfa de
mulþumire

5. Când* veþi aduce Domnului o jertfã
de mulþumire, s-o aduceþi aºa ca sã fie
primitã. *Cap. 7.16.

6. Jertfa sã fie mâncatã în ziua când o
veþi jertfi sau a doua zi; ce va mai

rãmâne pânã a treia zi sã se ardã în
foc.
7. Dacã va mânca cineva din ea a

treia zi, faptul acesta va fi un lucru
urât: jertfa nu va fi primitã.
8. Cine va mânca din ea îºi va purta

vina pãcatului sãu, cãci necinsteºte ce
a fost închinat Domnului: omul acela
va fi nimicit din poporul lui.
9. Când* veþi secera holdele þãrii, sã

laºi nesecerat un colþ din câmpul tãu ºi
sã nu strângi spicele rãmase pe urma
secerãtorilor.

*Cap. 23.22. Deut. 24.19-21. Rut 2.15,16.

10. Nici sã nu culegi strugurii rãmaºi
dupã cules în via ta ºi sã nu strângi
boabele care vor cãdea din ei. Sã le
laºi sãracului ºi strãinului. Eu sunt
Domnul Dumnezeul vostru.
11. Sã nu* furaþi ºi sã nu minþiþi, nici

sã nu vã** înºelaþi unii pe alþii.
*Exod 20.15; 22.1,7,10-12. Deut. 5.19. **Cap. 6.2. Efes. 4.25.
Col. 3.9.

12. Sã* nu juraþi strâmb pe Numele
Meu, cãci ai** necinsti astfel Numele
Dumnezeului tãu. Eu sunt Domnul.
*Exod 20.7. Cap. 6.3. Deut. 5.11. Mat. 5.33. Iac. 5.12. 
**Cap. 18.21.

13. Sã nu asupreºti pe aproapele* tãu
ºi sã nu storci nimic de la el prin silã.
Sã nu opreºti pânã a doua zi plata**

celui tocmit cu ziua.
*Marc. 10.19. 1 Tes. 4.6. **Deut. 24.14,15. Mal. 3.5.

14. Sã nu vorbeºti de rãu pe un surd
ºi sã nu pui înaintea unui orb* nimic
care sã-l poatã face sã cadã; ci sã te
temi** de Dumnezeul tãu. Eu sunt
Domnul. *Deut. 27.18. Rom. 14.13. 
**Gen. 42.18. Vers. 32. Cap. 25.17. Ecl. 5.7. 1 Pet. 2.17.

15. Sã* nu faceþi nedreptate la
judecatã: sã nu cauþi la faþa sãracului
ºi sã nu pãrtineºti pe nimeni din cei
mari, ci sã judeci pe aproapele tãu
dupã dreptate. *Exod 23.2,3. 
Deut. 1.17; 16.19; 27.19. Ps. 82.2. Prov. 24.23. Iac. 2.9.

16. Sã* nu umbli cu bârfeli în poporul
tãu. Sã nu te ridici** împotriva vieþii
aproapelui tãu. Eu sunt Domnul.
*Exod 23.1. Ps. 15.3; 50.20. Prov. 11.13; 20.19. Ezec. 22.9.
**Exod 23.1,7. 1 Împ. 21.13. Mat. 26.60,61; 27.4.

17. Sã nu* urãºti pe fratele tãu în
inima ta; sã mustri** pe aproapele tãu,
dar sã nu te încarci cu un pãcat din
pricina lui. *1 Ioan 2.9,11; 3.15. **Mat. 18.15. 

Luca 17.3. Gal. 6.1. Efes. 5.11. 1 Tim. 5.20. 2 Tim. 4.2. Tit
1.13; 2.15.

18. Sã nu* te rãzbuni ºi sã nu þii necaz
pe copiii poporului tãu. Sã** iubeºti
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pe aproapele tãu ca pe tine însuþi. Eu
sunt Domnul. *2 Sam. 13.22. 
Prov. 20.22. Rom. 12.17,19. Gal. 5.20. Efes. 4.31. Iac. 5.9. 
1 Pet. 2.1. **Mat. 5.43; 22.39. Rom. 13.9. Gal. 5.14. Iac. 2.8.

19. Sã pãziþi legile mele.
Sã nu împreunezi vite de douã soiuri

deosebite; sã nu* semeni în ogorul tãu
douã feluri de seminþe; ºi sã nu porþi o
hainã** þesutã din douã feluri de fire.

*Deut. 22.9,10. **Deut. 22.11.

20. Când un om se va culca cu o
femeie, roabã logoditã cu un alt bãrbat,
ºi ea n-a fost rãscumpãratã de tot sau
slobozitã, sã fie pedepsiþi amândoi,
dar nu pedepsiþi cu moartea, pentru cã
ea nu era slobodã.
21. El* sã aducã Domnului pentru

vina lui, la uºa Cortului întâlnirii, un
berbec ca jertfã pentru vinã.*Cap. 5.15; 6.6.

22. Preotul sã facã ispãºire pentru el
înaintea Domnului, pentru pãcatul pe
care l-a fãcut, cu berbecul adus ca
jertfã pentru vinã; ºi pãcatul pe care 
l-a fãcut îi va fi iertat.
23. Când veþi intra în þarã ºi veþi sãdi

tot felul de pomi roditori, roadele lor
sã le priviþi ca netãiate împrejur; timp
de trei ani sã fie netãiate împrejur
pentru voi; sã nu mâncaþi din ele.
24. În al patrulea an, toate roadele sã

fie închinate Domnului, spre lauda*
Lui. *Deut. 12.17,18. Prov. 3.9.

25. În al cincilea an, sã mâncaþi
roadele, ca ele sã vi se înmulþeascã din
ce în ce mai mult: Eu sunt Domnul
Dumnezeul vostru.
26. Sã* nu mâncaþi nimic cu sânge.

Sã nu ghiciþi** dupã vârcolaci, nici
dupã nori.
*Cap. 17.10, etc. Deut. 12.23. **Deut. 18.10,11,14. 1 Sam.
15.23. 2 Împ. 17.17; 21.6. 2 Cron. 33.6. Mal. 3.5.

27. Sã nu vã tãiaþi rotund colþurile*
pãrului ºi sã nu-þi razi colþurile bãrbii.

*Cap. 21.5. Isa. 15.2. Ier. 9.26; 48.37.

28. Sã nu vã faceþi tãieturi* în carne
pentru un mort ºi sã nu vã faceþi slove
sãpate pe voi. Eu sunt Domnul.

*Cap. 21.5. Deut. 14.1. Ier. 16.6; 48.37.

29. Sã* nu-þi necinsteºti fata dând-o
sã fie curvã, pentru ca nu cumva þara
sã ajungã un loc de curvie ºi sã se
umple de fãrãdelegi. *Deut. 23.17.

30. Sã pãziþi Sabatele* Mele ºi sã
cinstiþi Locaºul Meu cel Sfânt. Eu sunt
Domnul. *Vers. 3. Cap. 26.2. **Ecl. 5.11.

31. Sã nu vã duceþi la cei ce cheamã*
duhurile morþilor, nici la vrãjitori: sã

nu-i întrebaþi, ca sã nu vã spurcaþi cu
ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.
*Exod 22.18. Cap. 20.6,27. Deut. 18.10. 1 Sam. 28.7. 1 Cron.
10.13. Isa. 8.19. Fapt. 16.16.

32. Sã te scoli înaintea* perilor albi
ºi sã cinsteºti pe bãtrân. Sã te** temi
de Dumnezeul tãu. Eu sunt Domnul.

*Prov. 20.29. 1 Tim. 5.1. **Vers. 14.

33. Dacã un* strãin vine sã locuiascã
împreunã cu voi în þara voastrã, sã 
nu-l asupriþi. *Exod 22.21; 23.9.

34. Sã vã purtaþi cu strãinul care locu-
ieºte între voi ca ºi cu un bãºtinaº* din
mijlocul vostru; sã-l** iubiþi ca pe voi
înºivã, cãci ºi voi aþi fost strãini în þara
Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul
vostru. *Exod 12.48,49. **Deut. 10.19.

35. Sã nu faceþi* nedreptate la
judecatã, nici în mãsurile de lungime,
nici în greutãþi, nici în mãsurile de
încãpere. *Vers. 15.

36. Sã aveþi cumpene* drepte, greu-
tãþi drepte, efe1 drepte ºi hine drepte.
Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru
care v-am scos din þara Egiptului.

*Deut. 25.13,15. Prov. 11.1; 16.11; 20.10.

37. Sã pãziþi* toate legile Mele ºi toate
poruncile Mele ºi sã le împliniþi. Eu
sunt Domnul. *Cap. 18.4,5. Deut. 4.5,6; 5.1; 6.25.

Pedepse

20 1. Domnul a vorbit lui Moise ºi
a zis:

2. „Spune* copiilor lui Israel:
„Dacã un** om dintre copiii lui Israel

sau dintre strãinii care locuiesc în
Israel dã lui Moloh pe unul din copiii
lui, omul acela sã fie pedepsit cu moartea:
poporul din þarã sã-l ucidã cu pietre.

*Cap. 18. **Cap. 18.21. Deut. 12.31; 18.10. 2 Împ. 17.17;
23.10. 2 Cron. 33.6. Ier. 7.31; 32.35. Ezec. 20.26,31.

3. ªi Eu* Îmi voi întoarce faþa
împotriva omului aceluia ºi-l voi
nimici din mijlocul poporului sãu,
pentru cã a dat lui Moloh pe unul din
copiii sãi, a spurcat** Locaºul Meu cel
Sfânt ºi a necinstit† Numele Meu cel
sfânt. *Cap. 17.10. **Ezec. 5.11; 23.38,39. †Cap. 18.21.

4. Dacã poporul þãrii închide ochii
faþã de omul acela, care dã lui Moloh
copii de ai sãi, ºi nu-l* omoarã,

*Deut. 17.2,3,5.

5. Îmi* voi întoarce Eu faþa împo-
triva** omului aceluia ºi împotriva
familiei lui ºi-l voi nimici din mijlocul
poporului lui, împreunã cu toþi cei ce
curvesc† ca el cu Moloh.

*Cap. 17.10. **Exod 20.5. †Cap. 17.7.
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6. Dacã* cineva se duce la cei ce
cheamã pe morþi ºi la ghicitori, ca sã
curveascã dupã ei, Îmi voi întoarce
faþa împotriva omului aceluia ºi-l voi
nimici din mijlocul poporului lui.

*Cap. 19.31.

7. Voi* sã vã sfinþiþi ºi sã fiþi sfinþi,
cãci Eu sunt Domnul Dumnezeul
vostru. *Cap. 11.44; 19.2. 1 Pet. 1.16.

8. Sã pãziþi* legile Mele ºi sã le împli-
niþi. Eu** sunt Domnul care vã sfinþesc.

*Cap. 19.37. **Exod 31.13. Cap. 21.8. Ezec. 37.28.

9. Dacã* un om oarecare blestemã pe
tatãl sãu sau pe mama sa sã fie pedepsit
cu moartea; a blestemat pe tatãl sãu
sau pe mama sa: sângele** lui sã cadã
asupra lui.

*Exod 21.17. Deut. 27.16. Prov. 20.20. Mat. 15.4.
**Vers. 11-13,16,27. 2 Sam. 1.16.

10. Dacã* un om preacurveºte cu o
femeie mãritatã, dacã preacurveºte cu
nevasta aproapelui sãu, omul acela ºi
femeia aceea preacurvari sã fie pedepsiþi
cu moartea. *Cap. 18.20. Deut. 22.22. Ioan 8.4,5.

11. Dacã un* om se culcã cu nevasta
tatãlui sãu ºi descoperã astfel goliciunea
tatãlui sãu, omul acela ºi femeia aceea
sã fie pedepsiþi cu moartea: sângele
lor sã cadã asupra lor.

*Cap. 18.8.

12. Dacã* un om se culcã cu nora sa,
amândoi sã fie pedepsiþi cu moartea;
au fãcut o** amestecãturã de sânge:
sângele lor sã cadã asupra lor.

*Cap. 18.15. **Cap. 18.23.

13. Dacã* un om se culcã cu un om,
cum se culcã cineva cu o femeie,
amândoi au fãcut un lucru scârbos; sã
fie pedepsiþi cu moartea: sângele lor
sã cadã asupra lor.

*Gen. 19.5. Cap. 18.22. Deut. 23.17. Judc. 19.22.

14. Dacã* un om ia de nevastã pe fatã
ºi pe mama ei, este o nelegiuire: sã-i
ardã în foc, pe el ºi pe ele, ca nele-
giuirea aceasta sã nu fie în mijlocul
vostru. *Cap. 18.17. Deut. 27.23.

15. Dacã* un om se culcã cu o vitã,
sã fie pedepsit cu moartea; ºi vita s-o
omorâþi. *Cap. 18.23. Deut. 27.21.

16. Dacã o femeie se apropie de o
vitã, ca sã curveascã cu ea, sã ucizi ºi
pe femeie ºi pe vitã; sã fie omorâte:
sângele lor sã cadã asupra lor.
17. Dacã* un om ia pe sora sa, fata

tatãlui sãu sau fata mamei lui, dacã îi
vede goliciunea ei, ºi ea o vede pe a
lui, este o miºelie; sã fie nimiciþi sub
ochii copiilor poporului lor; el a

descoperit goliciunea surorii lui, îºi va
lua pedeapsa pentru pãcatul lui.

*Gen. 20.12. Cap. 18.9. Deut. 27.22. 

18. Dacã un* om se culcã cu o femeie
care este la sorocul femeilor ºi-i
descoperã goliciunea, dacã-i descoperã
scurgerea, ºi ea îºi descoperã scurgerea
sângelui ei, amândoi sã fie nimiciþi
din mijlocul poporului lor.

*Cap. 15.24; 18.19.

19. Sã nu* descoperi goliciunea surorii
mamei tale, nici a surorii tatãlui tãu,
cãci înseamnã sã descoperi** pe ruda ta
de aproape: amândoi aceºtia îºi vor lua
pedeapsa pãcatului. *Cap. 18.12,13. **Cap. 18.6.

20. Dacã* un om se culcã cu mãtuºa sa,
a descoperit goliciunea unchiului sãu;
îºi vor lua pedeapsa pãcatului lor: vor
muri fãrã copii. *Cap. 18.14.

21. Dacã* un om ia pe nevasta fra-
telui sãu, este o necurãþie; a descoperit
goliciunea fratelui sãu: nu vor avea
copii. *Cap. 18.16.

22. Sã pãziþi toate* legile Mele ºi
toate poruncile Mele ºi sã le împliniþi,
pentru ca þara în care vã duc sã vã
aºez, sã nu vã verse** din gura ei.

*Cap. 18.26; 19.37. **Cap. 18.25,28.

23. Sã nu trãiþi* dupã obiceiurile
neamurilor pe care le voi izgoni dina-
intea voastrã; cãci ele au fãcut toate
aceste lucruri ºi-Mi este scârbã** de
ele. *Cap. 18.3,24,30. **Cap. 18.27. Deut. 9.5.

24. V-am* spus: „Voi le veþi stãpâni
þara; Eu vã voi da-o în stãpânire: este
o þarã în care curge lapte ºi miere.”
Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru
care** v-am pus deoparte dintre
popoare. *Exod 3.17; 6.8. 

**Exod 19.5; 33.16. Vers. 26. Deut. 7.6; 14.2. 1 Împ. 8.53.

25. Sã* faceþi deosebire între dobi-
toacele curate ºi necurate, între pãsãrile
curate ºi necurate, ca sã nu vã
spurcaþi** prin dobitoacele, prin
pãsãrile, prin toate târâtoarele de pe
pãmânt, pe care v-am învãþat sã le
deosebiþi ca necurate.

*Cap. 11.47. Deut. 14.4. **Cap. 11.43.

26. Voi sã-Mi fiþi sfinþi, cãci Eu* sunt
sfânt, Eu, Domnul; Eu v-am** pus
deoparte dintre popoare ca sã fiþi ai
Mei. *Vers. 7. Cap. 19.2. 1 Pet. 1.16. **Vers. 24. Tit 2.14.

27. Dar dacã un om* sau o femeie
cheamã duhul unui mort sau se înde-
letniceºte cu ghicirea sã fie pedepsiþi
cu moartea; sã-i ucideþi cu pietre:
sângele** lor sã cadã asupra lor.”

*Exod 22.18. Cap. 19.31. Deut. 18.10,11. 1 Sam. 28.7,8.
**Vers. 9.
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Porunci privitoare la preoþi

211. Domnul a zis lui Moise: „Vor-
beºte preoþilor, fiilor lui Aaron,

ºi spune-le:
„Un preot* sã nu se atingã de un mort

din poporul sãu, ca sã nu se facã
necurat; *Ezec. 44.25.
2. afarã de rudele lui cele mai de

aproape, de mama lui, de tatãl lui, de
fiul lui, de fratele lui
3. ºi de sora sa care-i încã fecioarã,

stã lângã el ºi nu este mãritatã, afarã
de aceºtia, sã nu se atingã de nici un
alt mort.
4. Ca unul care este fruntaº în

poporul lui, sã nu se facã necurat
atingându-se de un mort.
5. Preoþii* sã nu-ºi facã un loc pleºuv

în cap pentru un mort, sã nu-ºi radã
colþurile bãrbii ºi sã nu-ºi facã tãieturi
în carne. *Cap. 19.27,28. Deut. 14.1. Ezec. 44.20.

6. Sã fie sfinþi pentru Dumnezeul lor
ºi sã nu necinsteascã* Numele Dum-
nezeului lor; cãci ei aduc Domnului
jertfele mistuite de foc, mâncarea
Dumnezeului lor: de aceea sã fie
sfinþi. *Cap. 18.21; 19.12.

7. Sã nu-ºi ia de nevastã o curvã* sau
o spurcatã, nici o femeie lãsatã** de
bãrbatul ei, cãci ei sunt sfinþi pentru
Dumnezeul lor. *Ezec. 44.22. **Deut. 24.1,2.

8. Sã-l socoteºti ca sfânt, cãci el aduce
mâncarea Dumnezeului tãu; el sã fie
sfânt pentru tine, cãci Eu* sunt sfânt,
Eu, Domnul, care vã sfinþesc.

*Cap. 20.7,8.

9. Dacã fata* unui preot se necin-
steºte curvind, necinsteºte pe tatãl ei:
sã fie arsã în foc. *Gen. 38.24.

Marele preot
10. Preotul* care este mare preot între

fraþii lui, pe capul cãruia a fost turnat
untdelemnul pentru ungere, ºi care** a
fost închinat în slujba Domnului ºi
îmbrãcat în veºminte sfinþite, sã nu-ºi
descopere† capul ºi sã nu-ºi sfâºie
veºmintele. *Exod 29.29,30. Cap. 8.12; 
16.32. Num. 35.25. **Exod 28.2. Cap. 16.32. †Cap. 10.6.

11. Sã nu se ducã la nici un* mort; sã
nu se facã necurat ºi sã nu se atingã
nici chiar de tatãl sãu sau de mama sa.

*Vers. 1,2. Num. 19.14. 
12. Sã nu iasã* din Sfântul Locaº ºi

sã nu necinsteascã Sfântul Locaº al
Dumnezeului sãu; cãci untdelemnul
ungerii Dumnezeului sãu este o**
cununã pe el. Eu sunt Domnul.

*Cap. 10.7. **Exod 28.36. Cap. 8.9,12,30.

13. Femeia* pe care o va lua el de
nevastã sã fie fecioarã. *Vers. 7. Ezec. 44.22.

14. Sã nu ia nici o vãduvã, nici o
femeie despãrþitã de bãrbat, nici o
femeie spurcatã sau curvã; ci femeia
pe care o va lua de nevastã din poporul
sãu sã fie fecioarã.
15. Sã nu-ºi necinsteascã sãmânþa în

poporul lui; cãci Eu* sunt Domnul, 
care-l sfinþesc.” *Vers. 8.

Însuºirile preotului
16. Domnul a vorbit lui Moise ºi a zis:
17. „Vorbeºte lui Aaron ºi spune-i:
„Nici un om din neamul tãu ºi din

urmaºii tãi, care va avea o meteahnã
trupeascã, sã nu se apropie* ca sã
aducã mâncarea Dumnezeului lui.

*Cap. 10.3. Num. 16.5. Ps. 65.4.

18. Nici un om care va avea o
meteahnã trupeascã nu va putea sã se
apropie: ºi anume nici un om orb,
ºchiop, cu nasul cârn sau cu un
mãdular* mai lung; *Cap. 22.23.

19. nici un om cu piciorul frânt sau
cu mâna frântã;
20. nici un om ghebos sau pipernicit,

cu albeaþã în ochi, care are râie,
pecingine sau* boºit. *Deut. 23.1.

21. Nici un om din neamul preotului
Aaron, care va avea vreo meteahnã
trupeascã, sã nu se apropie ca sã
aducã* Domnului jertfele mistuite de
foc; are o meteahnã trupeascã: sã nu
se apropie ca sã aducã mâncarea
Dumnezeului lui. *Vers. 6.

22. Din mâncarea Dumnezeului lui,
fie lucruri preasfinte*, fie lucruri
sfinte**, va putea sã mãnânce.
*Cap. 2.3,10; 6.17,29; 7.1; 24.9. Num. 18.9. **Cap. 22.10-12.
Num. 18.19.

23. Dar sã nu se ducã la perdeaua
dinãuntru ºi sã nu se apropie de
altar, cãci are o meteahnã trupeascã;
sã nu-Mi necinsteascã* locaºurile Mele
cele sfinte, cãci Eu sunt Domnul care
îi sfinþesc.” *Vers. 12.

24. Astfel a vorbit Moise lui Aaron ºi
fiilor sãi ºi tuturor copiilor lui Israel.

Când sã mãnânce din jertfe

221. Domnul a vorbit lui Moise ºi a
zis:

2. „Vorbeºte lui Aaron ºi fiilor lui, ca
sã* se fereascã de lucrurile sfinte, care
Îmi sunt închinate** de copiii lui Israel,
ºi sã nu† necinsteascã Numele Meu
cel sfânt. Eu sunt Domnul.
*Num. 6.3. **Cap. 18.21. †Exod 28.38. Num. 18.32. Deut. 15.19.
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3. Spune-le:
„Orice om dintre urmaºii voºtri ºi din

neamul vostru, care se va apropia de
lucrurile sfinte pe care le închinã
Domnului copiii lui Israel ºi care va
avea pe el o necurãþie*, omul acela sã
fie nimicit dinaintea Mea. Eu sunt
Domnul. *Cap. 7.20.

4. Orice om din neamul lui Aaron,
care va avea leprã sau scurgere* de
sãmânþã, sã nu mãnânce din lucrurile
sfinte pânã nu** va fi curat. Tot aºa ºi
cel† ce se va atinge de cineva spurcat
prin atingerea de vreun mort, de cel††
ce va avea o lepãdare de sãmânþã în
somn, *Cap. 15.2. 
**Cap. 14.2; 15.13. †Num. 19.11,22. ††Cap. 15.16.

5. cel* ce se va atinge de o târâtoare
ºi se va spurca sau un** om atins de
vreo necurãþie oarecare ºi care se va fi
fãcut necurat prin ea.

*Cap. 11.24,43,44. **Cap. 15.7,19.

6. Cine se va atinge de aceste lucruri
va fi necurat pânã seara; sã nu mãnânce
din lucrurile sfinte, decât dupã ce* îºi
va scãlda trupul în apã; *Cap. 15.5. Evr. 10.22.

7. dupã asfinþitul soarelui, va fi curat;
ºi în urmã va mânca din lucrurile
sfinte, cãci aceasta este hrana* lui.

*Cap. 21.22. Num. 18.11,13.

8. Sã nu mãnânce dintr-o vitã* moartã
sau sfâºiatã, ca sã nu se spurce cu ea.
Eu sunt Domnul.

*Exod 22.31. Cap. 17.15. Ezec. 44.31.

9. Sã pãzeascã poruncile Mele, ca sã
nu-ºi ia* pedeapsa pentru pãcatul lor
ºi sã nu moarã, pentru cã au necinstit
lucrurile sfinte. Eu sunt Domnul care
îi sfinþesc. *Exod 28.43. Num. 18.22,32.

Cine sã nu mãnânce 
din lucrurile sfinte

10. Nici* un strãin sã nu mãnânce din
lucrurile sfinte; cel ce locuieºte la un
preot ca oaspete ºi cel tocmit cu ziua
sã nu mãnânce din lucrurile sfinte.

*1 Sam. 21.6.

11. Dar robul cumpãrat de preot cu
preþ de argint va putea sã mãnânce, tot
aºa ºi cel nãscut în casa lui; ei* sã
mãnânce din hrana lui. *Num. 18.11,13.

12. Fata unui preot, mãritatã dupã un
strãin, sã nu mãnânce din lucrurile
sfinte aduse jertfã prin ridicare.
13. Dar fata unui preot, care va fi

rãmas vãduvã sau despãrþitã de bãrbat,
fãrã sã aibã copii, ºi care se va
întoarce* în casa tatãlui sãu, ca atunci

când** era fatã, va putea sã mãnânce
din hrana tatãlui ei. Dar nici un strãin
sã nu mãnânce din ea.

*Gen. 38.11. **Cap. 10.14. Num. 18.11,19.

14. Dacã un* om mãnâncã dintr-un
lucru sfânt, fãrã sã bage de seamã, sã
dea preotului preþul lucrului sfânt,
adãugând încã o cincime la el.*Cap. 5.15,16.

15. Preoþii sã nu* necinsteascã lucru-
rile sfinte aduse de copiii lui Israel, pe
care le-au adus ei Domnului ca jertfã
prin ridicare; *Num. 18.32.

16. ei vor face sã apese* astfel asupra
lor pãcatul de care s-ar face vinovaþi
mâncând din lucrurile sfinte: cãci Eu
sunt Domnul care îi sfinþesc.” *Vers. 9.

Jertfele sã fie fãrã cusur
17. Domnul a vorbit lui Moise ºi a

zis:
18. „Vorbeºte lui Aaron ºi fiilor lui ºi

tuturor copiilor lui Israel ºi spune-le:
„Orice* om din casa lui Israel sau

dintre strãinii din Israel, care va aduce
o ardere de tot Domnului, fie pentru
împlinirea unei juruinþe, fie ca dar de
bunãvoie, *Cap. 1.2,3,10. Num. 15.14.

19. sã ia* o parte bãrbãteascã fãrã
cusur din boi, miei sau capre, pentru
ca jertfa sã fie primitã. *Cap. 1.3.

20. Sã nu aduceþi nici una* care sã
aibã vreun cusur, cãci n-ar fi primitã.
*Deut. 15.21; 17.1. Mal. 1.8,14. Efes. 5.27. Evr. 9.14. 1 Pet.
1.19.

21. Dacã un* om aduce Domnului din
boi sau din oi o jertfã de mulþumire,
fie pentru împlinirea** unei juruinþe,
fie ca dar de bunãvoie, vita pentru
jertfã sã fie fãrã cusur, ca sã fie
primitã; sã n-aibã nici un cusur în ea.
*Cap. 3.1,6. **Cap. 7.16. Num. 15.3,8. Deut. 23.21,23. 
Ps. 61.8; 65.1. Ecl. 5.4,5.

22. Sã n-aduceþi nici una* care sã fie
oarbã, slutã sau ciuntitã, care sã aibã
bube, râie sau pecingine; din acestea sã
n-aduceþi pe altar ca jertfã mistuitã**
de foc înaintea Domnului.

*Vers. 20. Mal. 1.8. **Cap. 1.9,13; 3.3,5.

23. Ca dar de bunãvoie vei putea sã
jertfeºti un bou sau un miel cu un
mãdular* prea lung sau prea scurt; dar,
ca dar pentru împlinirea unei juruinþe,
nu va fi primit. *Cap. 21.18.

24. Sã n-aduceþi Domnului un dobitoc
cu boaºele frânte, stricate, smulse sau
tãiate; sã nu-l aduceþi ca jertfã în þara
voastrã.
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25. Nici sã nu luaþi de la strãin*
vreunul din aceste dobitoace, ca sã-l
aduceþi ca mâncare** Dumnezeului
vostru; cãci sunt sluþite†, au metehne:
ºi n-ar fi primite.”

*Num. 15.15,16. **Cap. 21.6,17. †Mal. 1.14.

26. Domnul a zis lui Moise:
27. „Viþelul*, mielul sau iedul, dupã

naºtere, sã mai rãmânã ºapte zile cu
mama sa, ºi apoi, de la a opta zi îna-
inte, va fi primit sã fie adus Domnului
ca jertfã mistuitã de foc. *Exod 22.30.

28. Vaca, oaia sau capra, sã n-o
înjunghiaþi ca jertfã în aceeaºi zi* cu
fãtul lor. *Deut. 22.6.

29. Când veþi aduce Domnului o jertfã*
de mulþumire, s-o aduceþi aºa ca sã fie
primitã. *Cap. 7.12. Ps. 107.22; 116.17. Amos 4.5.

30. Vita sã se mãnânce în aceeaºi zi;
sã nu lãsaþi nimic* din ea pânã a doua zi
dimineaþa. Eu sunt Domnul. *Cap. 7.15.

31. Sã pãziþi* poruncile Mele ºi sã le
împliniþi. Eu sunt Domnul.

*Cap. 19.37. Num. 15.40. Deut. 4.40.

32. Sã nu necinstiþi* Numele Meu cel
sfânt, ca sã** fiu sfinþit în mijlocul
copiilor lui Israel. Eu sunt Domnul
care vã† sfinþesc

*Cap. 18.21. **Cap. 10.3. Mat. 6.9. Luca 11.2. †Cap. 20.8.

33. ºi care* v-am scos din þara
Egiptului, ca sã fiu Dumnezeul vostru.
Eu sunt Domnul.”

*Exod 6.7. Cap. 11.45; 19.36; 25.38. Num. 15.41.

Sãrbãtorile – Sabatul

231. Domnul a vorbit lui Moise ºi
a zis:

2. „Vorbeºte copiilor lui Israel ºi
spune-le:
„Iatã sãrbãtorile* Domnului, pe care

le veþi vesti ca adunãri** sfinte, iatã
sãrbãtorile Mele:

*Vers. 4,37. **Exod 32.5. 2 Împ. 10.20. Ps. 81.3.

3. ªase* zile sã lucraþi; dar ziua a
ºaptea este Sabatul, ziua de odihnã,
cu o adunare sfântã. Sã nu faceþi nici
o lucrare în timpul ei: este Sabatul
Domnului, în toate locuinþele voastre.
*Exod 20.9; 23.12; 31.15; 34.21. Cap. 19.3. Deut. 5.13. 
Luca 13.14.

Paºtile
4. Iatã sãrbãtorile* Domnului, cu adu-

nãri sfinte, pe care le veþi vesti la vre-
murile lor hotãrâte. *Exod 23.14. Vers. 2,37. 

5. În luna* întâi, în a paisprezecea zi
a lunii, între cele douã seri, va fi
Paºtile Domnului. *Exod 12.6,14,18; 13.3,10;
23.15; 34.18. Num. 9.2,3; 28.16,17. Deut. 16.1-8. Ios. 5.10.

6. ªi în* a cincisprezecea zi a lunii
acesteia, va fi sãrbãtoarea Azimelor în
cinstea Domnului; ºapte zile sã mâncaþi
azime. *Exod 12.16. Num. 28.18,25.

7. În ziua întâi, sã aveþi o adunare
sfântã: atunci sã nu faceþi nici o lucrare
de slugã.
8. ªapte zile sã aduceþi Domnului

jertfe mistuite de foc. În ziua a ºaptea
sã fie o adunare sfântã: atunci sã nu
faceþi nici o lucrare de slugã.”
9. Domnul a vorbit lui Moise ºi a zis:
10. „Vorbeºte copiilor lui Israel ºi

spune-le:
„Când* veþi intra în þara pe care v-o

dau ºi când veþi secera semãnãturile,
sã aduceþi preotului un snop, ca
pârgã** a seceriºului vostru.
*Exod 23.16,19; 34.22,26. Num. 15.2,18; 28.26. Deut. 16.9.
Ios. 3.15. **Rom. 11.16. 1 Cor. 15.20. Iac. 1.18. Apoc. 15.4.

11. El sã legene* snopul într-o parte
ºi într-alta înaintea Domnului, ca sã
fie primit: preotul sã-l legene într-o
parte ºi într-alta, a doua zi dupã Sabat.

*Exod 29.24.

12. În ziua când veþi legãna snopul,
sã aduceþi, ca ardere de tot Domnului,
un miel de un an fãrã cusur;
13. sã adãugaþi la el douã zecimi de

efã din floarea fãinii frãmântatã cu
untdelemn, ca dar* de mâncare mistuit
de foc, de un miros plãcut Domnului;
ºi sã aduceþi o jertfã de bãuturã de un
sfert de hin de vin. *Cap. 2.14-16.

14. Sã nu mâncaþi nici pâine, nici
spice prãjite sau pisate, pânã în ziua
aceasta, când veþi aduce un dar de
mâncare Dumnezeului vostru. Aceasta
este o lege veºnicã pentru urmaºii voºtri,
în toate locurile în care veþi locui.

Rusaliile
15. De a doua zi* dupã Sabat, din

ziua când veþi aduce snopul ca sã fie
legãnat într-o parte ºi într-alta, sã
numãraþi ºapte sãptãmâni întregi.

*Exod 34.22. Cap. 25.8. Deut. 16.9.

16. Sã numãraþi cincizeci de zile pânã*
în ziua care vine dupã al ºaptelea Sabat;
ºi atunci sã aduceþi Domnului un nou**
dar de mâncare. *Fapt. 2.1. **Num. 28.26.

17. Sã aduceþi din locuinþele voastre
douã pâini, ca sã fie legãnate într-o
parte ºi într-alta; sã fie fãcute cu douã
zecimi de efã din floarea fãinii ºi
coapte cu aluat: acestea sunt cele dintâi
roade* pentru Domnul.
*Exod 23.16,19; 22.29; 34.22,26. Num. 15.17-21; 28.26. 
Deut. 26.1.
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18. Afarã de aceste pâini, sã aduceþi
ca ardere de tot Domnului ºapte miei
de un an fãrã cusur, un viþel ºi doi
berbeci; sã adãugaþi la ei darul de
mâncare ºi jertfa de bãuturã obiºnuite,
ca dar de mâncare mistuit de foc, de
un miros plãcut Domnului.
19. Sã aduceþi ºi un þap* ca jertfã de

ispãºire, ºi doi miei de un an ca jertfã
de** mulþumire.

*Cap. 4.23,28. Num. 28.30. **Cap. 3.1.

20. Preotul sã legene aceste dobitoace
într-o parte ºi într-alta ca dar legãnat
înaintea Domnului, împreunã cu pâinea
adusã ca pârgã ºi cu cei doi miei: ele
sã fie închinate* Domnului ºi sã fie
ale preotului. *Num. 18.12. Deut. 18.4.

21. În aceeaºi zi, sã vestiþi sãrbãtoarea
ºi sã aveþi o adunare sfântã: atunci
sã nu faceþi nici o lucrare de slugã.
Aceasta este o lege veºnicã pentru
urmaºii voºtri, în toate locurile în care
veþi locui.
22. Când* veþi secera semãnãturile

din þara voastrã, sã laºi nesecerat un
colþ din câmpul tãu ºi sã nu strângi ce
rãmâne** de pe urma secerãtorilor. Sã
laºi sãracului ºi strãinului aceste spice.
Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.”

*Cap. 19.9. **Deut. 24.19.

Anul nou
23. Domnul a vorbit lui Moise ºi a zis:
24. „Vorbeºte copiilor lui Israel ºi

spune-le:
„În luna a ºaptea*, în cea dintâi zi a

lunii, sã aveþi o zi de odihnã**, vestitã
cu sunet de trâmbiþe, ºi o adunare
sfântã. *Num. 29.1. **Cap. 25.9.

25. Atunci sã nu faceþi nici o lucrare
de slugã ºi sã aduceþi Domnului jertfe
mistuite de foc.”

Ziua Ispãºirii
26. Domnul a vorbit lui Moise ºi a

zis:
27. „În ziua* a zecea a acestei a

ºaptea luni, va fi ziua Ispãºirii: atunci
sã aveþi o adunare sfântã, sã vã smeriþi
sufletele ºi sã aduceþi Domnului jertfe
mistuite de foc. *Cap. 16.30. Num. 29.7.

28. Sã nu faceþi nici o lucrare în ziua
aceea, cãci este ziua Ispãºirii, când
trebuie fãcutã ispãºire pentru voi îna-
intea Domnului Dumnezeului vostru.
29. Oricine nu se va smeri în ziua

aceea va fi nimicit* din poporul lui.
*Gen. 17.14.

30. Pe oricine va face în ziua aceea
vreo lucrare oarecare îl voi* nimici
din mijlocul poporului lui. *Cap. 20.3,5,6.

31. Sã nu faceþi nici o lucrare atunci.
Aceasta este o lege veºnicã pentru
urmaºii voºtri, în toate locurile în care
veþi locui.
32. Aceasta sã fie pentru voi o zi de

Sabat, o zi de odihnã, ºi sã vã smeriþi
sufletele în ziua aceasta; din seara
zilei a noua pânã în seara urmãtoare,
sã prãznuiþi Sabatul vostru.”

Corturile
33. Domnul a vorbit lui Moise ºi a

zis:
34. „Vorbeºte copiilor lui Israel ºi

spune-le:
„În* a cincisprezecea zi a acestei a

ºaptea luni, va fi sãrbãtoarea Corturilor
în cinstea Domnului, timp de ºapte
zile. *Exod 23.16. Num. 29.12. 
Deut. 16.13. Ezra 3.4. Neem. 8.14. Zah. 14.16. Ioan 7.2.

35. În ziua întâi sã fie o adunare
sfântã: sã nu faceþi nici o lucrare de
slugã în timpul ei.
36. Timp de ºapte zile, sã aduceþi

Domnului jertfe mistuite de foc. A
opta* zi, sã aveþi o adunare sfântã ºi sã
aduceþi Domnului jertfe mistuite de
foc; aceasta sã fie o adunare** de
sãrbãtoare: sã nu faceþi nici o lucrare
de slugã în timpul ei.

*Num. 29.35. Neem. 8.18. Ioan 7.37. **Deut. 16.8. 2 Cron.
7.9. Neem. 8.18. Ioel 1.14; 2.15.

37. Acestea* sunt sãrbãtorile Dom-
nului, în care veþi vesti adunãri
sfinte, ca sã se aducã Domnului jertfe
mistuite de foc, arderi de tot, daruri de
mâncare, jertfe de vite ºi jertfe de
bãuturã, fiecare lucru la ziua hotãrâtã.

*Vers. 2,4.

38. Afarã de acestea* sã pãziþi Saba-
tele Domnului ºi sã vã aduceþi darurile
voastre Domnului, sã aduceþi toate
jertfele fãcute pentru împlinirea unei
juruinþe ºi toate darurile voastre fãcute
de bunãvoie. *Num. 29.39.

39. În a cincisprezecea zi a lunii
acesteia a ºaptea, când veþi strânge
roadele* þãrii, sã prãznuiþi o sãrbãtoare
în cinstea Domnului, timp de ºapte
zile: cea dintâi zi sã fie o zi de odihnã,
ºi a opta sã fie tot o zi de odihnã.

*Exod 23.16. Deut. 16.13.

40. În ziua întâi*, sã luaþi poame din
pomii cei frumoºi, ramuri de finici,
ramuri de copaci stufoºi ºi de sãlcii 
de râu, ºi sã vã bucuraþi** înaintea
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Domnului Dumnezeului vostru ºapte
zile. *Neem. 8.15. **Deut. 16.14,15.

41. În fiecare an sã prãznuiþi* sãrbã-
toarea aceasta în cinstea Domnului,
timp de ºapte zile. Aceasta este o lege
veºnicã pentru urmaºii voºtri. În luna
a ºaptea s-o prãznuiþi.

*Num. 29.12. Neem. 8.18.

42. ªapte zile sã locuiþi în* corturi;
toþi bãºtinaºii din Israel sã locuiascã
în corturi, *Neem. 8.14-16.

43. pentru ca* urmaºii voºtri sã ºtie
cã am fãcut pe copiii lui Israel sã
locuiascã în corturi, dupã ce i-am scos
din þara Egiptului. Eu sunt Domnul
Dumnezeul vostru.” *Deut. 31.13. Ps. 78.5,6.

44. Aºa a spus* Moise copiilor lui
Israel care sunt sãrbãtorile Domnului.

*Vers. 2.

Rânduieli privitoare la sfeºnic

24 1. Domnul a vorbit lui Moise ºi
a zis:

2. „Porunceºte* copiilor lui Israel 
sã-þi aducã pentru sfeºnic untdelemn
curat de mãsline tescuite, ca sã þinã
candelele aprinse neîncetat. *Exod 27.20,21.

3. Aaron sã-l pregãteascã dincoace de
perdeaua dinãuntru care este înaintea
mãrturiei, în Cortul întâlnirii, pentru
ca sã ardã neîncetat de seara pânã dimi-
neaþa în faþa Domnului. Aceasta este o
lege veºnicã pentru urmaºii voºtri.
4. Sã aºeze candelele în sfeºnicul de

aur curat, ca sã ardã neîncetat înaintea
Domnului. *Exod 31.8; 39.37.

Pâinile pentru punerea înainte
5. Sã iei floare de fãinã ºi sã faci din

ea douãsprezece turte*; fiecare turtã
sã fie fãcutã din douã zecimi de efã.

*Exod 25.30.

6. Sã le pui în douã ºiruri, câte ºase în
fiecare ºir, pe masa* de aur curat,
înaintea Domnului.

*1 Împ. 7.48. 2 Cron. 4.19; 13.11. Evr. 9.2.

7. Peste fiecare ºir sã pui tãmâie
curatã, care sã fie pe pâine ca aducere
aminte, ca un dar de mâncare mistuit
de foc înaintea Domnului.
8. În* fiecare zi de Sabat sã se

punã aceste pâini înaintea Domnului,
neîncetat: acesta este un legãmânt
veºnic pe care-l vor þine copiii lui
Israel. *Num. 4.7. 1 Cron. 9.32. 2 Cron. 2.4.

9. Pâinile acestea* sã fie ale lui Aaron
ºi ale fiilor lui, ºi** sã le mãnânce
într-un loc sfânt; cãci ele sunt pentru ei

un lucru preasfânt, o parte din darurile
de mâncare mistuite de foc înaintea
Domnului. Aceasta este o lege veºnicã.

*1 Sam. 21.6. Mat. 12.4. Marc. 2.26. Luca 6.4. **Exod
29.33. Cap. 8.31; 21.22.

Pedeapsa împotriva hulitorilor ºi
ucigaºilor

10. Fiul unei femei israelite ºi al unui
bãrbat egiptean, venind în mijlocul
copiilor lui Israel, s-a certat în tabãrã
cu un bãrbat israelit.
11. Fiul femeii israelite a hulit* ºi a

blestemat** Numele lui Dumnezeu. 
L-au† adus la Moise. Mama sa se
numea ªelomit, fata lui Dibri din
seminþia lui Dan. *Vers. 16. 
**Iov 1.5,11,22; 2.5,9,10. Isa. 8.21. †Exod 18.22,26.

12. L-au aruncat* în temniþã, pânã**
va spune Moise ce va porunci Domnul.

*Num. 15.34. **Exod 18.15,16. Num. 27.5; 36.5,6.

13. Domnul a vorbit lui Moise ºi a
zis:
14. „Scoate din tabãrã pe cel ce a

hulit; toþi cei ce l-au auzit sã-ºi punã
mâinile* pe capul lui ºi toatã adunarea
sã-l ucidã cu pietre. *Deut. 13.9; 17.7.

15. Sã vorbeºti copiilor lui Israel ºi
sã le spui: „Oricine va blestema* pe
Dumnezeul lui îºi va lua* pedeapsa
pentru pãcatul lui. *Cap. 5.1; 20.17. Num. 9.13.

16. Cine va blestema* Numele Dom-
nului va fi pedepsit cu moartea: toatã
adunarea sã-l ucidã cu pietre. Fie
strãin, fie bãºtinaº, sã moarã, pentru
cã a hulit Numele lui Dumnezeu.
*1 Împ. 21.10,13. Ps. 74.10,18. Mat. 12.31. Marc. 3.28. Iac. 2.7.

17. Cine* va da unui om o loviturã de
moarte sã fie pedepsit cu moartea.

*Exod 21.12. Num. 35.31. Deut. 19.11,12.

18. Cine* va da unui dobitoc o lovi-
turã de moarte sã-l înlocuiascã: viaþã
pentru viaþã. *Vers. 21.

19. Dacã cineva rãneºte pe aproapele
lui sã i se facã aºa cum a fãcut* ºi el:

*Exod 21.24. Deut. 19.21. Mat. 5.38; 7.2.

20. frânturã pentru frânturã, ochi
pentru ochi, dintre pentru dinte; sã i se
facã aceeaºi ranã pe care a fãcut-o el
aproapelui sãu.
21. Cine va* ucide un dobitoc sã-l

înlocuiascã; dar cine** va ucide un
om sã fie pedepsit cu moartea.

*Vers. 18. Exod 21.33. **Vers. 17.

22. Sã aveþi aceeaºi* lege pentru
strãin ca ºi pentru bãºtinaº; cãci Eu
sunt Domnul Dumnezeul vostru.”

*Exod 12.49. Cap. 19.34. Num. 15.16.
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23. Moise a vorbit copiilor lui Israel;
au scos* afarã din tabãrã pe cel ce
hulise ºi l-au ucis cu pietre. Copiii lui
Israel au fãcut dupã porunca pe care o
dãduse lui Moise, Domnul. *Vers. 14.

Anul sabatic

25 1. Domnul a vorbit lui Moise pe
muntele Sinai ºi a zis:

2. „Vorbeºte copiilor lui Israel ºi
spune-le:
„Când veþi intra în þara pe care v-o

dau, pãmântul sã se odihneascã, sã
þinã un Sabat* în cinstea Domnului.

*Exod 23.10. Cap. 26.34,35. 2 Cron. 36.21.

3. ªase ani sã-þi semeni ogorul, ºase
ani sã-þi tai via ºi sã strângi roadele.
4. Dar anul al ºaptelea sã fie un Sabat,

o vreme de odihnã pentru pãmânt, un
Sabat þinut în cinstea Domnului: în
anul acela sã nu-þi semeni ogorul ºi sã
nu-þi tai via.
5. Sã nu seceri ce* va ieºi din

grãunþele cãzute de la seceriº ºi sã nu
culegi strugurii din via ta netãiatã:
acesta sã fie un an de odihnã pentru
pãmânt. *2 Împ. 19.29.

6. Ceea ce va ieºi de la sine din
pãmânt în timpul Sabatului lui sã vã
slujeascã de hranã, þie, robului ºi roabei
tale, celui tocmit de tine cu ziua ºi
strãinului care locuieºte cu tine,
7. vitelor tale ºi fiarelor din þara ta;

tot venitul pãmântului sã slujeascã de
hranã.

Anul de veselie 
Rãscumpãrarea averilor ºi robilor

8. Sã numeri ºapte sãptãmâni de ani,
de ºapte ori ºapte ani, ºi zilele acestor
ºapte sãptãmâni de ani vor face patru-
zeci ºi nouã de ani.
9. În a zecea zi a lunii a ºaptea, sã pui

sã sune cu trâmbiþa rãsunãtoare; în
ziua* Ispãºirii, sã sunaþi cu trâmbiþa în
toatã þara voastrã. *Cap. 23.24,27.

10. ªi sã sfinþiþi astfel anul al cinci-
zecilea, sã vestiþi* slobozenia în þarã
pentru toþi locuitorii ei: acesta sã fie
pentru voi anul de veselie; fiecare** din
voi sã se întoarcã la moºia lui ºi fiecare
din voi sã se întoarcã în familia lui.
*Isa. 61.2; 63.4.  Ier. 34.8,15,17. Luca 4.19. **Vers. 13. Num. 36.4.

11. Anul al cincizecilea sã fie pentru
voi anul de veselie; atunci sã nu semã-
naþi*, sã nu seceraþi ce vor aduce ogoarele
de la ele ºi sã nu culegeþi via netãiatã.

*Vers. 5.

12. Cãci este anul de veselie: sã-l
priviþi ca ceva sfânt. Sã mâncaþi ce vã
vor da ogoarele* voastre. *Vers. 6,7.

13. În anul* acesta de veselie, fiecare
din voi sã se întoarcã la moºia lui.

*Vers. 10. Cap. 27.24. Num. 36.4.

14. Dacã vindeþi ceva aproapelui
vostru sau dacã cumpãraþi ceva de la
aproapele vostru, nici unul din voi sã
nu* înºele pe fratele lui.

*Vers. 17. Cap. 19.13. 1 Sam. 12.3,4. Mica 2.2. 1 Cor. 6.8.

15. Sã cumperi de la aproapele tãu,
socotind* anii de la anul de veselie, ºi
el sã-þi vândã socotind anii de rod.

*Cap. 27.18,23.

16. Cu cât vor fi mai mulþi ani, cu
atât sã ridici preþul; ºi cu cât vor fi mai
puþini ani, cu atât sã-l scazi; cãci el îþi
vinde numai numãrul seceriºurilor.
17. Nici unul din voi sã nu înºele*

deci pe aproapele lui, ºi sã te** temi
de Dumnezeul tãu; cãci Eu sunt
Domnul Dumnezeul vostru.

*Vers. 14. **Vers. 43. Cap. 19.14,32.

18. Împliniþi* legile Mele, pãziþi
poruncile Mele ºi împliniþi-le; ºi veþi
locui fãrã fricã** în þarã. *Cap. 19.37. 
**Cap. 26.5. Deut. 12.10. Ps. 4.8. Prov. 1.33. Ier. 23.6.

19. Þara îºi va da roadele, veþi mânca
din ele ºi vã veþi sãtura*, ºi veþi locui
fãrã fricã în ea. *Cap. 26.5. Ezec. 34.25,27,28.

20. Dacã veþi zice: „Ce vom* mânca
în anul al ºaptelea, fiindcã nu** vom
semãna ºi nu vom strânge roadele?”

*Mat. 6.25,31. **Vers. 4,5.

21. Eu vã voi* da binecuvântarea
Mea în anul al ºaselea, ºi pãmântul va
da roade pentru trei ani.

*Exod 16.29. Deut. 28.8.

22. Când* veþi semãna în anul al
optulea, veþi mânca tot din vechile**
roade; pânã la al nouãlea an, pânã la
noile roade, veþi mânca tot din cele
vechi. *2 Împ. 19.29. **Ios. 5.11,12.

23. Pãmânturile sã nu se vândã de
veci; cãci þara* este a Mea, iar voi
sunteþi la Mine ca niºte** strãini ºi
venetici.
*Deut. 32.43. 2 Cron. 7.20. Ps. 85.1. Ioel 2.18; 3.2. **1 Cron.
29.15. Ps. 39.12; 119.19. 1 Pet. 2.11.

24. De aceea în toatã þara pe care o
veþi stãpâni, sã daþi dreptul de rãscum-
pãrare pentru pãmânturi.
25. Dacã fratele* tãu sãrãceºte ºi

vinde o bucatã din moºia lui, cel ce are
dreptul de rãscumpãrare, ruda** lui
cea mai de aproape, sã vinã ºi sã
rãscumpere ce a vândut fratele sãu.

*Rut 2.20; 4.4,6. **Rut 3.2,9,12. Ier. 32.7,8.
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26. Dacã un om n-are pe nimeni care
sã aibã dreptul de rãscumpãrare ºi-i
stã în putinþã lui singur sã facã
rãscumpãrarea,
27. sã* socoteascã anii de la vânzare,

sã dea înapoi cumpãrãtorului ce priso-
seºte ºi sã se întoarcã la moºia lui.

*Vers. 50,51,52.

28. Dacã n-are cu ce sã-i dea înapoi,
lucrul vândut sã rãmânã în mâinile
cumpãrãtorului pânã la anul de veselie;
la anul de veselie*, el sã se întoarcã la
moºia lui, ºi cumpãrãtorul sã iasã din
ea. *Vers. 13.

29. Dacã un om vinde o casã de locuit
într-o cetate înconjuratã cu ziduri, sã
aibã drept de rãscumpãrare pânã la
împlinirea unui an de la vânzare;
dreptul lui de rãscumpãrare sã þinã un
an.
30. Dar dacã aceastã casã, aºezatã

într-o cetate înconjuratã cu ziduri, nu
este rãscumpãratã înainte de împlinirea
unui an întreg, ea va rãmâne de veci
cumpãrãtorului ºi urmaºilor lui; iar în
anul de veselie sã nu iasã din ea.
31. Casele din sate, care nu sunt

înconjurate cu ziduri, sã fie privite ca
þarini de pãmânt: ele vor putea fi
rãscumpãrate, ºi cumpãrãtorul va ieºi
din ele în anul de veselie.
32. Cât priveºte cetãþile leviþilor* ºi

casele pe care le vor avea ei în aceste
cetãþi, leviþii sã aibã un drept necurmat
de rãscumpãrare.

*Num. 35.2. Ios. 21.2, etc.

33. Cine va cumpãra de la leviþi o
casã sã iasã în anul* de veselie din
casa vândutã lui ºi din cetatea în care
o avea; cãci casele din cetãþile leviþilor
sunt averea lor în mijlocul copiilor lui
Israel. *Vers. 28.

34. Ogoarele aºezate în* jurul cetã-
þilor leviþilor nu se vor putea vinde;
cãci ei le vor stãpâni de veci.

*Fapt. 4.36,37.

35. Dacã fratele tãu sãrãceºte ºi nu
mai poate munci lângã tine, sã-l spri-
jineºti*, fie ca strãin, fie ca venetic,
ca sã trãiascã împreunã cu tine.
*Deut. 15.7,8. Ps. 37.26; 41.1; 112.5,9. Prov. 14.31. Luca 6.35.
Fapt. 11.29. Rom. 12.10. 1 Ioan 3.17.

36. Sã nu* iei de la el nici dobândã,
nici camãtã: sã te temi** de Dumnezeul
tãu, ºi fratele tãu sã trãiascã împreunã
cu tine.
*Exod 22.25. Deut. 23.19. Neem. 5.7. Ps. 15.5. Prov. 28.8.
Ezec. 18.8,13,17; 22.12. **Vers. 17. Neem. 5.9.

37. Sã nu-i împrumuþi banii tãi cu

dobândã ºi sã nu-i împrumuþi merindea
ta pe camãtã.
38. Eu* sunt Domnul Dumnezeul tãu

care v-am scos din þara Egiptului, ca
sã vã dau þara Canaanului, ca sã fiu
Dumnezeul vostru. *Cap. 22.32,33.

39. Dacã* fratele tãu sãrãceºte lângã
tine ºi se vinde þie, sã nu-l pui sã-þi
facã muncã de rob. *Exod 21.2. 
Deut. 15.12. 1 Împ. 9.22. 2 Împ. 4.1. Neem. 5.5. Ier. 34.14.

40. Ci sã fie la tine ca un om tocmit
cu ziua, ca un venetic; sã stea în slujba
ta pânã la anul de veselie.
41. Atunci sã iasã de la tine, el ºi

copiii lui care vor fi* cu el, ºi sã se
întoarcã în familia lui, la moºia**
pãrinþilor lui. *Exod 21.3. **Vers. 28.

42. Cãci ei sunt* slujitorii Mei, pe
care i-am scos din þara Egiptului; sã
nu fie vânduþi cum se vând robii.

*Vers. 55. Rom. 6.22. 1 Cor. 7.23.

43. Sã nu-l stãpâneºti* cu asprime**
ºi sã te temi† de Dumnezeul tãu.
*Efes. 6.9. Col. 4.1. **Exod 1.13. Vers. 46. †Exod 1.17,21.
Vers. 17. Deut. 25.18. Mal. 3.5.

44. Dacã vrei sã ai robi ºi roabe, sã-i
iei de la neamurile* care vã încon-
joarã; de la ele sã cumpãraþi robi ºi
roabe. *Isa. 56.3,6.

45. Veþi putea sã-i cumpãraþi ºi dintre
copiii strãinilor care vor locui la tine
ºi din familiile lor, pe care le vor naºte
în þara voastrã; ei vor fi averea
voastrã.
46. Îi puteþi lãsa moºtenire* copiilor

voºtri dupã voi, ca pe o moºie; ºi
puteþi sã-i þineþi astfel robi pe veci.
Dar cât despre fraþii voºtri, copiii lui
Israel, nici unul** din voi sã nu
stãpâneascã pe fratele sãu cu asprime.

*Isa. 14.2. **Vers. 43.

47. Dacã un strãin sau un venetic se
îmbogãþeºte, ºi fratele* tãu sãrãceºte
lângã el ºi se vinde strãinului care
locuieºte la tine sau vreunuia din
familia strãinului, *Vers. 25,35.

48. el sã aibã dreptul de rãscumpã-
rare, dupã ce se va fi vândut: unul din
fraþii lui sã poatã sã-l* rãscumpere.

*Neem. 5.5.

49. Unchiul lui, sau fiul unchiului lui,
sau una din rudele lui de aproape, va
putea sã-l rãscumpere; sau, dacã are
mijloace, sã se rãscumpere singur*.

*Vers. 26.

50. Sã facã socoteala cu cel ce l-a
cumpãrat, din anul când s-a vândut
pânã în anul de veselie; ºi preþul de
plãtit va atârna de numãrul anilor, care
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vor fi preþuiþi ca ai unui* om tocmit cu
platã. *Iov 7.1. Isa. 16.14; 21.16.

51. Dacã mai sunt încã mulþi ani pânã
la anul de veselie, îºi va plãti rãscum-
pãrarea dupã preþul anilor acelora ºi
sã-l scadã din preþul cu care a fost
cumpãrat;
52. dacã mai rãmân puþini ani pânã la

anul de veselie, sã le facã socoteala ºi
sã-ºi plãteascã rãscumpãrarea dupã
aceºti ani.
53. Sã fie la el ca unul tocmit cu anul;

ºi acela la care va fi sã nu se poarte cu
asprime cu el sub ochii tãi.
54. Iar dacã nu este rãscumpãrat în

nici unul din aceste feluri, sã* iasã de
la el în anul de veselie, el ºi copiii lui
care vor fi împreunã cu el.

*Exod 21.2,3. Vers. 41. 

55. Cãci copiii lui Israel sunt* robii
Mei; ei sunt robii Mei, pe care i-am
scos din þara Egiptului. Eu sunt Dom-
nul Dumnezeul vostru. *Vers. 42.

Binecuvântarea

261. Sã nu vã faceþi idoli*, sã nu
vã ridicaþi nici chip cioplit, nici

stâlp de aducere aminte; sã nu puneþi
în þara voastrã nici o piatrã împodobitã
cu chipuri, ca sã vã închinaþi înaintea
ei; cãci Eu sunt Domnul Dumnezeul
vostru.

*Exod 20.4,5. Deut. 5.8; 16.22; 27.15. Ps. 97.7.

2. Sã pãziþi Sabatele* Mele ºi sã
cinstiþi Locaºul Meu cel Sfânt. Eu sunt
Domnul. *Cap. 19.30.

3. Dacã* veþi urma legile Mele, dacã
veþi pãzi poruncile Mele ºi le veþi
împlini, *Deut. 11.13-15; 28.1-14.

4. vã voi trimite* ploi la vreme,
pãmântul** îºi va da roadele, ºi pomii
de pe câmp îºi vor da roadele.

*Isa. 30.23. Ezec. 34.26. Ioel 2.23,24. **Ps. 67.6; 85.12.
Ezec. 34.27; 36.30. Zah. 8.12.

5. Abia veþi treiera* grâul ºi veþi
începe culesul viei, ºi culesul viei va
þine pânã la semãnãturã; veþi avea
pâine** din† belºug, veþi mânca ºi vã
veþi sãtura ºi veþi locui fãrã fricã în
þara voastrã. *Amos 9.13. **Cap. 25.19. Deut. 11.15.

Ioel 2.19,26. †Cap. 25.18. Iov 11.18. Ezec. 34.25,27,28.

6. Voi* da pace în þarã, ºi nimeni nu
vã va tulbura** somnul; voi face sã
piarã din þarã fiarele† sãlbatice, ºi
sabia†† nu va trece prin þara voastrã.

*1 Cron. 22.9. Ps. 29.11; 147.14. Isa. 45.7. Hag. 2.9. **Iov
11.19. Ps. 3.5; 4.8. Isa. 35.9. Ier. 30.10. Ezec. 34.25. Osea 2.18.
Þef. 3.13. †2 Împ. 17.25. Ezec. 5.17; 14.15. ††Ezec. 14.17.

7. Veþi urmãri pe vrãjmaºii voºtri, ºi
ei vor cãdea uciºi de sabie înaintea
voastrã.
8. Cinci* din voi vor urmãri o sutã, ºi

o sutã din voi vor urmãri zece mii, ºi
vrãjmaºii voºtri vor cãdea uciºi de
sabie înaintea voastrã.

*Deut. 32.30. Ios. 23.10.

9. Eu Mã voi întoarce* spre voi, vã
voi** face sã creºteþi, vã voi înmulþi
ºi Îmi voi þine legãmântul Meu cu voi.
*Exod 2.25. 2 Împ. 13.23. **Gen. 17.6,7. Neem. 9.23. 
Ps. 107.38.

10. Veþi mânca* din roadele cele
vechi ºi veþi scoate afarã pe cele
vechi, ca sã faceþi loc celor noi.

*Cap. 25.22.

11. Îmi voi* aºeza Locaºul Meu în
mijlocul vostru, ºi sufletul Meu nu**
vã va urî. *Exod 25.8; 29.45. Ios. 22.19. Ps. 76.2. 
Ezec. 37.26-28. Apoc. 21.3. **Cap. 20.23. Deut. 32.19.

12. Voi* umbla în mijlocul vostru;
Eu** voi fi Dumnezeul vostru, ºi voi
veþi fi poporul Meu. *2 Cor. 6.16. 
**Exod 6.7. Ier. 7.23; 11.4; 30.22. Ezec. 11.20; 36.28.

13. Eu* sunt Domnul Dumnezeul
vostru care v-am scos din þara Egip-
tului, care v-am scos din** robie; Eu
am rupt legãturile jugului vostru ºi 
v-am fãcut sã mergeþi cu capul ridicat.

*Cap. 25.38,42,55. **Ier. 2.20. Ezec. 34.27.

Blestemul
14. Dar* dacã nu Mã ascultaþi ºi nu

împliniþi toate aceste porunci,
*Deut. 28.15. Plân. 2.17. Mal. 2.2.

15. dacã nesocotiþi* legile Mele ºi
dacã sufletul vostru urãºte rânduielile
Mele, aºa încât sã nu împliniþi toate
poruncile Mele ºi sã rupeþi legãmântul
Meu, *Vers. 43. 2 Împ. 17.15.

16. iatã ce vã voi face atunci: voi
trimite peste voi groaza*, lingoarea**
ºi frigurile, care vor face sã vi se
stingã† ochii ºi sã piarã viaþa din voi.
Sãmânþa†† o veþi semãna în zadar,
cãci o vor mânca vrãjmaºii voºtri.

*Deut. 28.65-67; 32.25. Ier. 15.8. **Deut. 28.22. †1 Sam.
2.33. ††Deut. 28.33,51. Iov 31.8. Ier. 5.17; 12.13. Mica 6.15.

17. Îmi* voi întoarce faþa împotriva
voastrã ºi veþi fi** bãtuþi ºi veþi fugi
dinaintea vrãjmaºilor voºtri; cei ce vã
urãsc† vã vor subjuga ºi veþi fugi††
fãrã sã fiþi urmãriþi chiar.

*Cap. 17.10. **Deut. 28.25. Judc. 2.14. Ier. 19.7. †Ps.
106.41. ††Vers. 36. Ps. 53.5. Prov. 28.1.

18. Dacã, cu toate acestea, nu Mã veþi
asculta, vã voi pedepsi de ºapte ori*
mai mult pentru pãcatele voastre.

*1 Sam. 2.5. Ps. 119.164. Prov. 24.16.
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19. Voi frânge mândria* puterii voastre,
voi face** ca deasupra voastrã cerul
sã fie de fier, ºi pãmântul de aramã.

*Isa. 25.11; 26.5. Ezec. 7.24; 30.6. **Deut. 28.23.

20. Vi se va istovi puterea* fãrã
folos: pãmântul** vostru nu-ºi va da
roadele, ºi pomii de pe pãmânt nu-ºi
vor da roadele.

*Ps. 127.1. Isa. 49.4. **Deut. 11.17; 28.18. Hag. 1.10.

21. Dacã ºi dupã aceasta vã veþi
împotrivi ºi nu veþi voi sã Mã ascultaþi,
vã voi lovi de ºapte ori mai mult pentru
pãcatele voastre.
22. Voi trimite* împotriva voastrã

fiarele de pe câmp care vã vor lãsa
fãrã copii, vã vor nimici vitele ºi vã
vor împuþina; aºa cã vã vor rãmâne
drumurile** pustii.

*Deut. 32.24. 2 Împ. 17.25. Ezec. 5.17; 14.15. **Judc. 5.6.
2 Cron. 15.5. Isa. 33.8. Plân. 1.4. Zah. 7.14.

23. Dacã pedepsele acestea nu vã
vor* îndrepta ºi dacã vã veþi împotrivi
Mie, *Ier. 2.30; 5.3. Amos 4.6-12.

24. Mã voi* împotrivi ºi Eu vouã ºi
vã voi lovi de ºapte ori mai mult pentru
pãcatele voastre. *2 Sam. 22.27. Ps. 18.26.

25. Voi face* sã vinã împotriva voastrã
sabie, care va rãzbuna cãlcarea legã-
mântului Meu; ºi când vã veþi strânge
în cetãþile voastre, voi trimite** ciuma
în mijlocul vostru ºi veþi fi daþi în
mâinile vrãjmaºului.

*Ezec. 5.17; 6.3; 14.17; 29.8; 33.2. **Num. 14.12. Deut.
28.21. Ier. 14.12; 24.10; 29.17,18. Amos 4.10.

26. Când vã voi* trimite lipsã de
pâine, zece femei vã vor coace pâine
într-un singur cuptor ºi vi se va da
pâinea cu cântarul; veþi mânca**, dar
nu vã veþi sãtura. *Ps. 105.16. Isa. 3.1. 
Ezec. 4.16; 5.16; 14.13. **Isa. 9.20. Mica 6.14. Hag. 1.6.

27. Dacã, cu* toate acestea, nu Mã
veþi asculta ºi dacã vã veþi împotrivi
Mie, *Vers. 21,24.

28. Mã voi împotrivi ºi Eu vouã* cu
mânie ºi vã voi pedepsi de ºapte ori
mai mult pentru pãcatele voastre.

*Isa. 59.18; 63.3; 66.15. Ier. 21.5. Ezec. 5.13,15; 8.18.

29. Veþi mânca* pânã ºi carnea fiilor
voºtri, veþi mânca pânã ºi carnea
fiicelor voastre.

*Deut. 28.53. 2 Împ. 6.29. Plân. 4.10. Ezec. 5.10.

30. Vã voi nimici* înãlþimile pentru
jertfã, vã voi dãrâma stâlpii închinaþi
soarelui, voi arunca** trupurile voastre
moarte peste trupurile moarte ale
idolilor voºtri, ºi sufletul Meu† vã va
urî. *2 Cron. 34.3,4,7. Isa. 27.9. Ezec. 6.3-6,13. **2 Împ. 
23.20. 2 Cron. 34.5. †Lev. 20.23. Ps. 78.59; 89.38. Ier. 14.19.

31. Vã voi lãsa cetãþile* pustii, vã voi
pustii locaºurile** sfinte ºi nu voi mai
mirosi mirosul plãcut al tãmâii
voastre. *Neem. 2.3. Ier. 4.7. 
Ezec. 6.6. **Ps. 74.7. Plân. 1.10. Ezec. 9.6; 21.2.

32. Voi pustii* þara, aºa cã vrãjmaºii
voºtri care o vor locui vor rãmâne
încremeniþi** vãzând-o. *Ier. 9.11; 25.11,18. 
**Deut. 28.37. 1 Împ. 9.8. Ier. 18.16; 19.8. Ezec. 5.15.

33. Vã voi* împrãºtia printre neamuri
ºi voi scoate sabia dupã voi. Þara
voastrã va fi pustiitã, ºi cetãþile
voastre vor rãmâne pustii.

*Deut. 4.27; 28.64. Ps. 44.11. Ier. 9.16. Ezec. 12.15; 20.23;
22.15. Zah. 7.14.

34. Atunci þara* se va bucura de
Sabatele ei, tot timpul cât va fi pustiitã
ºi cât veþi fi în þara vrãjmaºilor voºtri;
atunci þara se va odihni ºi se va bucura
de Sabatele ei. *2 Cron. 36.21.

35. Tot timpul cât va fi pustiitã, va avea
odihna pe care n-o avusese în anii*
voºtri de Sabat, când o locuiaþi. *Cap. 25.2.

36. În inima acelora dintre voi care
vor mai rãmâne în viaþã, în þara vrãj-
maºilor lor, voi bãga* frica; ºi îi va
urmãri pânã ºi foºnetul** unei frunze
suflate de vânt; vor fugi ca de sabie ºi
vor cãdea fãrã sã fie urmãriþi.

*Ezec. 21.7,12,15. **Vers. 17. Iov 15.21. Prov. 28.1.

37. Se vor prãvãli unii* peste alþii ca
înaintea sabiei, fãrã sã fie urmãriþi. Nu
veþi** putea sã staþi în picioare în faþa
vrãjmaºilor voºtri; *Judc. 7.22. 
1 Sam. 14.15,16. Isa. 10.4. **Ios. 7.12,13. Judc. 2.14.

38. veþi pieri printre neamuri ºi vã va
mânca þara vrãjmaºilor voºtri.
39. Iar pe aceia dintre voi care vor mai

rãmâne în viaþã îi va apuca durerea*
pentru fãrãdelegile lor, în þara vrãjma-
ºilor lor; îi va apuca durerea ºi pentru
fãrãdelegile pãrinþilor lor.

*Deut. 4.27; 28.65. Neem. 1.8. Ier. 3.25; 29.12,13. Ezec.
4.17; 6.9; 20.43; 21.23; 33.10; 36.31. Osea 5.15. Zah. 10.9.

Primirea din nou
40. Îºi* vor mãrturisi fãrãdelegile lor

ºi fãrãdelegile pãrinþilor lor, cãlcãrile
de lege pe care le-au sãvârºit faþã de
Mine ºi împotrivirea cu care Mi s-au
împotrivit, pãcate din pricina cãrora

*Num. 5.7. 1 Împ. 8.33,35,47. Neem. 9.2. Prov. 28.13. Dan.
9.3,4. Luca 15.18. 1 Ioan 1.9.

41. ºi Eu M-am împotrivit lor ºi i-am
adus în þara vrãjmaºilor lor. ªi atunci
inima lor netãiatã împrejur* se va
smeri** ºi vor plãti datoria fãrãdele-
gilor lor.

*Ier. 6.10; 9.25,26. Ezec. 44.7. Fapt. 7.51. Rom. 2.29. Col.
2.11. **1 Împ. 21.29. 2 Cron. 12.6,7,12; 32.26; 33.12,13.

LEVITICUL 26140

42. Atunci Îmi voi* aduce aminte de
legãmântul Meu cu Iacov, Îmi voi aduce
aminte de legãmântul Meu cu Isaac ºi
de legãmântul Meu cu Avraam ºi Îmi
voi aduce aminte de** þarã.

* Exod 2.24; 6.5. Ps. 106.45. Ezec. 16.60. **Ps. 136.23.

43. Þara însã va* trebui sã fie pãrãsitã
de ei ºi se va bucura de Sabatele ei în
timpul când va rãmâne pustiitã departe
de ei; ºi ei vor plãti datoria fãrãdelegilor
lor, pentru cã au nesocotit** poruncile
Mele ºi pentru cã sufletul lor a urât
legile Mele.                *Vers. 34,35. **Vers. 15.

44. Dar, ºi când vor fi în þara vrãj-
maºilor lor, nu-i voi lepãda* de tot
ºi nu-i voi urî pânã acolo încât sã-i
nimicesc de tot ºi sã rup legãmântul
Meu cu ei; cãci Eu sunt Domnul Dum-
nezeul lor. *Deut. 4.31. 2 Împ. 13.23. Rom. 11.2.

45. Ci Îmi voi aduce aminte*, spre
binele lor, de vechiul legãmânt prin**
care i-am scos din þara Egiptului, în†
faþa neamurilor, ca sã fiu Dumnezeul
lor. Eu sunt Domnul.” *Rom. 11.28. 
**Cap. 22.33; 25.38. †Ps. 98.2. Ezec. 20.9,14,22.

46. Acestea* sunt rânduielile, porun-
cile ºi legile pe care le-a statornicit
Domnul între El ºi copiii lui Israel, pe
muntele Sinai**, prin Moise.

*Cap. 27.34. Deut. 6.1; 12.1; 33.4. Ioan 1.17. **Cap. 25.1.

Juruinþele

27 1. Domnul a vorbit lui Moise
ºi a zis: 

„Vorbeºte copiilor lui  Israel ºi
spune-le:
2. „Când se* vor face juruinþe Dom-

nului, dacã e vorba de oameni, ei sã
fie ai Domnului, dupã preþuirea ta.

*Num. 6.2. Judc. 11.30,31,39. 1 Sam. 1.11,28.

3. Iar preþuirea pe care o vei face
unui bãrbat de la douãzeci pânã la ºai-
zeci de ani, sã fie de cincizeci de sicli
de argint, dupã* siclul Sfântului Locaº;

*Exod 30.13.

4. dacã este femeie, preþuirea sã fie
de treizeci de sicli.
5. De la cinci pânã la douãzeci de ani,

preþuirea sã fie de douãzeci de sicli
pentru un bãiat, ºi de zece sicli pentru
o fatã.
6. De la o lunã pânã la cinci ani,

preþuirea sã fie de cinci sicli de argint
pentru un bãiat, ºi de trei sicli de
argint pentru o fatã.
7. De la ºaizeci de ani în sus, pre-

þuirea sã fie de cincisprezece sicli

pentru un bãrbat, ºi de zece sicli
pentru o femeie.
8. Dacã cel ce a fãcut juruinþa este

prea sãrac ca sã plãteascã preþuirea
aceasta fãcutã de tine, sã-l aducã la
preot sã-l preþuiascã; ºi preotul sã facã
o preþuire potrivit cu mijloacele
omului aceluia.
9. Dacã este vorba de dobitoacele

care pot fi aduse ca jertfã Domnului,
orice dobitoc care se va da Domnului
va fi ceva sfânt.
10. Sã nu-l schimbe ºi sã nu punã

unul rãu în locul unuia bun, nici unul
bun în locul unuia rãu; dacã s-ar
întâmpla sã se înlocuiascã un dobitoc
cu altul, ºi unul ºi celãlalt va fi sfânt.
11. Dacã este vorba de dobitoacele

necurate care nu pot fi aduse ca jertfã
Domnului, sã aducã dobitocul la preot,
12. care-i va face preþuirea, dupã cum

va fi bun sau rãu, ºi va rãmâne la
preþuirea preotului.
13. Dacã* vrea sã-l rãscumpere, sã

mai adauge o cincime la preþuirea lui.
*Vers. 15,19.

Predarea lucrurilor
14. Dacã cineva îºi închinã Domnului

casa, hãrãzind-o Domnului ca un dar
sfânt, preotul sã-i facã preþuirea, dupã
cum va fi bunã sau rea, ºi sã rãmânã la
preþuirea fãcutã de preot.
15. Dacã* cel ce ºi-a închinat Dom-

nului casa vrea s-o rãscumpere, sã
adauge o cincime la preþul preþuirii ei,
ºi va fi a lui. *Vers. 13.

16. Dacã cineva închinã Domnului un
ogor din moºia lui, preþuirea ta sã fie
dupã câtimea de sãmânþã pe care o dã,
ºi anume cincizeci de sicli de argint
pentru un omer de sãmânþã de orz.
17. Dacã îºi închinã Domnului ogorul,

cu începere chiar din anul de veselie,
sã rãmânã la preþuirea ta;
18. dar dacã îºi închinã Domnului

ogorul dupã anul de veselie, atunci
preotul sã-i socoteascã* preþul dupã
numãrul anilor care mai rãmân pânã
la anul de veselie ºi sã-l scadã din
preþuirea ta. *Cap. 25.15,16.

19. Dacã* cel ce ºi-a închinat Dom-
nului ogorul vrea sã-l rãscumpere,
atunci sã mai adauge o cincime la
argintul preþuit de tine, ºi ogorul sã
rãmânã al lui. *Vers. 13.

20. Dacã nu-ºi rãscumpãrã ogorul ºi-l
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vinde altui om, nu va mai putea fi
rãscumpãrat.
21. ªi când va ieºi cumpãrãtorul din

el la anul de veselie*, ogorul acela sã
fie închinat** Domnului, ca ogor
hãrãzit Lui; sã fie moºia† preotului.

*Cap. 25.10,28,31. **Vers. 28. †Num. 18.14. Ezec. 44.29.

22. Dacã cineva închinã Domnului un
ogor cumpãrat de el, care nu face parte
din moºia* lui, *Cap. 25.10,25.

23. preotul* sã-i socoteascã preþul
dupã cât face preþuirea pânã la anul de
veselie, ºi omul acela sã plãteascã în
aceeaºi zi preþul hotãrât de tine, ca
lucru închinat Domnului. *Vers. 18.

24. În anul de* veselie, ogorul sã se
întoarcã la acela de la care fusese
cumpãrat ºi din moºia cãruia fãcea
parte. *Cap. 25.28.

25. Toate preþuirile sã se facã în siclii
Sfântului Locaº: siclul are douãzeci de
ghere*. *Exod 30.13. Num. 3.47; 18.16. Ezec. 45.12.

Ce nu se poate închina
26. Nimeni nu va putea sã închine

Domnului pe întâiul* nãscut din vita lui,
care chiar este al Domnului ca întâi nãs-
cut: fie bou, fie miel, este al Domnului.

*Exod 13.2,12; 22.30. Num. 18.17. Deut. 15.19.

27. Dacã este vorba însã de un
dobitoc necurat, sã-l rãscumpere cu
preþul preþuit de tine, mai adãugând*
încã o cincime; dacã nu este rãscum-
pãrat, sã fie vândut dupã preþuirea ta.

*Vers. 11-13.

28. Tot* ce va dãrui un om Domnului
prin fãgãduinþã, din ce are, nu va
putea nici sã se vândã, nici sã se rãs-
cumpere: fie om, fie dobitoc, fie un
ogor din moºia lui; tot ce va fi dãruit
Domnului prin fãgãduinþã va fi un
lucru preasfânt pentru Domnul.

*Vers. 21. Ios. 6.17-19.

29. Nici un* om închinat Domnului
prin fãgãduinþã nu va putea fi rãscum-
pãrat, ci va fi omorât. *Num. 21.2,3.

Zeciuielile
30. Orice* zeciuialã din pãmânt, fie

din roadele pãmântului, fie din rodul
pomilor, este a Domnului; este un lucru
închinat Domnului.
*Gen. 28.22. Num. 18.21,24. 2 Cron. 31.5,6,12. Neem. 13.12.

Mal. 3.8,10.

31. Dacã vrea cineva sã rãscumpere
ceva din zeciuiala lui, sã mai adauge
o* cincime. *Vers. 13.

32. Orice zeciuialã din cirezi ºi din
turme, din tot ce trece* sub toiag, sã
fie o zeciuialã închinatã Domnului.

*Ier. 33.13. Ezec. 20.37. Mica 7.14.

33. Sã nu se cerceteze dacã dobitocul
este bun sau rãu ºi sã nu* se schimbe;
dacã se înlocuieºte un dobitoc cu un
altul, ºi unul ºi celãlalt va fi sfânt, ºi
nu vor putea fi rãscumpãraþi.” *Vers. 10.

34. Acestea* sunt poruncile pe care
le-a dat lui Moise, Domnul, pentru
copiii lui Israel, pe muntele Sinai.

*Cap. 26.46.
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Numãrãtoarea israeliþilor

11. Domnul a vorbit lui Moise
în pustiul* Sinai, în Cortul

întâlnirii**, în cea dintâi zi a lunii a
doua, în al doilea an dupã ieºirea lor
din þara Egiptului. El a zis:

*Exod 19.1. Cap. 10.11,12. **Exod 25.22.

2. „Faceþi numãrãtoarea* întregii
adunãri a copiilor lui Israel, dupã
familiile lor, dupã casele pãrinþilor lor,
numãrând pe cap numele tuturor
bãrbaþilor, *Exod 30.12; 38.26. 
Cap. 26.2,63,64. 2 Sam. 24.2. 1 Cron. 21.2.

3. de la vârsta de douãzeci de ani în

sus, pe toþi cei din Israel care sunt în
stare sã poarte armele; sã le faceþi
numãrãtoarea dupã cetele lor, tu ºi
Aaron.
4. Sã fie cu voi câte un bãrbat de

fiecare seminþie, cãpetenie a casei
pãrinþilor sãi.
5. Iatã numele bãrbaþilor care vor fi

împreunã cu voi: 
pentru Ruben: Eliþur, fiul lui ªedeur;
6. pentru Simeon: ªelumiel, fiul lui

Þuriºadai;
7. pentru Iuda: Nahºon, fiul lui Ami-

nadab;
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8. pentru Isahar: Netaneel, fiul lui
Þuar;
9. pentru Zabulon: Eliab, fiul lui

Helon;
10. pentru fiii lui Iosif – pentru Efra-

im: Eliºama, fiul lui Amihud; pentru
Manase: Gamliel, fiul lui Pedahþur;
11. pentru Beniamin: Abidan, fiul lui

Ghideoni;
12. pentru Dan: Ahiezer, fiul lui Ami-

ºadai;
13. pentru Aºer: Paguiel, fiul lui

Ocran;
14. pentru Gad: Eliasaf, fiul lui

Deuel*; *Cap. 2.14.

15. pentru Neftali: Ahira, fiul lui
Enan.”
16. Aceºtia sunt* cei ce au fost aleºi

de adunare, mai marii seminþiilor
pãrinþilor lor, cãpeteniile** miilor lui
Israel. *Cap. 7.2. 1 Cron. 27.16. **Exod 18.21,25.

17. Moise ºi Aaron au luat pe bãrbaþii
aceºtia care fuseserã chemaþi pe nume,
18. ºi au strâns toatã adunarea, în cea

dintâi zi a lunii a doua. I-au trecut
în cãrþile care cuprindeau spiþa nea-
mului, dupã familiile lor, dupã casele
pãrinþilor lor, numãrând pe cap numele
bãrbaþilor de la vârsta de douãzeci de
ani în sus.
19. Moise a fãcut numãrãtoarea în

pustiul Sinai, cum îi poruncise Dom-
nul.
20. Au trecut în cãrþile neamului pe

fiii lui Ruben, întâiul nãscut al lui
Israel, dupã familiile lor, dupã casele
pãrinþilor lor, numãrând pe cap numele
tuturor bãrbaþilor, de la vârsta de
douãzeci de ani în sus, pe toþi cei în
stare sã poarte armele:
21. bãrbaþii din seminþia lui Ruben,

ieºiþi la numãrãtoare, au fost patruzeci
ºi ºase de mii cinci sute.
22. Au trecut în cãrþile neamului pe

fiii lui Simeon, dupã familiile lor,
dupã casele pãrinþilor lor; le-au fãcut
numãrãtoarea, numãrând pe cap numele
tuturor bãrbaþilor de la vârsta de
douãzeci de ani în sus, toþi cei în stare
sã poarte armele:
23. bãrbaþii din seminþia lui Simeon,

ieºiþi la numãrãtoare, au fost cincizeci
ºi nouã de mii trei sute.
24. Au trecut în cãrþile neamului pe

fiii lui Gad, dupã familiile lor, dupã
casele pãrinþilor lor; numãrând numele
bãrbaþilor de la vârsta de douãzeci de

ani în sus, pe toþi cei în stare sã poarte
armele:
25. bãrbaþii din seminþia lui Gad,

ieºiþi la numãrãtoare, au fost patruzeci
ºi cinci de mii ºase sute cincizeci.
26. Au trecut în cãrþile neamului pe

fiii lui Iuda, dupã familiile lor, dupã
casele pãrinþilor lor, numãrând numele
bãrbaþilor de la vârsta de douãzeci de
ani în sus, pe toþi cei în stare sã poarte
armele:
27. bãrbaþii din seminþia lui Iuda,

ieºiþi la numãrãtoare, au fost ºaptezeci
ºi patru de mii ºase sute.
28. Au trecut în cãrþile neamului pe

fiii lui Isahar, dupã familiile lor, dupã
casele pãrinþilor lor; numãrând numele
bãrbaþilor de la vârsta de douãzeci de
ani în sus, pe toþi cei în stare sã poarte
armele:
29. bãrbaþii din seminþia lui Isahar,

ieºiþi la numãrãtoare, au fost cincizeci
ºi patru de mii patru sute.
30. Au trecut în cãrþile neamului pe

fiii lui Zabulon, dupã familiile lor,
dupã casele pãrinþilor lor, numãrând
numele bãrbaþilor de la vârsta de
douãzeci de ani în sus, pe toþi cei în
stare sã poarte armele:
31. bãrbaþii din seminþia lui Zabulon,

ieºiþi la numãrãtoare, au fost cincizeci
ºi ºapte de mii patru sute.
32. Au trecut în cãrþile neamului

dintre fiii lui Iosif, pe fiii lui Efraim,
dupã familiile lor, dupã casele
pãrinþilor lor, numãrând numele
bãrbaþilor de la vârsta de douãzeci de
ani în sus, pe toþi cei în stare sã poarte
armele:
33. bãrbaþii din seminþia lui Efraim,

ieºiþi la numãrãtoare, au fost patruzeci
de mii cinci sute.
34. Au trecut în cãrþile neamului pe

fiii lui Manase, dupã familiile lor,
dupã casele pãrinþilor lor, numãrând
numele bãrbaþilor de la vârsta de
douãzeci de ani în sus, pe toþi cei în
stare sã poarte armele:
35. bãrbaþii din seminþia lui Manase,

ieºiþi la numãrãtoare, au fost treizeci
ºi douã de mii douã sute.
36. Au trecut în cãrþile neamului pe

fiii lui Beniamin, dupã familiile lor,
dupã casele pãrinþilor lor, numãrând
numele bãrbaþilor de la vârsta de
douãzeci de ani în sus, pe toþi cei în
stare sã poarte armele:
37. bãrbaþii din seminþia lui Benia-

min, ieºiþi la numãrãtoare, au fost
treizeci ºi cinci de mii patru sute.
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38. Au trecut în cãrþile neamului pe
fiii lui Dan, dupã familiile lor, dupã
casele pãrinþilor lor, numãrând numele
bãrbaþilor de la vârsta de douãzeci de
ani în sus, pe toþi cei în stare sã poarte
armele:
39. bãrbaþii din seminþia lui Dan,

ieºiþi la numãrãtoare, au fost ºaizeci ºi
douã de mii ºapte sute.
40. Au trecut în cãrþile neamului pe

fiii lui Aºer, dupã familiile lor, dupã
casele pãrinþilor lor, numãrând numele
bãrbaþilor de la vârsta de douãzeci de
ani în sus, pe toþi cei în stare sã poarte
armele:
41. bãrbaþii din seminþia lui Aºer,

ieºiþi la numãrãtoare, au fost patruzeci
ºi una de mii cinci sute.
42. Au trecut în cãrþile neamului pe

fiii lui Neftali, dupã familiile lor, dupã
casele pãrinþilor lor; numãrând numele
bãrbaþilor de la vârsta de douãzeci de
ani în sus, pe toþi cei în stare sã poarte
armele:
43. bãrbaþii din seminþia lui Neftali,

ieºiþi la numãrãtoare, au fost cincizeci
ºi trei de mii patru sute.
44. Aceºtia* sunt aceia a cãror numã-

rãtoare a fost fãcutã de Moise ºi Aaron,
ºi de cei doisprezece bãrbaþi, mai mari
ai lui Israel; era câte un bãrbat pentru
fiecare din casele pãrinþilor lor.

*Cap. 26.64.

45. Toþi aceia dintre copiii lui Israel,
ieºiþi la numãrãtoare, dupã casele
pãrinþilor lor, de la vârsta de douãzeci
de ani în sus, toþi aceia din Israel care
erau în stare sã poarte armele,
46. toþi cei ieºiþi la numãrãtoare, au

fost ºase* sute trei mii cinci sute
cincizeci. *Exod 12.37; 38.26. Cap. 2.32; 26.51.

Deosebirea leviþilor
47. Leviþii*, dupã seminþia pãrinþilor

lor, n-au intrat în numãrãtoarea aceasta.
*Cap. 2.33; 3.4; 26.57. 1 Cron. 6; 21.6.

48. Domnul a vorbit lui Moise ºi a zis:
49. „Sã nu* faci numãrãtoarea

seminþiei lui Levi ºi sã nu-i numeri
capetele în mijlocul celorlalþi copii ai
lui Israel. *Cap. 2.33; 26.62.

50. Dã* în grija leviþilor Cortul întâl-
nirii, toate uneltele lui ºi tot ce þine de
el. Ei vor duce Cortul ºi toate uneltele
lui, vor face slujba în el ºi vor tãbãrî**
în jurul Cortului. *Exod 38.21. 
Cap. 3.7,8; 4.15,25,26,27,33. **Cap. 3.23,29,35,38.

51. Când va* porni Cortul, leviþii sã-l

desfacã; ºi când se va opri Cortul,
leviþii sã-l întindã; iar strãinul** care
se va apropia de el, sã fie pedepsit cu
moartea. *Cap. 10.17,21. **Cap. 3.10,38; 18.22.

52. Copiii lui Israel* sã tãbãrascã
fiecare în tabãra lui, fiecare lângã
steagul lui, dupã cetele lor. *Cap. 2.2,34.

53. Dar leviþii* sã tãbãrascã în jurul
Cortului întâlnirii, pentru ca sã nu
izbucneascã** mânia Mea împotriva
adunãrii copiilor lui Israel; ºi† leviþii
sã aibã paza Cortului întâlnirii.”

*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 Cron. 23.32. 2 Cron.
13.11.

54. Copiii lui Israel au fãcut întocmai
dupã toate poruncile pe care le dãduse
lui Moise, Domnul; aºa au fãcut.

Aºezarea taberelor

21. Domnul a vorbit lui Moise ºi lui
Aaron ºi a zis:

2. „Copiii lui Israel au sã tãbãrascã
fiecare* lângã steagul lui, sub semnele
casei pãrinþilor lui; sã tãbãrascã în
faþa** ºi împrejurul Cortului întâlnirii.

*Cap. 1.52. **Ios. 3.4.

3. La rãsãrit, tabãra lui Iuda, cu
steagul ei ºi cu oºtirile sale. Acolo sã
tãbãrascã mai marele fiilor lui Iuda,
Nahºon*, fiul lui Aminadab,

*Cap. 10.14. Rut 4.20. 1 Cron. 2.10. Mat. 1.4. Luca 3.32,33.

4. cu oºtirea lui, alcãtuitã din ºaptezeci
ºi patru de mii ºase sute de oameni
ieºiþi la numãrãtoare.
5. Lângã el sã tãbãrascã seminþia lui

Isahar ºi mai marele fiilor lui Isahar,
Netaneel, fiul lui Þuar,
6. cu oºtirea lui, alcãtuitã din cincizeci

ºi patru de mii patru sute de oameni
ieºiþi la numãrãtoare;
7. apoi seminþia lui Zabulon ºi mai

marele fiilor lui Zabulon, Eliab, fiul
lui Helon,
8. cu oºtirea lui, alcãtuitã din cincizeci

ºi ºapte de mii patru sute de oameni
ieºiþi la numãrãtoare.
9. Toþi cei din tabãra lui Iuda, ieºiþi la

numãrãtoare, sunt o sutã optzeci ºi
ºase de mii patru sute de bãrbaþi, dupã
oºtirea lor. Ei sã* porneascã cei dintâi.

*Cap. 10.14.

10. La miazãzi, tabãra lui Ruben, cu
steagul ei ºi cu oºtirile ei. Acolo sã
tãbãrascã mai marele fiilor lui Ruben,
Eliþur, fiul lui ªedeur,
11. cu oºtirea lui, alcãtuitã din patruzeci

ºi ºase de mii cinci sute de bãrbaþi
ieºiþi la numãrãtoare.
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12. Lângã el sã tãbãrascã seminþia
lui Simeon ºi mai marele fiilor lui
Simeon, ªelumiel, fiul lui Þuriºadai,
13. cu oºtirea lui, alcãtuitã din cincizeci

ºi nouã de mii trei sute de oameni
ieºiþi la numãrãtoare;
14. apoi seminþia lui Gad ºi mai

marele fiilor lui Gad, Elisa, fiul lui
Deuel,
15. cu oºtirea lui, alcãtuitã din patru-

zeci ºi cinci de mii ºase sute cincizeci
de oameni ieºiþi la numãrãtoare.
16. Toþi cei din tabãra lui Ruben,

ieºiþi la numãrãtoare, sunt o sutã cinci-
zeci ºi unu de mii patru sute cincizeci
de oameni, dupã oºtirile lor. Ei* sã
porneascã în al doilea rând. *Cap. 10.18.

17. Apoi* va porni Cortul întâlnirii,
împreunã cu tabãra leviþilor, aºezatã în
mijlocul celorlalte tabere. Pe drum vor
þine ºirul în care au tãbãrât, fiecare la
rândul lui, dupã steagul lui.

*Cap. 10.17,21.

18. La apus, tabãra lui Efraim, cu
steagul sãu ºi cu oºtirile sale. Acolo sã
tãbãrascã mai marele fiilor lui Efraim,
Eliºama, fiul lui Amihud,
19. cu oºtirea lui, alcãtuitã din

patruzeci de mii cinci sute de oameni
ieºiþi la numãrãtoare.
20. Lângã el sã tãbãrascã seminþia lui

Manase ºi mai marele fiilor lui
Manase, Gamliel, fiul lui Pedahþur,
21. cu oºtirea lui, alcãtuitã din treizeci

ºi douã de mii douã sute de oameni
ieºiþi la numãrãtoare;
22. apoi seminþia lui Beniamin ºi mai

marele fiilor lui Beniamin, Abidan,
fiul lui Ghideoni,
23. cu oºtirea lui, alcãtuitã din treizeci

ºi cinci de mii patru sute de oameni
ieºiþi la numãrãtoare.
24. Toþi cei din tabãra lui Efraim,

ieºiþi la numãrãtoare, sunt o sutã opt
mii o sutã de oameni, dupã oºtirile lor.
Ei* sã porneascã în al treilea rând.

*Cap. 10.22.

25. La miazãnoapte, tabãra lui Dan,
cu steagul ei ºi cu oºtirile ei. Acolo sã
tãbãrascã mai marele fiilor lui Dan,
Ahiezer, fiul lui Amiºadai,
26. cu oºtirea lui, alcãtuitã din ºaizeci

ºi douã de mii ºapte sute de oameni
ieºiþi la numãrãtoare.
27. Lângã el sã tãbãrascã seminþia lui

Aºer ºi mai marele fiilor lui Aºer,
Paguiel, fiul lui Ocran,
28. cu oºtirea lui, alcãtuitã din patru-

zeci ºi una de mii cinci sute de oameni
ieºiþi la numãrãtoare;
29. apoi seminþia lui Neftali ºi mai

marele fiilor lui Neftali, Ahira, fiul lui
Enan,
30. cu oºtirea lui, alcãtuitã din cincizeci

ºi trei de mii patru sute de oameni
ieºiþi la numãrãtoare.
31. Toþi cei din tabãra lui Dan, ieºiþi

la numãrãtoare, sunt o sutã cincizeci ºi
ºapte de mii ºase sute de oameni. Ei sã
porneascã* cei din urmã, dupã steagul
lor.” *Cap. 10.25.

32. Aceºtia sunt copiii lui Israel, ieºiþi
la numãrãtoare, dupã casele pãrinþilor
lor. Toþi* cei ieºiþi la numãrãtoare ºi
care au alcãtuit taberele, dupã oºtirile
lor, au fost ºase sute trei mii cinci sute
cincizeci. *Exod 38.26. Cap. 1.46; 11.21.

33. Leviþii*, dupã porunca pe care o
dãduse lui Moise, Domnul, n-au intrat
la numãrãtoare în mijlocul copiilor lui
Israel. *Cap. 1.47.

34. ªi copiii lui Israel au fãcut
întocmai dupã toate poruncile pe care
le dãduse lui Moise Domnul. Aºa*
tãbãrau ei, dupã steagurile lor; ºi astfel
porneau la drum, fiecare dupã familia
lui, dupã casa pãrinþilor lui.

*Cap. 24.2,5,6.

Familia lui Aaron

31. Iatã sãmânþa lui Aaron ºi a lui
Moise, pe vremea când a vorbit

Domnul cu Moise, pe muntele Sinai.
2. Iatã numele fiilor lui Aaron:

Nadab*, întâiul nãscut, Abihu, Eleazar
ºi Itamar. *Exod 6.23.

3. Acestea sunt numele fiilor lui Aaron,
care au primit ungerea* preoþeascã ºi
care au fost închinaþi în slujba
preoþiei. *Exod 28.41. Lev. 8.

4. Nadab* ºi Abihu au murit înaintea
Domnului, când au adus înaintea
Domnului foc strãin, în pustiul Sinai;
ei n-aveau fii. Eleazar ºi Itamar au
împlinit slujba preoþiei, în faþa tatãlui
lor Aaron. *Lev. 10.1. Cap. 26.61. 1 Cron. 24.2.

Slujba leviþilor
5. Domnul a vorbit lui Moise ºi a zis:
6. „Apropie* seminþia lui Levi ºi

pune-o înaintea preotului Aaron, ca sã
fie în slujba lui. *Cap. 8.6; 18.2.

7. Ei sã aibã grijã de tot ce este dat în
paza lui ºi de tot ce este poruncit întregii
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adunãri, înaintea Cortului întâlnirii: sã
facã slujba* Cortului.

*Cap. 1.50; 8.11,15,24,26.

8. Sã* aibã grijã de toate uneltele
Cortului întâlnirii ºi de tot ce este
poruncit copiilor lui Israel: ei sã facã
slujba Cortului. *Cap. 8.19; 18.6.

9. Sã dai pe leviþi lui Aaron ºi fiilor
lui; ei sã-i fie daþi lui în totul, din
partea copiilor lui Israel.
10. Pe Aaron ºi pe fiii lui sã-i pui

sã* pãzeascã slujba preoþiei lor; iar
strãinul**, care se va apropia, sã fie
pedepsit cu moartea.”

*Cap. 18.7. **Vers. 38. Cap. 1.51; 16.40.

11. Domnul a vorbit lui Moise ºi a zis:
12. „Iatã* cã am luat pe leviþi din

mijlocul copiilor lui Israel, în locul
tuturor întâilor nãscuþi, care se nasc
întâi dintre copiii lui Israel; ºi leviþii
vor fi ai Mei. *Vers. 41. Cap. 8.16; 18.6.

13. Cãci* orice întâi nãscut este al
Meu; în ziua** când am lovit pe toþi
întâii nãscuþi din þara Egiptului, Mi-am
închinat Mie pe toþi întâii nãscuþi din
Israel, atât din oameni, cât ºi din
dobitoace: ei vor fi ai Mei. Eu sunt
Domnul.” *Exod 13.2. 
Lev. 27.26. Cap. 8.16. Luca 2.23. **Exod 13.12,15. Cap. 8.17.

Familiile leviþilor
14. Domnul a vorbit lui Moise în

pustiul Sinai ºi a zis:
15. „Fã numãrãtoarea copiilor lui Levi,

dupã casele pãrinþilor lor, dupã familiile
lor; ºi anume, fã numãrãtoarea tuturor
celor de parte bãrbãteascã*, de la
vârsta de o lunã în sus.”

*Vers. 39. Cap. 26.62.

16. Moise le-a fãcut numãrãtoarea,
dupã porunca Domnului, întocmai
cum poruncise.
17. Iatã* care sunt fiii lui Levi,

dupã numele lor: Gherºon, Chehat ºi
Merari. –

*Gen. 46.11. Exod 6.16. Cap. 26.57. 1 Cron. 6.1,16; 23.6.

18. Iatã numele fiilor lui Gherºon,
dupã familiile lor: Libni ºi* ªimei.

*Exod 6.17.

19. Iatã fiii lui Chehat, dupã familiile
lor: Amram*, Iþehar, Hebron ºi Uziel;

*Exod 6.18.

20. ºi fiii lui* Merari, dupã familiile
lor: Mahli ºi Muºi. Acestea sunt
familiile lui Levi, dupã casele pãrin-
þilor lor. *Exod 6.19.

21. Din Gherºon se coboarã familia
lui Libni ºi familia lui ªimei, alcãtuind
familiile gherºoniþilor.

22. Cei ieºiþi la numãrãtoare, când au
numãrat pe toþi bãrbaþii de la vârsta de
o lunã în sus, au fost ºapte mii cinci
sute.
23. Familiile* gherºoniþilor tãbãrau

înapoia Cortului, la apus. *Cap. 1.53.

24. Cãpetenia casei pãrinteºti a  gher-
ºoniþilor era Elisaf, fiul lui Lael.
25. În ce priveºte Cortul întâlnirii, în

grija fiilor lui* Gherºon era dat: Cortul**
ºi acoperiºul† Cortului, învelitoarea††
acoperiºului Cortului ºi perdeaua*† de
la uºa Cortului întâlnirii;

*Cap. 4.24-26. **Exod 25.9. †Exod 26.1. ††Exod 26.7,14.
*†Exod 26.36.

26. apoi pânzele curþii* ºi perdeaua**
de la poarta curþii Cortului de jur
împrejurul Cortului ºi altarului, ºi
toate funiile† pentru slujba Cortului.

*Exod 27.9. **Exod 27.16. †Exod 35.18.

27. Din Chehat* se coboarã familia
amramiþilor, familia iþehariþilor, familia
hebroniþilor ºi familia uzieliþilor,
alcãtuind familiile chehatiþilor.

*1 Cron. 26.23.

28. Numãrând pe toþi bãrbaþii de la
vârsta de o lunã în sus, s-au gãsit opt
mii ºase sute de bãrbaþi, însãrcinaþi cu
îngrijirea Sfântului Locaº.
29. Familiile* fiilor lui Chehat tãbãrau

în partea de miazãzi a Cortului.
*Cap. 1.53.

30. Cãpetenia casei pãrinteºti a fami-
liilor chehatiþilor era Eliþafan, fiul lui
Uziel.
31. În grija* lor au dat chivotul**,

masa†, sfeºnicul††, altarele*†, unel-
tele Sfântului Locaº, cu care îºi fãceau
slujba, perdeaua dinãuntru†* ºi tot ce
þine de ea. *Cap. 4.15. **Exod 25.10. 
†Exod 25.23. ††Exod 25.31. *†Exod 27.1; 30.1. †*Exod 26.32.

32. Cãpetenia cãpeteniilor leviþilor
era Eleazar, fiul preotului Aaron; el
avea privegherea asupra celor însãr-
cinaþi sã îngrijeascã de Sfântul Locaº.
33. Din Merari se coboarã familia lui

Mahli ºi familia lui Muºi, alcãtuind
familiile merariþilor.
34. Cei ieºiþi la numãrãtoare, când au

numãrat pe toþi bãrbaþii de la vârsta de
o lunã în sus, au fost ºase sute de mii
douã sute.
35. Cãpetenia casei pãrinteºti a

familiilor lui Merari era Þuriel, fiul
lui Abihail. Ei tãbãrau* în partea de
miazãnoapte a Cortului. *Cap. 1.53.

36. În paza* ºi grija fiilor lui Merari
au dat: scândurile Cortului, drugii,
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stâlpii ºi picioarele lor, toate uneltele
ºi tot ce þine de ele; *Cap. 4.31,32.

37. apoi stâlpii curþii de jur împrejur,
picioarele lor, þãruºii lor ºi funiile lor.
38. Moise, Aaron ºi fiii lui tãbãrau*

înaintea Cortului, la rãsãrit, înaintea
Cortului întâlnirii, spre rãsãritul
soarelui; ei aveau sã îndeplineascã la
Sfântul Locaº**, tot ce fusese†
poruncit copiilor lui Israel; iar
strãinul†† care se va apropia, sã fie
pedepsit cu moartea.

*Cap. 1.53. **Cap. 18.5. †Vers. 7,8. ††Vers. 10.

39. Toþi leviþii* a cãror numãrãtoare
au fãcut-o Moise ºi Aaron, dupã
porunca Domnului, dupã familiile lor,
toþi bãrbaþii de la vârsta de o lunã în
sus, au fost douãzeci ºi douã de mii.

*Cap. 26.62.

Rãscumpãrarea întâilor nãscuþi
40. Domnul a zis lui Moise: „Fã

numãrãtoarea* tuturor întâilor nãscuþi
de parte bãrbãteascã dintre copiii lui
Israel, de la vârsta de o lunã în sus, ºi
numãrã-i dupã numele lor. *Vers. 15.

41. Sã* iei pe leviþi pentru Mine, Dom-
nul, în locul tuturor întâilor nãscuþi
din copiii lui Israel, ºi vitele leviþilor
în locul tuturor întâilor nãscuþi din
vitele copiilor lui Israel!” *Vers. 12,45.

42. Moise a fãcut numãrãtoarea
tuturor întâilor nãscuþi dintre copiii
lui Israel, dupã porunca pe care i-o
dãduse Domnul.
43. Toþi întâii nãscuþi de parte bãrbã-

teascã, a cãror numãrãtoare au fãcut-o,
numãrându-le numele, de la vârsta de
o lunã în sus, au fost douãzeci ºi douã
de mii douã sute ºaptezeci ºi trei.
44. Domnul a vorbit lui Moise ºi a zis:
45. „Ia* pe leviþi în locul tuturor

întâilor nãscuþi din copiii lui Israel ºi
vitele leviþilor în locul vitelor lor; ºi
leviþii vor fi ai Mei. Eu sunt Domnul.

*Vers. 12,41.

46. Pentru rãscumpãrarea* celor douã
sute ºaptezeci ºi trei, care** trec peste
numãrul leviþilor, dintre întâii nãscuþi
ai copiilor lui Israel,

*Exod 13.13. Cap. 18.15. **Vers. 39,43.

47. sã iei câte* cinci sicli de cap,
dupã siclul Sfântului Locaº, care este
de douãzeci de ghere**. *Lev. 27.6. 
Cap. 18.16. **Exod 30.13. Lev. 27.25. Cap. 18.16. Ezec. 45.12.

48. Sã dai argintul acesta lui Aaron ºi
fiilor lui, pentru rãscumpãrarea celor
ce trec peste numãrul leviþilor.”

49. Moise a luat argintul pentru
rãscumpãrarea celor ce treceau peste
numãrul celor rãscumpãraþi de leviþi;
50. a luat argintul întâilor nãscuþi din

copiii lui Israel: o mie trei* sute
ºaizeci ºi cinci de sicli, dupã siclul
Sfântului Locaº. *Vers. 46,47.

51. ªi Moise a dat* argintul de rãs-
cumpãrare lui Aaron ºi fiilor lui, dupã
porunca Domnului, cum poruncise lui
Moise Domnul. *Vers. 48.

Slujbele chehatiþilor

41. Domnul a vorbit lui Moise ºi lui
Aaron ºi a zis:

2. „Numãrã pe fiii lui Chehat dintre
copiii lui Levi, dupã familiile lor,
dupã casele pãrinþilor lor,
3. de la vârsta* de treizeci de ani în

sus pânã la vârsta de cincizeci de ani, pe
toþi cei destoinici sã facã vreo slujbã la
Cortul întâlnirii. *Cap. 8.24. 1 Cron. 23.3,24,27.

4. Iatã slujbele* fiilor lui Chehat, în
Cortul întâlnirii: ele privesc Locul
Preasfânt**. *Vers. 15. **Vers. 19.

5. La pornirea taberei, Aaron ºi fiii lui
sã vinã sã dea jos* perdeaua dinãuntru
ºi sã acopere cu ea chivotul**
mãrturiei; *Exod 26.31. **Exod 25.10,16.

6. sã punã deasupra ei o învelitoare
de piele de viþel de mare ºi sã întindã
pe deasupra un covor fãcut în întregime
din materie albastrã; apoi sã punã
drugii* chivotului. *Exod 25.13.

7. Sã întindã un covor albastru peste
masa* pâinilor pentru punerea înainte,
ºi deasupra sã punã strãchinile, cãþuile,
ceºtile ºi potirele pentru jertfele de
bãuturã; deasupra sã fie ºi pâinea care
se pune necurmat înaintea Domnului;

*Exod 25.23,29,30. Lev. 24.6,8.

8. peste toate aceste lucruri sã întindã
un covor cãrãmiziu ºi sã-l acopere cu
o învelitoare de piele de viþel de mare;
apoi sã punã drugii mesei.
9. Sã ia un covor albastru ºi sã

acopere sfeºnicul*, candelele** lui,
mucãrile lui, cenuºarele lui ºi toate
vasele lui pentru untdelemn, care se
întrebuinþeazã pentru slujba lui;

*Exod 25.31. **Exod 25.37,38.

10. sã-l punã cu toate uneltele lui
într-o învelitoare de piele de viþel de
mare; apoi sã-l punã pe targã.
11. Peste altarul* de aur sã întindã un

covor albastru ºi sã-l acopere cu o
învelitoare de piele de viþel de mare;
apoi sã-i punã drugii. *Exod 30.1,3.
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12. Sã ia apoi toate uneltele întrebu-
inþate pentru slujbã în Sfântul Locaº ºi
sã le punã într-un covor albastru ºi sã
le acopere cu o învelitoare de piele de
viþel de mare; apoi sã le punã pe targã.
13. Sã ia cenuºa din altar ºi sã întindã

peste altar un covor de purpurã;
14. sã punã deasupra toate uneltele

pentru slujba lui, tigãile pentru cãrbuni,
furculiþele, lopeþile, lighenele, toate
uneltele altarului, ºi deasupra sã
întindã o învelitoare de piele de viþel
de mare; apoi sã-i punã drugii.
15. Dupã ce Aaron ºi fiii lui vor

isprãvi de acoperit Sfântul Locaº ºi
toate uneltele Sfântului Locaº, fiii lui
Chehat* sã vinã, la pornirea taberei,
ca sã le ducã; dar sã nu se atingã**
de lucrurile sfinte, ca sã nu moarã.
Acestea† sunt lucrurile pe care au
sã le ducã fiii lui Chehat din Cortul
întâlnirii. *Cap. 7.9; 10.21. Deut. 31.9. 2 Sam. 6.13. 
1 Cron. 15.2,15. **2 Sam. 6.6,7. 1 Cron. 13.9,10. †Cap. 3.31.

16. Eleazar, fiul preotului Aaron, sã
aibã sub privegherea lui untdelemnul*
pentru sfeºnic, tãmâia** mirositoare,
darul† de pâine de toate zilele ºi
untdelemnul†† pentru ungere; sã aibã
în grija lui tot Cortul ºi tot ce cuprinde
el, Sfântul Locaº ºi uneltele lui.”

*Exod 25.6. Lev. 24.2. **Exod 30.34. †Exod 29.40. ††Exod
30.23.

17. Domnul a vorbit lui Moise ºi lui
Aaron ºi a zis:
18. „Sã nu cumva sã puneþi neamul

familiilor chehatiþilor în primejdie sã
fie nimicit din mijlocul leviþilor.
19. Iatã ce sã faceþi pentru ei, ca sã

trãiascã ºi sã nu moarã când se vor
apropia de Locul Preasfânt*: Aaron ºi
fiii lui sã vinã ºi sã punã pe fiecare din
ei la slujba ºi sarcina lui. *Vers. 4.

20. Sã nu* intre ei sã înveleascã
lucrurile sfinte, ca sã nu moarã.”

*Exod 19.21. 1 Sam. 6.19.

Slujbele gherºoniþilor
21. Domnul a vorbit lui Moise ºi a

zis:
22. „Numãrã ºi pe fiii lui Gherºon,

dupã casele pãrinþilor lor, dupã fami-
liile lor;
23. ºi anume, sã faci numãrãtoarea

începând de la vârsta de treizeci* de
ani în sus pânã la vârsta de cincizeci
de ani, a tuturor celor ce sunt în stare

sã împlineascã vreo slujbã în Cortul
întâlnirii. *Vers. 3.

24. Iatã slujbele familiilor gherºoni-
þilor, slujba pe care vor trebui s-o facã
ºi ce vor trebui sã ducã.
25. Sã ducã* covoarele Cortului ºi

Cortul întâlnirii, învelitoarea lui ºi
învelitoarea de piele de viþel de mare,
care se pune deasupra, perdeaua de la
uºa Cortului întâlnirii; *Cap. 3.25,26.

26. pânzele curþii ºi perdeaua de la uºa
porþii curþii, de jur împrejurul Cortului
ºi altarului, funiile lor ºi toate uneltele
care þin de ele. ªi ei sã facã toatã
slujba privitoare la aceste lucruri.
27. În slujbele lor, fiii gherºoniþilor

sã fie sub poruncile lui Aaron ºi fiilor
lui, pentru tot ce vor duce ºi pentru
toatã slujba pe care vor trebui s-o facã;
în grija lor sã daþi tot ce au de dus.
28. Acestea sunt slujbele familiilor

fiilor gherºoniþilor în Cortul întâlnirii
ºi ce au ei de pãzit sub cârmuirea lui
Itamar, fiul preotului Aaron.

Slujbele fiilor lui Merari
29. Sã faci numãrãtoarea fiilor lui

Merari, dupã familiile lor, dupã casele
pãrinþilor lor;
30. ºi anume, sã faci numãrãtoarea,

începând de la vârsta de treizeci* de
ani în sus pânã la vârsta de cincizeci
de ani, a tuturor celor ce sunt în stare
sã facã vreo slujbã în Cortul întâlnirii.

*Vers. 3.

31. Iatã* ce este dat în grija lor ºi ce
au ei de dus, pentru toate slujbele din
Cortul întâlnirii: scândurile** Cortului,
drugii lui, stâlpii lui, picioarele lui;

*Cap. 3.36,37. **Exod 26.15.

32. stâlpii curþii de jur împrejur,
picioarele lor, þãruºii lor, funiile lor,
toate uneltele care þin de ei ºi tot ce
este rânduit pentru slujba lor. Sã
spuneþi pe* nume lucrurile care sunt
date în grija lor ºi pe care le au ei de
purtat. *Exod 38.21.

33. Acestea sunt slujbele familiilor
fiilor lui Merari, toate slujbele pe care
au sã le facã ei în Cortul întâlnirii, sub
cârmuirea lui Itamar, fiul preotului
Aaron.”
34. Moise*, Aaron ºi mai marii

adunãrii au fãcut numãrãtoarea fiilor
chehatiþilor, dupã familiile lor ºi dupã
casele pãrinþilor lor, *Vers. 2.

35. ºi anume a tuturor acelora care,
de la vârsta de treizeci de ani în sus 
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pânã la vârsta de cincizeci de ani, erau
în stare sã facã vreo slujbã în Cortul
întâlnirii.
36. Cei ieºiþi la numãrãtoare, dupã

familiile lor, au fost douã mii ºapte
sute cincizeci.
37. Aceºtia sunt cei ieºiþi la numãrã-

toare din familiile chehatiþilor, toþi cei
ce fãceau vreo slujbã în Cortul întâl-
nirii; Moise ºi Aaron le-au fãcut numã-
rãtoarea, dupã porunca Domnului datã
prin Moise.
38. Fiii lui Gherºon ieºiþi la numãrã-

toare, dupã familiile lor ºi dupã casele
pãrinþilor lor,
39. de la vârsta de treizeci de ani în

sus pânã la vârsta de cincizeci de ani,
ºi anume, toþi cei ce erau în stare sã
facã vreo slujbã în Cortul întâlnirii,
40. cei ieºiþi la numãrãtoare, dupã

familiile lor, dupã casele pãrinþilor lor,
au fost douã mii ºase sute treizeci.
41. Aceºtia* sunt cei ieºiþi la numãrã-

toare din familiile fiilor lui Gherºon,
toþi cei ce fãceau vreo slujbã în Cortul
întâlnirii; Moise ºi Aaron le-au fãcut
numãrãtoarea dupã porunca Domnului.

*Vers. 22.

42. Cei ieºiþi la numãrãtoare dintre
familiile fiilor lui Merari, dupã familiile
lor, dupã casele pãrinþilor lor,
43. de la vârsta de treizeci de ani în

sus pânã la vârsta de cincizeci de ani,
toþi cei ce erau în stare sã facã vreo
slujbã în Cortul întâlnirii,
44. cei ieºiþi la numãrãtoare, dupã

familiile lor, au fost trei mii douã sute.
45. Aceºtia sunt cei ieºiþi la numãrã-

toare din familiile fiilor lui Merari;
Moise ºi Aaron le-au fãcut numãrã-
toarea dupã* porunca Domnului datã
prin Moise. *Vers. 29.

46. Toþi aceia dintre Leviþi a cãror
numãrãtoare au fãcut-o Moise, Aaron
ºi mai marii lui Israel, dupã familiile
lor ºi dupã casele pãrinþilor lor,
47. de la vârsta* de treizeci de ani în

sus pânã la vârsta de cincizeci de ani,
toþi cei ce erau în stare sã facã vreo
slujbã ºi sã ducã Cortul întâlnirii,

*Vers. 3,23,30.

48. toþi cei ieºiþi la numãrãtoare, au
fost opt mii cinci sute optzeci.
49. Le-au fãcut numãrãtoarea dupã

porunca Domnului datã prin Moise,
arãtând fiecãruia* slujba pe care trebuia
s-o facã ºi ce trebuia sã ducã; le-au

fãcut numãrãtoarea dupã porunca** pe
care o dãduse lui Moise, Domnul.

*Vers. 15,24,31. **Vers. 1,21.

Izgonirea celor necuraþi

51. Domnul a vorbit lui Moise ºi
a zis:

2. „Porunceºte copiilor lui Israel
sã izgoneascã din tabãrã pe orice
lepros* ºi pe oricine are o lepãdare** de
sãmânþã sau este întinat prin atingerea
de† un mort. *Lev. 13.3,46. Cap. 12.14. 
**Lev. 15.2. †Lev. 21.1. Cap. 9.6,10; 19.11,13; 31.19.

3. Fie bãrbaþi, fie femei, sã-i scoateþi
afarã din tabãrã; sã-i scoateþi afarã, ca
sã nu spurce tabãra în mijlocul* cãreia
Îmi am Eu locuinþa.”

*Lev. 26.11,12. 2 Cor. 6.16.

4. Copiii lui Israel au fãcut aºa ºi i-au
scos afarã din tabãrã; cum poruncise
lui Moise, Domnul, aºa au fãcut copiii
lui Israel.

Despãgubirea pentru furt
5. Domnul a vorbit lui Moise ºi a zis:
6. „Spune copiilor lui Israel: „Când*

un bãrbat sau o femeie va pãcãtui
împotriva aproapelui sãu, fãcând o
cãlcare de lege faþã de Domnul, ºi se
va face astfel vinovat, *Lev. 6.2,3.

7. sã-ºi* mãrturiseascã pãcatul ºi sã
dea înapoi în întregime** preþul lucrului
câºtigat prin mijloace necinstite,
adãugând a cincea parte; sã-l dea
aceluia faþã de care s-a fãcut vinovat.

*Lev. 5.5; 26.40. Ios. 7.19. **Lev. 6.5.

8. Dacã nu este nimeni care sã aibã
drept sã ia înapoi lucrul câºtigat prin
mijloace necinstite, lucrul acela sã se
întoarcã la Domnul, la preot, afarã de
berbecul* adus ca jertfã de ispãºire cu
care se va face ispãºire pentru cel
vinovat. *Lev. 6.6,7; 7.7.

9. Orice dar* ridicat din lucrurile
închinate Domnului de copiii lui
Israel, sã fie al preotului cãruia îi sunt
aduse. *Exod 29.28. Lev. 6.17,18,26; 
7.6,7,9,10,14. Cap. 18.8,9,19. Deut. 18.3,4. Ezec. 44.29,30.

10. Lucrurile închinate Domnului vor
fi ale preotului: tot ce i se va da
preotului al* lui sã fie.” *Lev. 10.13.

Apa de gelozie
11. Domnul a vorbit lui Moise ºi a zis:
12. „Vorbeºte copiilor lui Israel ºi

spune-le: „Dacã pãcãtuieºte nevasta
cuiva faþã de bãrbatul ei ºi-i este
necredincioasã;
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13. dacã altul se* culcã cu ea, ºi lucrul
este ascuns de bãrbatul ei; dacã ea s-a
pângãrit în ascuns, fãrã sã fie vreun
martor împotriva ei ºi fãrã sã fie
prinsã asupra faptului; – *Lev. 18.20.

14. ºi dacã bãrbatul este apucat de un
duh de gelozie ºi are bãnuieli asupra
nevestei lui care s-a pângãrit, sau dacã
este cuprins de un duh de gelozie ºi
are bãnuieli asupra nevestei lui care
nu s-a pângãrit; –
15. omul acela sã-ºi aducã nevasta la

preot, ºi, ca dar de mâncare pentru ea,
sã aducã a zecea parte dintr-o efã de
floare de fãinã de orz; sã nu toarne
untdelemn pe ea ºi sã nu punã tãmâie
pe ea, cãci acesta este un dar de
mâncare adus pentru gelozie, un dar
de descoperire, care descoperã* o
fãrãdelege. *1 Împ. 17.18. Ezec. 29.16.

16. Preotul s-o apropie ºi s-o punã sã
stea în picioare înaintea Domnului.
17. Preotul sã ia apã sfântã într-un

vas de pãmânt; sã ia þãrânã de pe
podeaua Cortului ºi s-o punã în apã.
18. Preotul sã punã pe femeie sã stea

în picioare înaintea Domnului; sã
descopere capul femeii ºi sã-i punã în
mâini darul de mâncare adus pentru
descoperire, darul de mâncare adus
pentru gelozie; preotul sã aibã în mânã
apa amarã aducãtoare de blestem.
19. Preotul sã punã pe femeie sã jure

ºi sã-i zicã: „Dacã nici un om nu s-a
culcat cu tine ºi dacã, fiind sub puterea
bãrbatului tãu, nu te-ai abãtut de la el
ca sã te pângãreºti cu altul, sã nu-þi
facã nici un rãu aceastã apã amarã
aducãtoare de blestem!
20. Dar dacã, fiind sub puterea

bãrbatului tãu, te-ai abãtut de la el ºi
te-ai pângãrit, ºi dacã un alt om decât
bãrbatul tãu s-a culcat cu tine –
21. ºi preotul* sã punã pe femeie sã

jure cu un jurãmânt de blestem ºi sã-i
zicã: – „Domnul sã** te facã sã ajungi
de blestem ºi de urgie în mijlocul
poporului tãu, fãcând sã þi se usuce
coapsa ºi sã þi se umfle pântecele,

*Ios. 6.26. 1 Sam. 14.24. Neem. 10.29. **Ier. 29.22.

22. ºi apa aceasta aducãtoare de
blestem sã intre* în mãruntaiele tale, ca
sã facã sã þi se umfle pântecele ºi sã þi
se usuce coapsa!” ªi** femeia sã zicã:
„Amin! Amin!” *Ps. 109.18. **Deut. 27.15.

23. Preotul sã scrie blestemele acestea
într-o carte, apoi sã le ºteargã cu apa
cea amarã.

24. ªi sã dea femeii sã bea apa amarã
aducãtoare de blestem; ºi apa aducã-
toare de blestem va intra în ea ºi-i va
pricinui amãrãciunea.
25. Preotul sã ia din mâinile femeii

darul de mâncare adus pentru gelozie,
sã legene* darul într-o parte ºi
într-alta înaintea Domnului ºi sã-l
aducã pe altar. *Lev. 8.27.

26. Apoi* preotul sã ia un pumn din
darul acesta, ca aducere aminte, ºi sã-l
ardã pe altar. Dupã aceea, sã dea
femeii sã bea apa. *Lev. 2.2,9.

27. Dupã ce îi va da sã bea apa, dacã
ea s-a pângãrit ºi a fost necredincioasã
bãrbatului ei, apa aducãtoare de
blestem va intra în ea ºi-i va pricinui
amãrãciunea; pântecele i se va umfla,
coapsa i se va usca, ºi femeia aceasta
va fi de blestem* în mijlocul popo-
rului ei.
*Deut. 28.37. Ps. 83.9,11. Ier. 24.9; 29.18,22; 42.18. Zah. 8.13.

28. Dar, dacã femeia nu s-a pângãrit
ºi este curatã, va rãmâne neatinsã ºi va
avea copii.
29. Aceasta este legea asupra geloziei,

pentru împrejurarea când o femeie, care
este sub puterea bãrbatului ei, se abate*
ºi se pângãreºte *Vers. 19.

30. ºi pentru împrejurarea când un
bãrbat, apucat de un duh de gelozie,
are bãnuieli asupra nevestei lui: preotul
s-o punã sã stea în picioare înaintea
Domnului ºi sã-i facã întocmai dupã
legea aceasta.
31. Bãrbatul va fi scutit de vinã, dar

femeia aceea îºi va lua* pedeapsa
nelegiuirii ei.” *Lev. 20.17,19,20.

Legea nazireatului

61. Domnul a vorbit lui Moise ºi a
zis:

2. „Vorbeºte copiilor lui Israel ºi
spune-le: „Când un bãrbat sau o
femeie se va despãrþi* de ceilalþi,
fãcând o juruinþã de nazireat1, ca sã se
închine Domnului,

*Lev. 27.2. Judc. 13.5. Fapt. 21.23. Rom. 1.1.
3. sã se* fereascã de vin ºi de bãuturã

îmbãtãtoare; sã nu bea nici oþet fãcut
din vin, nici oþet fãcut din vreo bãuturã
îmbãtãtoare; sã nu bea nici o bãuturã
stoarsã din struguri ºi sã nu mãnânce
struguri proaspeþi, nici uscaþi.

*Amos 2.12. Luca 1.15.

4. În tot timpul nazireatului lui, sã 
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1. Nazireat înseamnã a se despãrþi de ceilalþi, a se supune la
înfrânãri.

nu mãnânce nimic care vine din viþã,
de la sâmburi pânã la pieliþa strugurelui.
5. În tot timpul nazireatului, briciul*

sã nu treacã pe capul lui; pânã la împli-
nirea zilelor pentru care s-a închinat
Domnului, va fi sfânt; sã-ºi lase pãrul
sã creascã în voie. *Judc. 13.5; 16.17. 1 Sam. 1.11.

6. În tot timpul cât s-a fãgãduit Dom-
nului prin jurãmânt, sã nu se apropie
de* un mort; *Lev. 21.11. Cap. 19.11,16.

7. sã nu se pângãreascã nici la moartea
tatãlui* sãu, nici a mamei sale, nici a
fratelui sãu, nici a surorii sale, cãci
poartã pe cap închinarea Dumnezeului
lui. *Lev. 21.1,2,11. Cap. 9.6.

8. În tot timpul nazireatului sã fie
închinat Domnului.
9. Dacã moare cineva de moarte

nãprasnicã lângã el, ºi capul lui închinat
se face astfel necurat, sã-ºi radã* capul
în ziua curãþãrii, ºi anume, sã ºi-l radã
a ºaptea zi. *Fapt. 18.18; 21.24.

10. În ziua a opta*, sã aducã preotului
douã turturele sau doi pui de porumbel,
la uºa Cortului întâlnirii.

*Lev. 5.7; 14.22; 15.14,29.
11. Preotul sã jertfeascã pe unul ca

jertfã de ispãºire, iar pe celãlalt ca
ardere de tot ºi sã facã pentru el
ispãºirea pãcatului lui, fãcut cu prilejul
mortului. Nazireul sã-ºi sfinþeascã apoi
capul chiar în ziua aceea.
12. Sã închine din nou Domnului

zilele nazireatului lui dinainte ºi sã
aducã un miel de un an ca* jertfã
pentru vinã; zilele dinainte nu vor fi
socotite, pentru cã nazireatul lui a fost
pângãrit. *Lev. 5.6.

Dupã isprãvirea nazireatului
13. Iatã legea nazireului: În ziua*

când se va împlini vremea nazireatului
lui, sã fie adus la uºa Cortului întâl-
nirii. *Fapt. 21.26.

14. Ca dar, sã aducã Domnului: un
miel de un an fãrã cusur, pentru
arderea de tot, o oaie de un an ºi fãrã
cusur, pentru jertfa* de ispãºire, ºi un
berbec fãrã cusur, pentru jertfa** de
mulþumire; *Lev. 4.2,27,32. **Lev. 3.6.

15. un coº cu azime, turte fãcute din
floarea* fãinii, frãmântatã** cu untde-
lemn ºi plãcinte fãrã aluat, stropite
cu untdelemn, împreunã cu darul de
mâncare ºi jertfa de† bãuturã obiºnuite.

*Lev. 2.4. **Exod 29.2. †Cap. 15.5,7,10.

16. Preotul sã aducã aceste lucruri
înaintea Domnului ºi sã aducã jertfa
lui de ispãºire ºi arderea de tot;

17. sã pregãteascã berbecul ca jertfã
de mulþumire Domnului, împreunã cu
coºul cu azime, ºi sã pregãteascã ºi
darul lui de mâncare ºi jertfa lui de
bãuturã.
18. Nazireul* sã-ºi radã, la uºa Cortului

întâlnirii, capul închinat Domnului; sã
ia pãrul capului sãu închinat Domnului
ºi sã-l punã pe focul care este sub
jertfa de mulþumire. *Fapt. 21.24.

19. Preotul sã ia* spata dreaptã fiartã
a berbecului, o turtã nedospitã din coº
ºi o plãcintã nedospitã; ºi sã le punã**
în mâinile nazireului, dupã ce acesta
ºi-a ras capul închinat Domnului.

*1 Sam. 2.15. **Exod 29.23,24.

20. Preotul sã le legene într-o parte
ºi într-alta înaintea Domnului: acesta*
este un lucru sfânt, care este al preo-
tului, împreunã cu pieptul legãnat ºi
spata adusã jertfã prin ridicare. Apoi,
nazireul va putea sã bea vin.

*Exod 29.27,28.

21. Aceasta este legea pentru cel ce a
fãcut juruinþa de nazireat: acesta este
darul lui, care trebuie adus Domnului
pentru nazireatul lui, afarã de ce-i vor
îngãdui mijloacele lui. Sã împlineascã
tot ce este poruncit pentru juruinþa pe
care a fãcut-o, dupã legea nazireatului.”

Binecuvântarea
22. Domnul a vorbit lui Moise ºi

a zis:
23. „Vorbeºte lui Aaron ºi fiilor lui ºi

spune-le: „Aºa sã binecuvântaþi* pe
copiii lui Israel ºi sã le ziceþi:

*Lev. 9.22. 1 Cron. 23.13.

24. „Domnul sã te binecuvânteze ºi
sã te pãzeascã*! *Ps. 121.7. Ioan 17.11.

25. Domnul sã facã sã lumineze* faþa
Lui peste tine ºi sã Se îndure** de
tine!
*Ps. 31.16; 67.1; 80.3,7,19; 119.135. Dan. 9.17. **Gen. 43.29.

26. Domnul sã-ªi înalþe* faþa peste
tine ºi sã-þi dea** pacea!

*Ps. 4.6. **Ioan 14.27. 2 Tes. 3.16.

27. Astfel sã punã* Numele Meu
peste copiii lui Israel, ºi Eu** îi voi
binecuvânta.” *Deut. 28.10. 
2 Cron. 7.14. Isa. 43.7. Dan. 9.18,19. **Ps. 115.12.

Darurile cãpeteniilor seminþiilor

71. Când a isprãvit Moise de aºezat*
Cortul, l-a uns ºi l-a sfinþit împre-

unã cu toate uneltele lui, precum ºi
altarul cu toate uneltele lui; le-a uns ºi
le-a sfinþit. *Exod 40.18. Lev. 8.10,11.

NUMERII 6, 7 151



2. Atunci mai* marii lui Israel, cãpe-
teniile caselor pãrinþilor lor, ºi-au adus
darurile lor: aceºtia erau mai marii
seminþiilor, care luaserã parte la numã-
rãtoare. *Cap. 1.4, etc.

3. Ei ºi-au adus ca dar înaintea Dom-
nului: ºase care acoperite ºi doispre-
zece boi, adicã un car la douã cãpetenii
ºi un bou de fiecare cãpetenie; ºi le-au
adus înaintea Cortului.
4. Domnul a vorbit lui Moise ºi a zis:
5. „Ia de la ei aceste lucruri ºi sã le

întrebuinþezi pentru slujba Cortului
întâlnirii; sã le dai leviþilor, fiecãruia
dupã cum cere slujba lui.”
6. Moise a luat carele ºi boii ºi le-a

dat Leviþilor.
7. A dat* douã care ºi patru boi fiilor

lui Gherºon, dupã cum cereau slujbele
lor; *Cap. 4.25.

8. a dat* patru care ºi opt boi fiilor
lui Merari, dupã cum cereau slujbele
lor, sub cârmuirea** lui Itamar, fiul
preotului Aaron. *Cap. 4.31. **Cap. 4.28,33.

9. Dar n-a dat nici unul fiilor lui
Chehat, pentru cã, dupã cum cereau
slujbele* lor, ei trebuiau sã ducã
lucrurile sfinte pe umeri.

*Cap. 4.6,8,10,12,14,15. 2 Sam. 6.13.

Darurile pentru sfinþirea altarului
10. Cãpeteniile ºi-au adus darurile

pentru sfinþirea* altarului, în ziua când
l-au uns; cãpeteniile ºi-au adus darurile
înaintea altarului.

*Deut. 20.5. 1 Împ. 8.63. 2 Cron. 7.5,9. Ezra 6.16.
Neem. 12.27. Ps. 30.1.

11. Domnul a zis lui Moise: „Cãpe-
teniile sã vinã unul câte unul, ºi
anume fiecare în câte o zi deosebitã,
ca sã-ºi aducã darul pentru sfinþirea
altarului.”
12. Cel ce ºi-a adus darul în ziua întâi,

a fost Nahºon*, fiul lui Aminadab, din
seminþia lui Iuda. *Cap. 2.3.

13. El a adus: o farfurie de argint, în
greutate de o sutã treizeci de sicli, un
lighean de argint, de ºaptezeci de sicli,
dupã siclul* Sfântului Locaº, amândouã
pline cu floare de fãinã frãmântatã cu
untdelemn, pentru darul** de mâncare;

*Exod 30.13. **Lev. 2.1.

14. o cãþuie de aur, de zece sicli,
plinã* cu tãmâie, *Exod 30.34.

15. un viþel*, un berbec, un miel de
un an, pentru arderea de tot; *Lev. 1.2.

16. un þap*, pentru jertfa de ispãºire;
*Lev. 4.23.

17. ºi, pentru jertfa* de mulþumire:
doi boi, cinci berbeci, cinci þapi, cinci
miei de un an. Acesta a fost darul lui
Nahºon, fiul lui Aminadab. *Lev. 3.1.

18. A doua zi, ºi-a adus darul Neta-
neel, fiul lui Þuar, cãpetenia lui Isahar.
19. El a adus: o farfurie de argint în

greutate de o sutã treizeci de sicli, un
lighean de argint, de ºaptezeci de sicli,
dupã siclul Sfântului Locaº, amândouã
pline cu floare de fãinã frãmântatã cu
untdelemn, pentru darul de mâncare;
20. o cãþuie de aur, de zece sicli,

plinã cu tãmâie;
21. un viþel, un berbec, un miel de un

an, pentru arderea de tot;
22. un þap, pentru jertfa de ispãºire;
23. ºi, pentru jertfa de mulþumire: doi

boi, cinci berbeci, cinci þapi, cinci
miei de un an. Acesta a fost darul lui
Netaneel, fiul lui Þuar.
24. A treia zi, cãpetenia fiilor lui

Zabulon, Eliab, fiul lui Helon,
25. a adus: o farfurie de argint, în

greutate de o sutã treizeci de sicli, un
lighean de argint, de ºaptezeci de sicli,
dupã siclul Sfântului Locaº, amândouã
pline cu floare de fãinã frãmântatã cu
untdelemn, pentru darul de mâncare;
26. o cãþuie de aur, de zece sicli,

plinã cu tãmâie;
27. un viþel, un berbec, un miel de un

an, pentru arderea de tot;
28. un þap, pentru jertfa de ispãºire;
29. ºi, pentru jertfa de mulþumire: doi

boi, cinci berbeci, cinci þapi, cinci miei
de un an. Acesta a fost darul lui Eliab,
fiul lui Helon.
30. A patra zi, cãpetenia fiilor lui

Ruben, Eliþur, fiul lui ªedeur,
31. a adus: o farfurie de argint, în

greutate de o sutã treizeci de sicli, un
lighean de argint, de ºaptezeci de sicli,
dupã siclul Sfântului Locaº, amândouã
pline cu floare de fãinã frãmântatã cu
untdelemn, pentru darul de mâncare;
32. o cãþuie de aur, de zece sicli,

plinã cu tãmâie;
33. un viþel, un berbec, un miel de un

an, pentru arderea de tot;
34. un þap, pentru jertfa de ispãºire;
35. ºi, pentru jertfa de mulþumire: doi

boi, cinci berbeci, cinci þapi, cinci
miei de un an. Acesta a fost darul lui
Eliþur, fiul lui ªedeur.
36. A cincea zi, cãpetenia fiilor lui

Simeon, ªelumiel, fiul lui Þuriºadai,
37. a adus: o farfurie de argint, în
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greutate de o sutã treizeci de sicli, un
lighean de argint, de ºaptezeci de sicli,
dupã siclul Sfântului Locaº, amândouã
pline cu floare de fãinã frãmântatã cu
untdelemn, pentru darul de mâncare;
38. o cãþuie de aur, de zece sicli,

plinã cu tãmâie;
39. un viþel, un berbec, un miel de un

an, pentru arderea de tot;
40. un þap, pentru jertfa de ispãºire;
41. ºi, pentru jertfa de mulþumire:

doi boi, cinci berbeci, cinci þapi, cinci
miei de un an. Acesta a fost darul
de mâncare al lui ªelumiel, fiul lui
Þuriºadai.
42. A ºasea zi, cãpetenia fiilor lui

Gad, Eliasaf, fiul lui Deuel,
43. a adus: o farfurie de argint, în

greutate de o sutã treizeci de sicli, un
lighean de argint, de ºaptezeci de sicli,
dupã siclul sfântului Locaº, amândouã
pline cu floare de fãinã frãmântatã cu
untdelemn, pentru darul de mâncare;
44. o cãþuie de aur de zece sicli, plinã

cu tãmâie;
45. un viþel, un berbec, un miel de un

an, pentru arderea de tot;
46. un þap, pentru jertfa de ispãºire;
47. ºi, pentru jertfa de mulþumire,

doi boi, cinci berbeci, cinci þapi, cinci
miei de un an. Acesta a fost darul lui
Eliasaf, fiul lui Deuel.
48. A ºaptea zi, cãpetenia fiilor lui

Efraim, Eliºama, fiul lui Amihud,
49. a adus: o farfurie de argint, în

greutate de o sutã treizeci de sicli, un
lighean de argint, de ºaptezeci de sicli,
dupã siclul Sfântului Locaº, amândouã
pline cu floare de fãinã frãmântatã cu
untdelemn, pentru darul de mâncare;
50. o cãþuie de aur, de zece sicli,

plinã cu tãmâie;
51. un viþel, un berbec, un miel de un

an, pentru arderea de tot;
52. un þap, pentru jertfa de ispãºire;
53. ºi, pentru jertfa de mulþumire:

doi boi, cinci berbeci, cinci þapi, cinci
miei de un an. Acesta a fost darul lui
Eliºama, fiul lui Amihud.
54. A opta zi, cãpetenia fiilor lui

Manase, Gamliel, fiul lui Pedahþur,
55. a adus: o farfurie de argint, în

greutate de o sutã treizeci de sicli, un
lighean de argint, de ºaptezeci de sicli,
dupã siclul Sfântului Locaº, amândouã
pline cu floare de fãinã frãmântatã cu
untdelemn, pentru darul de mâncare;

56. o cãþuie de aur, de zece sicli,
plinã cu tãmâie;
57. un viþel, un berbec, un miel de un

an, pentru arderea de tot;
58. un þap, pentru jertfa de ispãºire;
59. ºi, pentru jertfa de mulþumire: doi

boi, cinci berbeci, cinci þapi, cinci
miei de un an. Acesta a fost darul lui
Gamliel, fiul lui Pedahþur.
60. A noua zi, cãpetenia fiilor lui

Beniamin, Abidan, fiul lui Ghideoni,
61. a adus: o farfurie de argint, în

greutate de o sutã treizeci de sicli,
un lighean de argint, de ºaptezeci de
sicli, dupã siclul Sfântului Locaº,
amândouã pline cu floare de fãinã
frãmântatã cu untdelemn, pentru darul
de mâncare;
62. o cãþuie de aur, de zece sicli,

plinã cu tãmâie;
63. un viþel, un berbec, un miel de un

an, pentru arderea de tot;
64. un þap, pentru jertfa de ispãºire;
65. ºi, pentru jertfa de mulþumire:

doi boi, cinci berbeci, cinci þapi, cinci
miei de un an. Acesta a fost darul lui
Abidan, fiul lui Ghideoni.
66. A zecea zi, cãpetenia fiilor lui

Dan, Ahiezer, fiul lui Amiºadai,
67. a adus: o farfurie de argint, în

greutate de o sutã treizeci de sicli, un
lighean de argint, de ºaptezeci de sicli,
dupã siclul Sfântului Locaº, amândouã
pline cu floare de fãinã frãmântatã cu
untdelemn, pentru darul de mâncare;
68. o cãþuie de aur, plinã cu tãmâie;
69. un viþel, un berbec, un miel de un

an, pentru arderea de tot;
70. un þap, pentru jertfa de ispãºire;
71. ºi, pentru jertfa de mulþumire:

doi boi, cinci berbeci, cinci þapi, cinci
miei de un an. Acesta a fost darul lui
Ahiezer, fiul lui Amiºadai.
72. A unsprezecea zi, cãpetenia fiilor

lui Aºer, Paguiel, fiul lui Ocran,
73. a adus: o farfurie de argint, în

greutate de o sutã treizeci de sicli, un
lighean de argint, de ºaptezeci de sicli,
dupã siclul Sfântului Locaº, amândouã
pline cu floare de fãinã frãmântatã cu
untdelemn, pentru darul de mâncare;
74. o cãþuie de aur, de zece sicli,

plinã cu tãmâie;
75. un viþel, un berbec, un miel de un

an, pentru arderea de tot;
76. un þap, pentru jertfa de ispãºire;
77. ºi, pentru jertfa de mulþumire: doi

boi, cinci berbeci, cinci þapi, cinci
miei de un an. Acesta a fost darul lui
Paguiel, fiul lui Ocran.
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78. A douãsprezecea zi, cãpetenia
fiilor lui Neftali, Ahira, fiul lui Enan,
79. a adus: o farfurie de argint, în

greutate de o sutã treizeci de sicli, un
lighean de argint, de ºaptezeci de sicli,
dupã siclul Sfântului Locaº, amândouã
pline cu floare de fãinã frãmântatã cu
untdelemn, pentru darul de mâncare;
80. o cãþuie de aur, de zece sicli,

plinã cu tãmâie;
81. un viþel, un berbec, un miel de un

an, pentru arderea de tot;
82. un þap, pentru jertfa de ispãºire;
83. ºi, pentru jertfa de mulþumire: doi

boi, cinci berbeci, cinci þapi, cinci
miei de un an. Acesta a fost darul lui
Ahira, fiul lui Enan.
84. Acestea au fost darurile aduse de

cãpeteniile lui Israel pentru sfinþirea
altarului, în ziua când l-au uns. Au
fost douãsprezece farfurii de argint,
douãsprezece lighene de argint, douã-
sprezece cãþui de aur;
85. fiecare farfurie de argint cântãrea

o sutã treizeci de sicli, ºi fiecare
lighean cântãrea ºaptezeci de sicli, aºa
cã argintul acestor unelte se ridica în
totul la douã mii patru sute de sicli,
dupã siclul Sfântului Locaº.
86. Au fost douãsprezece cãþui de aur

pline cu tãmâie, câte zece sicli cãþuia,
dupã siclul Sfântului Locaº; aurul
cãþuilor se ridica în totul la o sutã
douãzeci de sicli.
87. Toate dobitoacele pentru arderea

de tot au fost doisprezece viþei,
doisprezece berbeci, doisprezece miei
de un an, cu darurile de mâncare
obiºnuite, doisprezece þapi, pentru jertfa
de ispãºire.
88. Toate dobitoacele pentru jertfa de

mulþumire: douãzeci ºi patru de boi,
ºaizeci de berbeci, ºaizeci de þapi,
ºaizeci de miei de un an. Acestea au
fost darurile aduse pentru sfinþirea
altarului, dupã ce l-au uns*. *Vers. 1.

89. Când intra Moise în Cortul
întâlnirii ca sã vorbeascã* cu Domnul,
auzea glasul** care-i vorbea de pe
capacul ispãºirii care era aºezat pe
chivotul mãrturiei, între cei doi
heruvimi. ªi vorbea cu Domnul.

*Exod 33.9,11. Cap. 12.8. **Exod 25.22.

Aºezarea candelelor

81. Domnul a vorbit lui Moise ºi
a zis:

2. „Vorbeºte lui Aaron ºi spune-i:
„Când vei aºeza* candelele în sfeºnic,

cele ºapte candele vor trebui sã lumineze
în partea dinainte a sfeºnicului.”

*Exod 25.37; 40.25.

3. Aaron a fãcut aºa; a aºezat candelele
în partea dinainte a sfeºnicului, cum
poruncise lui Moise, Domnul.
4. Sfeºnicul* era de aur bãtut; atât

piciorul cât ºi florile lui erau de aur**
bãtut. Moise fãcuse sfeºnicul dupã†
chipul pe care i-l arãtase Domnul.

*Exod 25.31. **Exod 25.18. †Exod 25.40.

Închinarea leviþilor
5. Domnul a vorbit lui Moise ºi a zis:
6. „Ia pe leviþi din mijlocul copiilor

lui Israel ºi curãþã-i.
7. Iatã cum sã-i cureþi: Stropeºte-i* cu

apã ispãºitoare; sã lase** sã treacã
briciul peste tot trupul lor, sã-ºi spele
hainele ºi sã se cureþe.

*Cap. 19.9,17,18. **Lev. 14.8,9.

8. Sã ia apoi un viþel, cu darul* de
mâncare obiºnuit, fãcut din floare de
fãinã frãmântatã cu untdelemn; ºi sã
mai iei un alt viþel pentru jertfa de
ispãºire. *Lev. 2.1.

9. Sã apropii* pe leviþi înaintea
Cortului întâlnirii ºi sã strângi** toatã
adunarea copiilor lui Israel.

*Exod 29.4; 40.12. **Lev. 8.3.

10. Sã apropii pe leviþi înaintea Dom-
nului; ºi copiii lui Israel sã-ºi punã*
mâinile pe leviþi. *Lev. 1.4.

11. Aaron sã legene pe leviþi într-o
parte ºi într-alta înaintea Domnului, ca
un dar legãnat din partea copiilor lui
Israel; ºi sã fie închinaþi astfel în
slujba Domnului.
12. Leviþii* sã-ºi punã mâinile pe

capul viþeilor ºi sã aduci unul ca jertfã
de ispãºire, ºi altul ca ardere de tot, ca
sã faci ispãºire pentru leviþi.

*Exod 29.10.

13. Sã pui pe leviþi în picioare, îna-
intea lui Aaron ºi înaintea fiilor lui, ºi
sã-i legeni într-o parte ºi într-alta, ca
un dar legãnat Domnului.
14. Aºa sã desparþi pe leviþi din

mijlocul copiilor lui Israel; ºi leviþii
vor fi ai* Mei. *Cap. 3.45; 16.9.

15. Dupã aceea, leviþii sã vinã sã facã
slujbã în Cortul întâlnirii. Astfel sã-i
cureþi ºi sã-i legeni* într-o parte ºi
într-alta, ca un dar legãnat.

*Vers. 11,13.

16. Cãci ei Îmi sunt daþi cu totul din
mijlocul copiilor lui Israel: Eu i-am luat
pentru Mine în locul* întâilor nãscuþi,
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din toþi întâii nãscuþi ai copiilor lui
Israel. *Cap. 3.12,45.

17. Cãci orice întâi nãscut al copiilor
lui Israel este al Meu*, atât din
oameni, cât ºi din dobitoace; Mie Mi 
i-am închinat în ziua când am lovit pe
toþi întâii nãscuþi în þara Egiptului.

*Exod 13.2,12,13,15. Cap. 3.13. Luca 2.23.

18. ªi Eu am luat pe leviþi în locul tutu-
ror întâilor nãscuþi ai copiilor lui Israel.
19. Am dat* pe leviþi în totul lui

Aaron ºi fiilor lui, din mijlocul
copiilor lui Israel, ca sã facã slujbã
pentru copiii lui Israel în Cortul
întâlnirii, sã facã ispãºire pentru copiii
lui Israel, ºi astfel copiii lui Israel sã
nu fie loviþi cu nici** o urgie, când se
vor apropia de Sfântul Locaº.”

*Cap. 3.9. **Cap. 1.53; 16.46; 18.5. 2 Cron. 26.16.

20. Moise, Aaron ºi toatã adunarea
copiilor lui Israel au fãcut cu leviþii tot
ce poruncise lui Moise, Domnul, despre
leviþi; aºa au fãcut copiii lui Israel cu
ei.
21. Leviþii* s-au curãþat ºi ºi-au spãlat

hainele. Aaron** i-a legãnat într-o
parte ºi într-alta, ca un dar legãnat
înaintea Domnului, ºi a fãcut ispãºire
pentru ei, ca sã-i cureþe.

*Vers. 7. **Vers. 11,12.

22. Dupã aceea*, leviþii au venit 
sã-ºi facã slujba în Cortul întâlnirii, în
faþa lui Aaron ºi a fiilor lui. Întocmai
cum poruncise** lui Moise, Domnul,
cu privire la leviþi, aºa s-a fãcut cu ei.

*Vers. 15. **Vers. 5, etc.

Timpul cât trebuie sã slujeascã leviþii
23. Domnul a vorbit lui Moise ºi a zis:
24. „Iatã legea privitoare la leviþi. De

la vârsta de douãzeci* ºi cinci de ani
în sus, orice levit va intra în slujba
Cortului întâlnirii ca sã îndeplineascã
o slujbã acolo.

*Cap. 4.3. 1 Cron. 23.3,24,27.

25. De la vârsta de cincizeci* de ani
încolo, sã iasã din slujbã ºi sã nu mai
slujeascã.
26. Va putea sã ajute pe fraþii lui în

Cortul întâlnirii, sã pãzeascã* ce le
este dat în grijã; dar sã nu mai facã
slujbã. Aºa sã faci cu leviþii în ce
priveºte slujbele lor.” *Cap. 1.53.

Paºtile în pustiul Sinai

91. Domnul a vorbit lui Moise, în
pustiul Sinai, în luna întâi a anului

al doilea, dupã ieºirea lor din þara
Egiptului. ªi a zis:

2. „Copiii lui Israel sã prãznuiascã
Paºtile* la vremea hotãrâtã.

*Exod 12.1, etc. Lev. 23.5. Cap. 28.16. Deut. 16.1,2.

3. Sã îl prãznuiþi la vremea hotãrâtã,
în a paisprezecea zi a lunii acesteia,
seara1; sã îl prãznuiþi dupã toate legile
ºi dupã toate poruncile privitoare la
el.”
4. Moise a vorbit copiilor lui Israel sã

prãznuiascã Paºtile.
5. ªi au* prãznuit Paºtile în a paispre-

zecea zi a lunii întâi, seara1, în pustiul
Sinai; copiii lui Israel au fãcut
întocmai dupã toate poruncile pe care
le dãduse lui Moise, Domnul. *Ios. 5.10.

6. S-a întâmplat cã niºte oameni,
fiind necuraþi* din pricinã cã se atin-
seserã de un mort, nu puteau prãznui
Paºtile în ziua aceea. Ei s-au**
înfãþiºat în aceeaºi zi înaintea lui
Moise ºi înaintea lui Aaron. *Cap. 5.2;
19.11,16. Ioan 18.28. **Exod 18.15,19,26. Cap. 27.2.

7. ªi oamenii aceia au zis lui Moise:
„Noi suntem necuraþi din pricina unui
mort; de ce sã fim nevoiþi sã nu
ne aducem la vremea hotãrâtã darul
cuvenit Domnului în mijlocul copiilor
lui Israel?”
8. Moise le-a rãspuns: „Aºteptaþi* sã

vãd ce vã porunceºte Domnul.”
*Cap. 27.5.

9. ªi Domnul a vorbit lui Moise ºi a zis:
10. „Vorbeºte copiilor lui Israel ºi

spune-le: „Dacã cineva dintre voi sau
dintre urmaºii voºtri este necurat din
pricina unui mort, sau este într-o
cãlãtorie lungã, totuºi sã prãznuiascã
Paºtile în cinstea Domnului.
11. ªi sã îl prãznuiascã în luna a

doua*, în ziua a paisprezecea, seara1;
sã îl mãnânce** cu azime ºi cu ierburi
amare. *2 Cron. 30.2,15. **Exod 12.8.

12. Sã nu lase din* el nimic pânã a
doua zi dimineaþa ºi sã nu frângã** nici
un os din el. Sã îl prãznuiascã dupã
toate† poruncile privitoare la Paºti.

*Exod 12.10. **Exod 12.46. Ioan 19.36. †Exod 12.43.

13. Dacã cineva nu este necurat, nici
nu este în cãlãtorie ºi totuºi nu
prãznuieºte Paºtile, sufletul acela sã
fie nimicit* din poporul lui; pentru cã
n-a adus** darul cuvenit Domnului la
vremea hotãrâtã, omul acela sã-ºi ia†
pedeapsa pentru pãcatul lui.

*Gen. 17.14. Exod 12.15. **Vers. 7. †Cap. 5.31.

14. Dacã un strãin, care locuieºte între
voi, prãznuieºte Paºtile Domnului, sã

NUMERII 8, 9 155

1. Evreieºte: între cele douã seri



se þinã de legile ºi poruncile privitoare
la Paºti. Aceeaºi* lege sã fie între voi,
pentru strãin ca ºi pentru bãºtinaº.”

*Exod 12.49.

Norul
15. În ziua* când a fost aºezat Cortul,

norul a acoperit locaºul Cortului întâl-
nirii; ºi, de seara** pânã dimineaþa,
deasupra Cortului era ca înfãþiºarea
unui foc.
*Exod 40.34. Neem. 9.12,19. Ps. 78.14. **Exod 13.21; 40.38.

16. Întotdeauna era aºa: ziua, norul
acoperea Cortul, iar noaptea, avea
înfãþiºarea unui foc.
17. Când se* ridica norul de pe Cort,

porneau ºi copiii lui Israel; ºi acolo
unde se oprea norul, tãbãrau ºi copiii
lui Israel. *Exod 40.36. Cap. 10.11,33,34. Ps. 80.1.

18. Copiii lui Israel porneau dupã
porunca Domnului ºi tãbãrau dupã
porunca Domnului; tãbãrau atâta
vreme* cât rãmânea norul deasupra
Cortului. *1 Cor. 10.1.

19. Când norul rãmânea mai multã
vreme deasupra Cortului, copiii lui
Israel ascultau* de porunca Domnului
ºi nu porneau. *Cap. 1.53; 3.8.

20. Când norul rãmânea mai puþine
zile deasupra Cortului, ei tãbãrau dupã
porunca Domnului ºi porneau dupã
porunca Domnului.
21. Dacã norul se oprea de seara

pânã dimineaþa ºi se ridica dimineaþa,
atunci porneau ºi ei. Dacã norul se
ridica dupã o zi ºi o noapte, atunci
porneau ºi ei.
22. Dacã norul se oprea deasupra

Cortului douã zile, sau o lunã, sau un
an, copiii lui* Israel rãmâneau tãbãrâþi
ºi nu porneau; ºi când se ridica, porneau
ºi ei. *Exod 40.36,37.

23. Tãbãrau dupã porunca Domnului
ºi porneau dupã porunca Domnului;
ascultau* de porunca Domnului, de
porunca Domnului datã prin Moise.

*Vers. 19.

Trâmbiþele de argint

10 1. Domnul a vorbit lui Moise ºi
a zis:

2. „Fã-þi douã trâmbiþe de argint;
sã le faci de argint bãtut. Ele sã-þi
slujeascã pentru chemarea* adunãrii ºi
pentru pornirea taberelor. *Isa. 1.13.

3. Când se va suna* cu ele, toatã
adunarea sã se strângã la tine, la uºa
Cortului întâlnirii. *Ier. 4.5. Ioel 2.15.

4. Când se va suna numai cu o trâm-

biþã, sã se strângã la tine cãpeteniile,
mai marii* peste miile lui Israel.

*Exod 18.21. Cap. 1.16; 7.2.

5. Când veþi suna cu vâlvã, sã
porneascã cei ce tãbãrãsc* la rãsãrit;

*Cap. 2.3.

6. când veþi suna a doua oarã cu
vâlvã, sã porneascã cei ce tãbãrãsc* la
miazãzi: pentru plecarea lor, sã se
sune cu vâlvã. *Cap. 2.10.

7. Când va fi vorba de strângerea
adunãrii, sã sunaþi*, dar sã nu** sunaþi
cu vâlvã. *Vers. 3. **Ioel 2.1.

8. Din trâmbiþe* sã sune fiii lui
Aaron, preoþii. Aceasta sã fie o lege
veºnicã pentru voi ºi pentru urmaºii
voºtri.

*Cap. 31.6. Ios. 6.4. 1 Cron. 15.24. 2 Cron. 13.12.

9. Când veþi merge* la rãzboi, în þara
voastrã, împotriva vrãjmaºului** care
va lupta împotriva voastrã, sã sunaþi cu
vâlvã din trâmbiþe, ºi Domnul, Dum-
nezeul vostru, Îºi va aduce aminte† de
voi ºi veþi fi izbãviþi de vrãjmaºii
voºtri.
*Cap. 31.6. Ios. 6.5. 2 Cron. 13.14. **Judc. 2.18; 4.3; 6.9;
10.8,12. 1 Sam. 10.18. Ps. 106.42. †Gen. 8.1. Ps. 106.4.

10. În zilele* voastre de bucurie, la
sãrbãtorile voastre ºi la lunile noi ale
voastre, sã sunaþi din trâmbiþe, când
vã veþi aduce arderile de tot ºi jertfele
de mulþumire; ºi ele vor face ca Dum-
nezeul vostru sã-ªi aducã** aminte de
voi. Eu sunt Domnul Dumnezeul
vostru.”

*Cap. 29.1. Lev. 23.24. 1 Cron. 15.24. 2 Cron. 5.12; 7.6;
29.26. Ezra 3.10. Neem. 12.35. Ps. 81.3. **Vers. 9.

Plecarea din Sinai
11. În ziua a douãzecea a lunii a doua

a anului al doilea, s-a ridicat* norul de
pe Cortul întâlnirii. *Cap. 9.17.

12. ªi copiii lui Israel au pornit* din
pustiul Sinai** dupã taberele lor. Norul
s-a oprit în pustiul† Paran.

*Exod 40.36. Cap. 2.9,16,24,31. **Exod 19.1. Cap. 1.1; 9.5.
†Gen. 21.21. Cap. 12.16; 13.3,26. Deut. 1.1.

13. Aceastã întâi plecare au fãcut-o
dupã porunca* Domnului datã prin
Moise. *Vers. 5,6. Cap. 2.34.

14. Întâi* a pornit steagul taberei
fiilor lui Iuda, împreunã cu oºtirile lui.
Peste oºtirea lui Iuda era mai mare
Nahºon**, fiul lui Aminadab;

*Cap. 2.3,9. **Cap. 1.7.

15. peste oºtirea seminþiei fiilor lui
Isahar era Netaneel, fiul lui Þuar;
16. peste oºtirea seminþiei fiilor lui

Zabulon era Eliab, fiul lui Helon.
17. Când a fost desfãcut Cortul*, au
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pornit întâi fiii lui Gherºon ºi fiii lui
Merari, ducând** Cortul.

*Cap. 1.51. **Cap. 4.24,31; 7.6-8.

18. Apoi a pornit steagul* taberei lui
Ruben, împreunã cu oºtirile lui. Peste
oºtirea lui Ruben era mai mare Eliþur,
fiul lui ªedeur; *Cap. 2.10,16.

19. peste oºtirea seminþiei fiilor lui
Simeon, era ªelumiel, fiul lui Þuri-
ºadai,
20. peste oºtirea seminþiei fiilor lui

Gad, era Eliasaf, fiul lui Deuel.
21. Apoi au pornit chehatiþii, ducând

Sfântul* Locaº; pânã la venirea lor‚
ceilalþi întinseserã Cortul. *Cap. 4.4,15; 7.9.

22. Apoi a pornit steagul* taberei
fiilor lui Efraim, împreunã cu oºtirile
lui. Peste oºtirea lui Efraim era mai
mare Eliºama, fiul lui Amihud;

*Cap. 2.18,24.

23. peste oºtirea seminþiei fiilor lui
Manase era Gamliel, fiul lui Pedahþur;
24. peste oºtirea seminþiei fiilor lui

Beniamin era Abidan, fiul lui Ghideoni.
25. Apoi a pornit steagul* taberei

fiilor lui Dan, împreunã cu oºtirile lui:
ei erau coada tuturor taberelor. Peste
oºtirea lui Dan era mai mare Ahiezer,
fiul lui Amiºadai; *Cap. 2.25,31. Ios. 6.9.

26. peste oºtirea seminþiei fiilor lui
Aºer era Paguiel, fiul lui Ocran;
27. peste oºtirea seminþiei fiilor lui

Neftali era Ahira, fiul lui Enan.
28. Acesta* a fost ºirul în care au

pornit copiii lui Israel, dupã oºtirile
lor; aºa au plecat. *Cap. 2.34.

Moise ºi socrul sãu
29. Moise a zis lui Hobab, fiul lui

Reuel*, madianitul, socrul lui Moise:
„Noi plecãm spre locul despre care
Domnul a zis: „Eu vi-l** voi da.”
Vino cu noi, ºi îþi vom face† bine, cãci
Domnul†† a fãgãduit cã va face bine
lui Israel.” *Exod 2.18. **Gen. 12.7. 
†Judc. 1.16; 4.11. ††Gen. 32.12. Exod 3.8; 6.7,8.

30. Hobab i-a rãspuns: „Nu pot sã
merg; ci mã voi duce în þara mea ºi în
locul meu de naºtere.”
31. ªi Moise a zis: „Nu ne pãrãsi, te

rog; fiindcã tu cunoºti locurile unde
putem sã tãbãrâm în pustiu; deci tu sã
ne fii* cãlãuzã. *Iov 29.15.

32. ªi dacã vii cu noi, te vom face sã
te bucuri de binele* pe care ni-l va
face Domnul.” *Judc. 1.16.

33. Ei au plecat de la muntele*
Domnului ºi au mers trei zile; chivotul

legãmântului Domnului a pornit îna-
intea lor** ºi a fãcut un drum de trei
zile, ca sã le caute un loc de odihnã.

*Exod 3.1. Deut. 1.33. Ios. 3.3,4,6. Ps. 132.8. Ier. 31.2.
Ezec. 20.6.

34. Norul* Domnului era deasupra
lor în timpul zilei, când porneau din
tabãrã. *Exod 13.21. Neem. 9.12,19.

35. Când pornea chivotul, Moise zicea:
„Scoalã-te*, Doamne, ca sã se împrãºtie
vrãjmaºii tãi ºi sã fugã dinaintea feþei
Tale cei ce Te urãsc!”         *Ps. 68.1,2; 132.8.

36. Iar când îl aºezau, zicea: „Întoar-
ce-te, Doamne, la zecile de mii ale
miilor lui Israel!”

Focul Domnului

111. Poporul* a cârtit în gura mare
împotriva Domnului, zicând cã-i

merge rãu. Când a auzit Domnul, S-a
mâniat**, s-a aprins† între ei focul
Domnului ºi a mistuit o parte din
marginea taberei. *Deut. 9.22. **Ps. 78.21. 
†Lev. 10.2. Cap. 16.35. 2 Împ. 1.12. Ps. 106.18.

2. Poporul a strigat cãtre Moise.
Moise s-a rugat* Domnului, ºi focul 
s-a stins. *Iac. 5.16.

3. Locului aceluia i-au pus numele
Tabeera (Ardere), pentru cã se aprinsese
focul Domnului printre ei.

Prepeliþele
4. Adunãturii* de oameni, care se

aflau în mijlocul lui Israel, i-a venit
poftã, ba chiar ºi copiii lui Israel au
început sã plângã ºi sã zicã: „Cine**
ne va da carne sã mâncãm?

*Exod 12.38. **Ps. 78.18; 106.14. 1 Cor. 10.6.

5. Ne aducem* aminte de peºtii pe
care-i mâncam în Egipt ºi care nu ne
costau nimic, de castraveþi, de pepeni,
de praz, de ceapã ºi de usturoi.

*Exod 10.3.

6. Acum ni s-a uscat* sufletul: nu
mai este nimic! Ochii noºtri nu vãd
decât mana aceasta.” *Cap. 21.5.

7. Mana* semãna cu grãuntele de
coriandru, ºi la vedere era ca bedeli-
umul**. *Exod 16.14,31. **Gen. 2.12.

8. Poporul se risipea ºi o strângea, o
mãcina la râºniþã, sau o pisa într-o
piuã; o fierbea în oalã ºi fãcea turte
din ea. Mana avea gustul* unei turte
fãcute cu untdelemn. *Exod 16.31.

9. Când cãdea roua*, noaptea, în
tabãrã, cãdea ºi mana. *Exod 16.13,14.

10. Moise a auzit pe popor plângând,
fiecare în familia lui ºi la uºa cortului
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lui. Mânia* Domnului s-a aprins cu
tãrie. Moise s-a întristat *Ps. 78.21.

11. ºi a zis* Domnului: „Pentru ce
mâhneºti Tu pe robul Tãu ºi pentru ce
n-am cãpãtat eu trecere înaintea Ta, de
ai pus peste mine sarcina acestui popor
întreg? *Deut. 1.12.

12. Oare eu am zãmislit pe poporul
acesta? Oare eu l-am nãscut ca sã-mi
zici: „Poartã-l* la sânul tãu, cum
poartã doica** pe copil,” pânã în þara
pe care ai jurat† pãrinþilor lui cã i-o
vei da? *Isa. 40.11. 
**Isa. 49.23. 1 Tes. 2.7. †Gen. 26.3; 50.24. Exod 13.5.

13. De unde* sã iau carne, ca sã dau
la tot poporul acesta? Cãci ei plâng la
mine, zicând: „Dã-ne carne ca sã
mâncãm!” *Mat. 15.33. Marc. 8.4.

14. Eu* singur nu pot sã port pe tot
poporul acesta, cãci este prea greu
pentru mine. *Exod 18.18.

15. Decât sã Te porþi aºa cu mine,
mai bine omoarã-mã*, Te rog, dacã
mai am vreo trecere înaintea Ta, ca sã
nu-mi mai vãd** nenorocirea.”

*1 Împ. 19.4. Iona 4.3. **Þef. 3.15.

16. Domnul a zis lui Moise: „Adunã
la Mine ºaptezeci* de bãrbaþi, dintre
bãtrânii lui Israel, din cei pe care-i
cunoºti ca bãtrâni ai poporului ºi cu
putere** asupra lor; adu-i la Cortul
întâlnirii ºi sã se înfãþiºeze acolo
împreunã cu tine. *Exod 24.1,9. **Deut. 16.18.

17. Eu* Mã voi coborî ºi îþi voi vorbi
acolo; voi lua din Duhul** care este
peste tine ºi-L voi pune peste ei ca sã
poarte împreunã cu tine sarcina popo-
rului ºi sã n-o porþi tu singur.

*Gen. 11.5; 18.21. Exod 19.20. Vers. 25. **1 Sam. 10.6.
2 Împ. 2.15. Neem. 9.20. Isa. 44.3. Ioel 2.28.

18. Sã spui poporului: „Sfinþiþi-vã*
pentru mâine ºi aveþi sã mâncaþi
carne, fiindcã aþi plâns în** auzul
Domnului  ºi aþi zis: „Cine ne va da
carne sã mâncãm? Cãci noi† o duceam
bine în Egipt!” Domnul vã va da carne
ºi veþi mânca.

*Exod 19.10. **Exod 16.7. †Vers. 5. Fapt. 7.39.

19. Aveþi sã mâncaþi carne, nu o zi,
nici douã zile, nici cinci zile, nici zece
zile, nici douãzeci de zile,
20. ci o lunã* întreagã, pânã vã va

ieºi pe nãri ºi vã veþi scârbi de ea,
pentru cã n-aþi ascultat de Domnul
care este în mijlocul vostru ºi pentru
cã aþi plâns înaintea Lui, zicând:
„Pentru ce** am ieºit noi oare din
Egipt?” *Ps. 78.29; 106.15. **Cap. 21.5.

21. Moise a zis: „ªase sute de mii 

de oameni care merg pe jos alcãtuiesc
poporul în mijlocul* cãruia sunt eu, ºi
Tu zici: „Le voi da carne ºi vor mânca
o lunã întreagã!”

*Gen. 12.2. Exod 12.37; 38.26. Cap. 1.46.

22. Putem tãia* oare atâtea oi ºi
atâþia boi, ca sã le ajungã? Sau nu
cumva avem sã prindem toþi peºtii
mãrii, ca sã le ajungã?”

*2 Împ. 7.2. Mat. 15.33. Marc. 8.4. Ioan 6.7,9.

23. Domnul a rãspuns lui Moise: „Nu
cumva* s-a scurtat oare mâna Dom-
nului? Vei vedea acum dacã ceea ce 
þi-am spus se va** întâmpla sau nu.”

*Isa. 50.2; 59.1. **Cap. 23.19. Ezec. 12.25; 24.14.

24. Moise a ieºit ºi a spus poporului
cuvintele Domnului. A adunat* ºapte-
zeci de bãrbaþi din bãtrânii poporului
ºi i-a pus în jurul Cortului. *Vers. 16.

25. Domnul S-a coborât* în nor ºi a
vorbit lui Moise; a luat din Duhul care
era peste el ºi L-a pus peste cei
ºaptezeci de bãtrâni. ªi, de îndatã ce
Duhul S-a aºezat** peste ei, au început
sã proroceascã†; dar dupã aceea n-au
mai prorocit.
*Vers. 17. Cap. 12.5. **2 Împ. 2.15. †1 Sam. 10.5,6,10;
19.20,21,23. Ioel 2.28. Fapt. 2.17,18. 1 Cor. 14.1, etc.

26. Doi oameni, unul numit Eldad,
ºi altul Medad, rãmãseserã în tabãrã,
ºi Duhul S-a aºezat ºi peste ei; cãci
erau dintre cei scriºi, mãcar cã nu* se
duseserã la Cort. ªi au început sã
proroceascã ºi ei în tabãrã.

*1 Sam. 20.26. Ier. 36.5.

27. Un tânãr a alergat ºi a dat de ºtire
lui Moise, zicând: „Eldad ºi Medad
prorocesc în tabãrã.”
28. ªi Iosua, fiul lui Nun, care slujea

lui Moise din tinereþea lui, a luat
cuvântul ºi a zis: „Domnule Moise*,
opreºte-i.” *Marc. 9.38. Luca 9.49. Ioan 3.26.

29. Moise i-a rãspuns: „Eºti gelos
pentru mine? Sã dea Dumnezeu* ca
tot poporul Domnului sã fie alcãtuit
din proroci, ºi Domnul sã-ªi punã
Duhul Lui peste ei!” *1 Cor. 14.5.

30. Apoi Moise s-a întors în tabãrã, el
ºi bãtrânii lui Israel.
31. Domnul a fãcut sã sufle de peste

mare un vânt* care a adus prepeliþe ºi
le-a rãspândit peste tabãrã cale cam de
o zi într-o parte ºi cale cam de o zi de
cealaltã parte în jurul taberei. Aveau o
înãlþime de aproape doi coþi de la faþa
pãmântului. *Exod 16.13. Ps. 78.26-28; 105.40.

32. În tot timpul zilei aceleia ºi
toatã noaptea ºi toatã ziua urmãtoare,
poporul s-a sculat ºi a strâns prepeliþe;
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cel ce strânsese cel mai puþin avea
zece omeri. Ei ºi le-au întins în jurul
taberei.
33. Pe când carnea* era încã în dinþii

lor, fãrã sã fie mestecatã, Domnul S-a
aprins de mânie împotriva poporului;
ºi Domnul a lovit poporul cu o urgie
foarte mare. *Ps. 78.30,31.

34. Au pus locului aceluia numele
Chibrot-Hataava (Mormintele lãcomiei),
pentru cã acolo au îngropat pe poporul
apucat de poftã.
35. De la Chibrot-Hataava, poporul

a plecat* la Haþerot ºi s-a oprit la
Haþerot. *Cap. 33.17.

Lepra Mariei

121. Maria ºi Aaron au vorbit
împotriva lui Moise din pricina

femeii etiopiene* pe care o luase el de
nevastã; cãci luase o femeie etiopianã.

*Exod 2.21.

2. ªi au zis: „Oare numai prin Moise
vorbeºte Domnul? Nu vorbeºte oare*
ºi prin noi?” ªi Domnul** a auzit-o.

*Exod 15.20. Mica 6.4. **Gen. 29.33. Cap. 11.1.
2 Împ. 19.4. Isa. 37.4. Ezec. 35.12,13.

3. Moise însã era un om foarte blând,
mai blând decât orice om de pe faþa
pãmântului.
4. Deodatã Domnul* a zis lui Moise,

lui Aaron ºi Mariei: „Duceþi-vã toþi
trei la Cortul întâlnirii.” ªi s-au dus
toþi trei. *Ps. 76.9.

5. Domnul S-a coborât* în stâlpul de
nor ºi a stat la uºa Cortului. A chemat
pe Aaron ºi pe Maria, ºi ei s-au apropiat
amândoi. *Cap. 11.25; 16.19.

6. ªi a zis: „Ascultaþi bine ce vã spun!
Când va fi printre voi un proroc, Eu,
Domnul, Mã voi descoperi lui într-o
vedenie* sau îi voi vorbi într-un**
vis. *Gen. 15.1; 46.2. 
Iov 33.15. Ezec. 1.1. Dan. 8.2; 10.8,16,17. Luca 1.11,22. Fapt.
10.11,17; 22.17,18. **Gen. 31.10,11. 1 Împ. 3.5. Mat. 1.20.

7. Nu* tot aºa este însã cu robul Meu
Moise. El este** credincios în toatã
casa† Mea. *Ps. 105.26. **Evr. 3.2,5. †1 Tim. 3.15.

8. Eu îi vorbesc gurã cãtre* gurã, Mã
descopãr lui nu** prin lucruri grele de
înþeles, ci el vede chipul† Domnului.
Cum de†† nu v-aþi temut deci sã vorbiþi
împotriva robului Meu, împotriva lui
Moise?” *Exod 33.11. Deut. 34.10. 
**1 Cor. 13.12. †Exod 33.19. ††2 Pet. 2.10. Iuda 8.

9. Domnul S-a aprins de mânie împo-
triva lor. ªi a plecat.
10. Norul s-a depãrtat de pe Cort. ªi

iatã cã Maria* era plinã de** leprã, albã

ca zãpada. Aaron s-a întors spre Maria;
ºi iatã cã ea avea leprã.

*Deut. 24.9. **2 Împ. 5.27; 15.5. 2 Cron. 26.19,20.

11. Atunci Aaron a zis lui Moise:
„Ah, domnul meu, nu ne face sã pur-
tãm pedeapsa* pãcatului pe care l-am
fãcut ca niºte nechibzuiþi ºi de care
ne-am fãcut vinovaþi!

*2 Sam. 19.19; 24.10. Prov. 30.32.

12. Sã nu fie Maria ca un copil nãscut*
mort, a cãrui carne este pe jumãtate
putredã când iese din pântecele mamei
lui!” *Ps. 88.4.

13. Moise a strigat cãtre Domnul,
zicând: „Dumnezeule, Te rog, vinde-
cã-o!”
14. ªi Domnul a zis lui Moise: „Dacã*

ar fi scuipat-o tatãl ei în obraz, n-ar fi
fost ea oare de ocarã timp de ºapte
zile? Sã fie închisã** deci ºapte zile
afarã din tabãrã; dupã aceea, sã fie
primitã în tabãrã.”

*Evr. 12.9. **Lev. 13.46. Cap. 5.2,3.

15. Maria* a fost închisã ºapte zile
afarã din tabãrã. ªi poporul n-a pornit
pânã ce a intrat din nou Maria în
tabãrã. *Deut. 24.9. 2 Cron. 26.20,21.

16. Dupã aceea, poporul a plecat din
Haþerot* ºi a tãbãrât în pustiul Paran.

*Cap. 11.35; 33.18.

Cele douãsprezece iscoade trimise în
Canaan

131. Domnul a vorbit lui Moise ºi
a zis:

2. „Trimite* niºte oameni sã isco-
deascã þara Canaanului, pe care o dau
copiilor lui Israel. Sã trimiþi câte un om
pentru fiecare din seminþiile pãrinþilor
lor, toþi sã fie dintre fruntaºii lor.”

*Cap. 32.8. Deut. 1.22.

3. Moise i-a trimis din pustiul* Paran,
dupã porunca Domnului; toþi oamenii
aceºtia erau cãpetenii ale copiilor lui
Israel. *Cap. 12.16; 32.8. Deut. 1.19; 9.23.

4. Iatã numele lor: pentru seminþia lui
Ruben: ªamua, fiul lui Zacur;
5. pentru seminþia lui Simeon: ªafat,

fiul lui Hori;
6. pentru seminþia lui Iuda*: Caleb**,

fiul lui Iefune; *Cap. 34.19. 1 Cron. 4.15.

**Vers. 30. Cap. 14.6,30. Ios. 14.6,7,13,14. Judc. 1.12.

7. pentru seminþia lui Isahar: Igual,
fiul lui Iosif;
8. pentru seminþia lui Efraim: Hosea*,

fiul lui Nun; *Vers. 16.

9. pentru seminþia lui Beniamin:
Palti, fiul lui Rafu;
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10. pentru seminþia lui Zabulon:
Gadiel, fiul lui Sodi;
11. pentru seminþia lui Iosif, seminþia

lui Manase: Gadi, fiul lui Susi;
12. pentru seminþia lui Dan: Amiel,

fiul lui Ghemali;
13. pentru seminþia lui Aºer: Setur,

fiul lui Micael;
14. pentru seminþia lui Neftali:

Nahbi, fiul lui Vofsi;
15. pentru seminþia lui Gad: Gheuel,

fiul lui Machi.
16. Acestea sunt numele bãrbaþilor pe

care i-a trimis Moise sã iscodeascã
þara. Lui Hosea, fiul lui Nun, Moise 
i-a pus numele Iosua.
17. Moise i-a trimis sã iscodeascã

þara Canaanului. El le-a zis: „Mergeþi
de aici spre miazãzi*, ºi apoi sã vã
suiþi** pe munte.

*Vers. 21. **Gen. 14.10. Judc. 1.9,19.

18. Vedeþi þara, vedeþi cum este ea,
cum este poporul care o locuieºte,
dacã este tare sau slab, dacã este mic
sau mare la numãr;
19. vedeþi cum este þara în care

locuieºte: dacã este bunã sau rea; cum
sunt cetãþile în care locuieºte: dacã
sunt deschise sau întãrite;
20. cum este pãmântul: dacã este

gras* sau sterp, dacã sunt sau nu
copaci pe el. Fiþi** cu inimã ºi luaþi cu
voi roade din þarã.” Era pe vremea
când încep sã se coacã strugurii.

*Neem. 9.25,35. Ezec. 34.14. **Deut. 31.6,7,23.

21. Ei s-au suit ºi au iscodit þara, de
la pustiul* Þin pânã la Rehob**, pe
drumul care duce la Hamat.

*Cap. 34.3. Ios. 15.1. **Ios. 19.28.

22. S-au suit pe la miazãzi ºi au mers
pânã la Hebron, unde se aflau Ahiman*,
ªeºai ºi Talmai, copiii lui Anac**.
Hebronul† fusese zidit cu ºapte ani
înainte de cetatea Þoan†† din Egipt.

*Ios. 11.21,22; 15.13,14. Judc. 1.10. **Vers. 33. †Ios. 21.11.
††Ps. 78.12. Isa. 19.11; 30.4.
23. Au ajuns* pânã la valea Eºcol;

acolo au tãiat o ramurã de viþã cu un
strugure ºi l-au dus câte doi cu
ajutorul unei prãjini, au luat ºi rodii ºi
smochine. *Deut. 1.24,25.

24. Locul acela l-au numit valea Eºcol
(Strugure), din pricina strugurelui pe
care l-au tãiat de acolo copiii lui
Israel.
25. S-au întors de la iscodirea þãrii

dupã patruzeci de zile împlinite.
26. Au plecat ºi au ajuns la Moise ºi

la Aaron ºi la toatã adunarea copiilor

lui Israel, la Cades*, în pustiul** Paran.
Le-au adus ºtiri, lor ºi întregii adunãri,
ºi le-au arãtat roadele þãrii.

*Vers. 3. **Cap. 20.1,16; 32.8; 33.36. Deut. 1.19. Ios. 14.6.

27. Iatã ce au istorisit lui Moise: 
„Ne-am dus în þara în care ne-ai trimis.
Cu adevãrat, este o þarã în care curge
lapte* ºi miere ºi iatã-i** roadele.

*Exod 3.8; 33.3. **Deut. 1.25.

28. Dar poporul* care locuieºte în
þara aceasta este puternic, cetãþile sunt
întãrite ºi foarte mari. Ba încã am
vãzut acolo ºi pe fiii** lui Anac.

*Deut. 1.28; 9.1,2. **Vers. 33.

29. Amaleciþii* locuiesc þinutul de la
miazãzi; iebusiþii ºi amoriþii locuiesc
muntele; ºi canaaniþii ºi hetiþii locu-
iesc lângã mare ºi de-a lungul Iorda-
nului.”

*Exod 17.8. Cap. 14.43. Judc. 6.3. 1 Sam. 14.48; 15.3, etc.

30. Caleb* a potolit poporul care
cârtea împotriva lui Moise. El a zis:
„Haidem sã ne suim ºi sã punem mâna
pe þarã, cãci vom fi biruitori!”

*Cap. 14.6,24. Ios. 14.7.

31. Dar* bãrbaþii care fuseserã împre-
unã cu el au zis: „Nu putem sã ne suim
împotriva poporului acestuia, cãci este
mai tare decât noi.”

*Cap. 32.9. Deut. 1.28. Ios. 14.8.

32. ªi au înnegrit* înaintea copiilor
lui Israel þara pe care o iscodiserã. Ei
au zis: „Þara pe care am strãbãtut-o,
ca s-o iscodim, este o þarã care mãnâncã
pe locuitorii ei; toþi aceia** pe care
i-am vãzut acolo sunt oameni de staturã
înaltã. *Cap. 14.36,37. **Amos 2.9.

33. Apoi am mai vãzut în ea pe uriaºi,
pe copiii lui Anac*, care se trag din
neamul uriaºilor: înaintea noastrã, ºi
faþã** de ei parcã eram niºte lãcuste†.”

*Deut. 1.28; 2.10; 9.2. **Isa. 40.22. †1 Sam. 17.42.

Patruzeci de ani în pustiu

141. Toatã adunarea a ridicat glasul
ºi a început sã þipe. ªi poporul* a

plâns în noaptea aceea. *Cap. 11.4.

2. Toþi copiii* lui Israel au cârtit
împotriva lui Moise ºi Aaron, ºi toatã
adunarea le-a zis: „De** ce n-om fi
murit noi în þara Egiptului sau de ce
n-om fi murit în pustiul acesta?

*Exod 16.2; 17.3. Cap. 16.41. Ps. 106.25. **Vers. 28,29.

3. Pentru ce ne duce Domnul în þara
aceasta, în care vom cãdea uciºi de
sabie, iar nevestele noastre ºi copilaºii
noºtri vor fi de jaf? Nu este oare mai
bine sã ne întoarcem în Egipt?”
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4. ªi au zis unul altuia: „Sã* ne alegem
o cãpetenie ºi sã ne** întoarcem în
Egipt.” *Neem. 9.17. **Deut. 17.16. Fapt. 7.39.

5. Moise* ºi Aaron au cãzut cu faþa
la pãmânt, în faþa întregii adunãri a
copiilor lui Israel care era strânsã
laolaltã. *Cap. 16.4,22.

6. ªi, dintre cei ce iscodiserã þara,
Iosua*, fiul lui Nun, ºi Caleb, fiul lui
Iefune, ºi-au rupt hainele,

*Vers. 24,30,38. Cap. 13.6,8.

7. ºi au vorbit astfel întregii adunãri a
copiilor lui Israel: „Þara* pe care am
strãbãtut-o noi ca s-o iscodim este o
þarã foarte bunã, minunatã.

*Cap. 13.27. Deut. 1.25.

8. Dacã Domnul* va fi binevoitor cu
noi, ne va duce în þara aceasta ºi ne-o
va da: este o þarã** în care curge lapte
ºi miere. *Deut. 10.15. 2 Sam. 15.25,26; 22.20. 
1 Împ. 10.9. Ps. 22.8; 147.10,11. Isa. 62.4. **Cap. 13.27.

9. Numai nu vã* rãzvrãtiþi împo-
triva Domnului ºi nu** vã temeþi de
oamenii din þara aceea, cãci îi vom
mânca†. Ei nu mai au nici un sprijin:
Domnul†† este cu noi, nu vã temeþi de
ei!” *Deut. 9.7,23,24. 
**Deut. 7.18; 20.3. †Cap. 24.8. ††Gen. 48.21. Exod 33.16.
Deut. 20.1,3,4; 31.6,8. Ios. 1.5. Judc. 1.22. 2 Cron. 13.12; 15.2;
20.17; 32.8. Ps. 46.7,11. Isa. 41.10. Amos 5.14. Zah. 8.23.

10. Toatã* adunarea vorbea sã-i ucidã
cu pietre, când slava** Domnului s-a
arãtat peste Cortul întâlnirii, înaintea
tuturor copiilor lui Israel. *Exod 17.4. 
**Exod 16.10; 24.16,17; 40.34. Lev. 9.23. Cap. 16.19,42; 20.6.

11. ªi Domnul a zis lui Moise:
„Pânã* când Mã va nesocoti poporul
acesta? Pânã când nu** va crede el în
Mine, cu toate minunile pe care le fac
în mijlocul lui?
*Vers. 23. Deut. 9.7,8,22. Ps. 95.8. Evr. 3.8,16. **Deut. 1.32;
9.23. Ps. 78.22,32,42; 106.24. Ioan 12.37. Evr. 3.18.

12. De aceea, îl voi lovi cu ciumã, 
ºi-l voi nimici, dar pe tine* te voi face
un neam mai mare ºi mai puternic
decât el.” *Exod 32.10.

13. Moise* a zis Domnului: „Egiptenii
vor auzi lucrul acesta, ei, din mijlocul
cãrora ai scos pe poporul acesta prin
puterea Ta.
*Exod 32.12. Ps. 106.23. Deut. 9.26-28; 32.27. Ezec. 20.9,14.

14. ªi vor spune locuitorilor þãrii
aceleia. Ei ºtiau* cã Tu, Domnul, eºti
în mijlocul poporului acestuia; cã Te
arãtai în chip vãzut, Tu, Domnul; cã
norul** Tãu stã peste el; cã Tu mergi
înaintea lui, ziua, într-un stâlp de nor,
ºi, noaptea, într-un stâlp de foc.
*Exod 15.14. Ios. 2.9,10; 5.1. **Exod 13.21; 40.38. Cap.
10.34. Neem. 9.12. Ps. 78.14; 105.39.

15. Dacã omori pe poporul acesta ca
pe un singur om, neamurile, care au
auzit vorbindu-se de Tine, vor zice:
16. „Domnul n-avea* putere sã ducã

pe poporul acesta în þara pe care jurase
cã i-o va da: de aceea l-a omorât în
pustiu!” *Deut. 9.28. Ios. 7.9.

17. Acum, sã se arate puterea Dom-
nului în mãrimea ei, cum ai spus când
ai zis:
18. „Domnul este încet* la mânie ºi

bogat în bunãtate, iartã fãrãdelegea ºi
rãzvrãtirea; dar nu þine pe cel vinovat
drept nevinovat ºi pedepseºte** fãrã-
delegea pãrinþilor în copii pânã la al
treilea ºi al patrulea neam.
*Exod 34.6,7. Ps. 103.8; 145.8. Iona 4.2. **Exod 20.5; 34.7.

19. Iartã*, dar, fãrãdelegea poporului
acestuia**, dupã† mãrimea îndurãrii
Tale, cum ai iertat poporului acestuia
din Egipt pânã aici.”

*Exod 34.9. **Ps. 106.45. †Ps. 78.38.

20. ªi Domnul a zis: „Iert cum ai*
cerut. *Ps. 106.23. Iac. 5.16. 1 Ioan 5.14-16.

21. Dar cât este de adevãrat cã Eu
sunt viu ºi cã slava Domnului va
umple tot* pãmântul, *Ps. 72.19.

22. atât este de adevãrat cã toþi* cei
ce au vãzut cu ochii lor slava Mea ºi
minunile pe care le-am fãcut în Egipt
ºi în pustiu, ºi totuºi M-au ispitit de
zece** ori acum ºi n-au ascultat glasul
Meu,

*Deut. 1.35. Ps. 95.11; 106.26. Evr. 3.17,18. **Gen. 31.7.

23. toþi aceia* nu vor vedea þara pe
care am jurat pãrinþilor lor cã le-o voi
da, ºi anume, toþi cei ce M-au neso-
cotit, n-o vor vedea. *Cap. 32.11. Ezec. 20.15.

24. Iar pentru cã robul Meu Caleb* a
fost însufleþit de un alt duh ºi a urmat
în** totul calea Mea, îl voi face sã
intre în þara în care s-a dus, ºi urmaºii
lui o vor stãpâni.

*Deut. 1.36. Ios. 14.6,8,9,14. **Cap. 32.12.

25. Amaleciþii ºi canaaniþii locuiesc
valea aceasta: deci mâine, întoarceþi-vã
ºi plecaþi* în pustiu, pe calea care duce
spre Marea Roºie.” *Deut. 1.40.

26. Domnul a vorbit lui Moise ºi lui
Aaron ºi a zis:
27. „Pânã când* voi lãsa aceastã rea

adunare sã cârteascã împotriva Mea?
Am auzit cârtirile** copiilor lui Israel,
care cârteau împotriva Mea.

*Exod 16.28. Vers. 11. Mat. 17.17. **Exod 16.12.

28. Spune-le: „Pe* viaþa Mea! – zice
Domnul – cã vã voi face întocmai**
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cum aþi vorbit în auzul urechilor Mele.
*Vers. 23. Cap. 26.65; 32.11. Deut. 1.35. Evr. 3.17. **Vers. 2.

29. Trupurile voastre moarte vor cãdea
în pustiul acesta. Voi toþi*, a cãror
numãrãtoare s-a fãcut, numãrându-vã
de la vârsta de douãzeci de ani în sus,
ºi care aþi cârtit împotriva Mea,

*Cap. 1.45; 26.64.

30. nu veþi intra în þara pe care
jurasem cã vã voi da-o s-o locuiþi,
afarã* de Caleb, fiul lui Iefune, ºi
Iosua, fiul lui Nun.

*Vers. 38. Cap. 26.65; 32.12. Deut. 1.36,38.

31. Pe* copilaºii voºtri însã, despre
care aþi zis cã vor fi de jaf, îi voi face
sã intre în ea, ca sã cunoascã þara pe
care aþi** nesocotit-o voi.

*Deut. 1.39. **Ps. 106.24.

32. Iar cât despre voi, trupurile*
voastre moarte vor cãdea în pustiu.

*1 Cor. 10.5. Evr. 3.17.

33. ªi copiii voºtri vor rãtãci* patru-
zeci** de ani în pustiu ºi vor ispãºi†
astfel pãcatele voastre, pânã ce toate
trupurile voastre moarte vor cãdea în
pustiu.

*Cap. 32.13. Ps. 107.40. **Deut. 2.14. †Ezec. 23.35.

34. Dupã cum* în patruzeci de zile**
aþi iscodit þara, tot aºa, patruzeci de
ani veþi purta pedeapsa fãrãdelegilor
voastre; adicã un an de fiecare zi: ºi
veþi ºti atunci ce înseamnã sã-Mi trag
Eu mâna de la voi.

*Cap. 13.25. **Ps. 95.10. Ezec. 4.6.

35. Eu*, Domnul, am vorbit! În ade-
vãr, aºa voi face acestei rele** adunãri
care s-a unit împotriva Mea; vor fi
nimiciþi în pustiul acesta ºi în el vor
muri.” *Cap. 23.19. **Vers. 27,29. Cap. 26.65. 1 Cor. 10.5.

36. Bãrbaþii* pe care îi trimisese
Moise sã iscodeascã þara, ºi care, la
întoarcerea lor, fãcuserã ca toatã
adunarea sã cârteascã împotriva lui,
înnegrind þara; *Cap. 13.31,32.

37. oamenii aceºtia, care înnegriserã
þara, au murit* acolo înaintea Dom-
nului, loviþi de o moarte nãprasnicã.

*1 Cor. 10.10. Evr. 3.17. Iuda 5.

38. Numai Iosua, fiul* lui Nun, ºi
Caleb, fiul lui Iefune, au rãmas cu
viaþã dintre oamenii aceia care se
duseserã sã iscodeascã þara.

*Cap. 26.65. Ios. 14.6,10.

Neascultarea poporului pedepsit
39. Moise a spus aceste lucruri

tuturor copiilor lui Israel; ºi poporul
a fost într-o mare* jale. *Exod 33.4.

40. S-au sculat dis-de-dimineaþã a

doua zi ºi s-au suit pe vârful muntelui
zicând: „Iatã-ne*! Suntem gata sã ne
suim în locul de care a vorbit Domnul,
cãci am pãcãtuit.” *Deut. 1.41.

41. Moise a zis: „Pentru ce cãlcaþi
porunca* Domnului? Nu veþi izbuti!

*Vers. 25. 2 Cron. 24.20.

42. Nu vã suiþi*, cãci Domnul nu este
în mijlocul vostru! Nu cãutaþi sã fiþi
bãtuþi de vrãjmaºii voºtri! *Deut. 1.42.

43. Cãci amaleciþii ºi canaaniþii sunt
înaintea voastrã ºi veþi cãdea uciºi de
sabie; odatã ce v-aþi abãtut* de la
Domnul, Domnul nu va fi cu voi.”

*2 Cron. 15.2.

44. Ei s-au îndãrãtnicit* ºi s-au suit
pe vârful muntelui; dar chivotul legã-
mântului ºi Moise n-au ieºit din mijlocul
taberei. *Deut. 1.43.

45. Atunci* s-au coborât amaleciþii ºi
canaaniþii, care locuiau pe muntele
acela, i-au bãtut ºi i-au tãiat în bucãþi
pânã la** Horma.

*Vers. 43. Deut. 1.44. **Cap. 21.3. Judc. 1.17.

Legi asupra jertfelor

151. Domnul a vorbit lui Moise ºi
a zis:

2. „Vorbeºte* copiilor lui Israel ºi
spune-le:
„Când veþi intra în þara pe care v-o

dau ca sã vã aºezaþi locuinþele în ea,
*Vers. 18. Lev. 23.10. Deut. 7.1.

3. ºi* veþi aduce Domnului o jertfã
mistuitã de foc, fie o ardere de tot, fie
o jertfã adusã pentru împlinirea**
unei juruinþe, sau ca dar de bunãvoie,
sau la sãrbãtorile voastre†, ca sã faceþi
din cirezile sau turmele voastre un
miros†† plãcut Domnului, 
*Lev. 12.3. **Lev. 7.16; 22.18,21. †Lev. 23.8,12,36. Cap.
28.19,27; 29.2,8,13. Deut. 16.10. ††Gen. 8.21. Exod 29.18.

4. cel* ce îºi va aduce darul sãu Dom-
nului, sã aducã Domnului ca** dar de
mâncare a zecea parte† dintr-o efã de
floare de fãinã frãmântatã într-un sfert
de hin de untdelemn;         *Lev. 2.1; 6.14.

**Exod 29.40. Lev. 23.13. †Lev. 14.10. Cap. 28.5.

5. iar* vin pentru jertfa de bãuturã la
arderea de tot sau la jertfã, sã aducã un
sfert de hin de fiecare miel.

*Cap. 28.7,14.

6. Pentru un berbec* sã aduci ca dar
de mâncare douã zecimi de efã din
floarea fãinii frãmântatã într-o treime
de hin de untdelemn *Cap. 28.12,14.

7. ºi sã faci o jertfã de bãuturã de o
treime de hin de vin, ca dar de mân-
care de un miros plãcut Domnului.
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8. Dacã aduci un viþel, fie ca ardere
de tot, fie ca jertfã pentru împlinirea
unei juruinþe, sau ca jertfã de mulþu-
mire* Domnului, *Lev. 7.11.

9. sã* aduci ca dar de mâncare, împre-
unã cu viþelul, trei zecimi de efã din
floarea fãinii frãmântatã într-o jumãtate
de hin de untdelemn *Cap. 28.12,14.

10. ºi sã faci o jertfã de bãuturã de o
jumãtate de hin de vin: aceasta este o
jertfã mistuitã de foc, de un miros
plãcut Domnului.
11. Aºa sã se facã pentru fiecare bou,

pentru fiecare berbec, pentru fiecare
miel sau ied.
12. Dupã numãrul vitelor, aºa sã

faceþi pentru fiecare, dupã numãrul lor.
13. Aºa* sã facã lucrurile acestea

orice bãºtinaº, când va aduce o jertfã
mistuitã de foc, de un miros plãcut
Domnului. *Exod 12.49. Vers. 29. Cap. 9.14. 

14. Dacã un strãin, care locuieºte la
voi sau care se va gãsi în viitor în
mijlocul vostru, aduce o jertfã mistuitã
de foc, de un miros plãcut Domnului,
s-o aducã în acelaºi fel ca voi.
15. Sã fie o singurã lege pentru toatã

adunarea, atât pentru voi, cât ºi pentru
strãinul care locuieºte în mijlocul
vostru; aceasta sã fie o lege necurmatã
printre urmaºii voºtri: cu strãinul sã
fie ca ºi cu voi, înaintea Domnului.
16. O singurã lege ºi o singurã poruncã

sã fie atât pentru voi, cât ºi pentru
strãinul care locuieºte printre voi.”

Pârga plãmãdelii
17. Domnul a vorbit lui Moise ºi a zis:
18. „Vorbeºte* copiilor lui Israel ºi

spune-le:
„Când veþi intra în þara în care vã voi

duce *Vers. 2. Deut. 26.1.

19. ºi când veþi mânca pâine* din þara
aceea, sã luaþi întâi un dar ridicat
pentru Domnul. *Ios. 5.11,12.

20. Ca dar ridicat sã aduceþi o turtã
din pârga* plãmãdelii voastre; s-o
aduceþi cum aduceþi darul** care se ia
întâi din arie.

*Deut. 26.2,10. Prov. 3.9,10. **Lev. 2.14; 23.10,16.

21. Din pârga plãmãdelii voastre sã
luaþi întâi un dar ridicat pentru Dom-
nul, din neam în neam.

Pãcatele fãrã voie
22. Dacã* pãcãtuiþi fãrã voie ºi nu

pãziþi toate poruncile pe care le-a fãcut
cunoscut lui Moise, Domnul, *Lev. 4.2.

23. tot ce v-a poruncit Domnul prin
Moise, din ziua când a dat Domnul
porunci ºi mai târziu din neam în neam;
24. dacã* pãcatul a fost fãcut fãrã

voie ºi fãrã sã ºtie adunarea, toatã
adunarea sã aducã un viþel ca ardere
de tot de un miros plãcut Domnului,
împreunã cu darul** sãu de mâncare ºi
cu jertfa sa de bãuturã, dupã rându-
ielile aºezate; sã mai aducã ºi un þap†
ca jertfã de ispãºire. *Lev. 4.13. 
**Vers. 8-10. †Lev. 4.23. Cap. 28.15. Ezra 6.17; 8.35.

25. Preotul* sã facã ispãºire pentru
toatã adunarea copiilor lui Israel ºi li
se va ierta; cãci au pãcãtuit fãrã voie ºi
ºi-au adus darul lor, o jertfã mistuitã
de foc în cinstea Domnului ºi o jertfã
de ispãºire înaintea Domnului, pentru
pãcatul pe care l-au sãvârºit fãrã voie.

*Lev. 4.20.

26. Se va ierta întregii adunãri a
copiilor lui Israel ºi strãinului care
locuieºte în mijlocul lor, cãci tot
poporul a pãcãtuit fãrã voie.
27. Dacã* unul singur a pãcãtuit fãrã

voie, sã aducã o caprã de un an ca
jertfã pentru pãcat. *Lev. 4.27,28.

28. Preotul* sã facã ispãºire pentru
cel ce a pãcãtuit fãrã voie înaintea
Domnului; când va face ispãºire pen-
tru el, i se va ierta. *Lev. 4.35.

29. Atât pentru bãºtinaºul dintre
copiii lui Israel, cât ºi pentru strãinul
care locuieºte în mijlocul lor, sã fie
aceeaºi lege*; când va pãcãtui fãrã
voie. *Vers. 15.

30. Dar* dacã cineva, fie bãºtinaº, fie
strãin, pãcãtuieºte cu voie, huleºte pe
Domnul: acela va fi nimicit din mijlocul
poporului sãu,

*Deut. 17.12. Ps. 19.13. Evr. 10.26. 2 Pet. 2.10.

31. cãci a nesocotit* cuvântul Dom-
nului ºi a cãlcat porunca Lui; va fi
nimicit ºi îºi va lua astfel pedeapsa**
pentru nelegiuirea lui.

*2 Sam. 12.9. Prov. 13.13. **Lev. 5.1. Ezec. 18.20.

Pedepsirea omului pentru cãlcarea
Sabatului

32. Când erau copiii lui Israel în
pustiu, au gãsit* pe un om strângând
lemne în ziua Sabatului.

*Exod 31.14,15; 35.2,3.

33. Cei ce-l gãsiserã strângând lemne,
l-au adus la Moise, la Aaron ºi la toatã
adunarea.
34. L-au aruncat în temniþã*, cãci nu

se spusese ce trebuiau sã-i facã.
*Lev. 24.12.
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35. Domnul a zis lui Moise: „Omul
acesta* sã fie pedepsit cu moartea,
toatã adunarea** sã-l ucidã cu pietre
afarã din tabãrã.”

*Exod 31.14,15. **Lev. 24.14. 1 Împ. 21.13. Fapt. 7.58.

36. Toatã adunarea l-a scos afarã din
tabãrã ºi l-a ucis cu pietre; ºi a murit,
cum poruncise lui Moise, Domnul.

Ciucurii de la veºminte
37. Domnul a zis lui Moise:
38. „Vorbeºte copiilor lui Israel ºi

spune-le sã-ºi facã*, din neam în
neam, un ciucure la colþurile veºmin-
telor lor ºi sã punã un fir albastru
peste ciucurele acesta din colþurile
veºmintelor. *Deut. 22.12. Mat. 23.5.

39. Când veþi avea ciucurele acesta,
sã vã uitaþi la el ºi sã vã aduceþi
aminte de toate poruncile Domnului,
ca sã le împliniþi ºi sã nu urmaþi* dupã
poftele inimilor voastre ºi dupã poftele
ochilor voºtri, ca sã vã lãsaþi târâþi**
la curvie. *Deut. 29.19. 
Iov 31.7. Ier. 9.14. Ezec. 6.9. **Ps. 73.27; 106.39. Iac. 4.4.

40. Sã vã aduceþi astfel aminte de
poruncile Mele, sã le împliniþi ºi sã
fiþi sfinþi* pentru Dumnezeul vostru.

*Lev. 11.44,45. Rom. 12.1. Col. 1.22. 1 Pet. 1.15,16.

41. Eu sunt Domnul Dumnezeul vos-
tru care v-am scos din þara Egiptului,
ca sã fiu Dumnezeul vostru.”

Core, Datan ºi Abiram

161. Core*, fiul lui Iþehar, fiul lui
Chehat, fiul lui Levi, s-a rãsculat

împreunã cu Datan ºi Abiram, fiii lui
Eliab, ºi On, fiul lui Pelet, toþi trei fiii
lui Ruben. *Exod 6.21. Cap. 26.9; 27.3. Iuda 11.

2. S-au rãsculat împotriva lui Moise,
împreunã cu douã sute cincizeci
de oameni din copiii lui Israel, din
fruntaºii adunãrii, din cei ce erau
chemaþi* la sfat, ºi care erau oameni
cu nume. *Cap. 26.9.

3. Ei s-au adunat* împotriva lui
Moise ºi Aaron ºi le-au zis: „Destul!
Cãci toatã** adunarea, toþi sunt sfinþi,
ºi Domnul† este în mijlocul lor. Pentru
ce vã ridicaþi voi mai presus de
adunarea Domnului?”

*Ps. 106.16. **Exod 19.6. †Exod 29.45. Cap. 14.14; 35.34.

4. Când a auzit Moise lucrul acesta, a
cãzut* cu faþa la pãmânt. *Cap. 14.5; 20.6.

5. A vorbit lui Core ºi la toatã ceata
lui ºi a zis: „Mâine, Domnul va arãta
cine este al Lui ºi cine este sfânt* 
ºi-l va lãsa sã se apropie** de El; va

lãsa sã se apropie de El pe acela pe
care-l va† alege. *Lev. 21.6-8,12,15. Vers. 3. 
**Exod 28.1. Cap. 17.5. 1 Sam. 2.28. Ps. 105.26. †Lev. 10.3;
21.17,18. Cap. 3.10. Ezec. 40.46; 44.15,16.

6. Iatã ce sã faceþi: Luaþi cãdelniþe,
Core ºi toatã ceata lui.
7. Mâine, puneþi foc în ele ºi puneþi

tãmâie pe el înaintea Domnului. Acela
pe care-l va alege Domnul, va fi sfânt.
Destul, copiii lui Levi!”
8. Moise a zis lui Core: „Ascultaþi,

dar, copiii lui Levi!
9. Prea puþin* lucru este oare pentru

voi cã Dumnezeul lui Israel v-a ales**
din adunarea lui Israel, lãsându-vã sã
vã apropiaþi de El, ca sã fiþi întrebu-
inþaþi la slujba Cortului Domnului ºi
sã vã înfãþiºaþi înaintea adunãrii ca
sã-I slujiþi?

*1 Sam. 18.23. Isa. 7.13. **Cap. 3.41,45; 8.14. Deut. 10.8.

10. V-a lãsat sã vã apropiaþi de El, pe
tine ºi pe toþi fraþii tãi, pe copiii lui
Levi, ºi acum mai voiþi ºi preoþia!
11. De aceea te aduni tu ºi ceata ta

împotriva Domnului! Cãci cine este
Aaron*, ca sã cârtiþi împotriva lui?”

*Exod 16.8. 1 Cor. 3.5.

12. Moise a trimis sã cheme pe Datan
ºi pe Abiram, fiii lui Eliab. Dar ei au
zis: „Nu ne suim.
13. N-ajunge* cã ne-ai scos dintr-o

þarã, unde curge lapte ºi miere, ca sã
ne faci sã murim în pustiu, de vrei sã
mai ºi** stãpâneºti peste noi?

*Vers. 9. **Exod 2.14. Fapt. 7.27,35.

14. Ce bine ne-ai mai dus într-o þarã*
unde curge lapte ºi miere, ºi ce bine
ne-ai mai dat în stãpânire ogoare ºi
vii! Crezi cã poþi sã iei ochii oame-
nilor? Nu ne suim!” *Exod 3.8. **Lev. 20.24.

15. Moise s-a mâniat foarte tare ºi a
zis Domnului: „Nu cãuta* la darul lor.
Nu le-am luat nici** mãcar un mãgar
ºi n-am fãcut rãu nici unuia din ei.”

*Gen. 4.4,5. **1 Sam. 12.3. Fapt. 20.33. 2 Cor. 7.2.

16. Moise a zis lui Core: „Tu* ºi
toatã ceata ta, mâine sã fiþi** înaintea
Domnului, tu ºi ei, împreunã cu
Aaron. *Vers. 6,7. **1 Sam. 12.3,7.

17. Luaþi-vã fiecare cãdelniþa lui,
puneþi tãmâie în ea ºi aduceþi fiecare
înaintea Domnului cãdelniþa lui: douã
sute cincizeci de cãdelniþe; tu ºi
Aaron, sã vã luaþi ºi voi fiecare cãdel-
niþa lui.”
18. ªi-au luat fiecare cãdelniþa, au

pus foc în ea, au pus tãmâie în foc ºi
au stat la uºa Cortului întâlnirii,
împreunã cu Moise ºi Aaron.
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19. ªi Core a chemat toatã adunarea
împotriva lui Moise ºi Aaron, la uºa
Cortului întâlnirii. Atunci slava*
Domnului s-a arãtat întregii adunãri.

*Exod 16.7,10. Lev. 9.6,23. Vers. 42. Cap. 14.10.

20. ªi Domnul a vorbit lui Moise ºi
lui Aaron ºi a zis:
21. „Despãrþiþi-vã* din mijlocul

acestei adunãri ºi-i voi topi într-o**
clipã.” *Gen. 19.17,22. Vers. 45. Ier. 51.6. 
Fapt. 2.40. Apoc. 18.4. **Exod 32.10; 33.5. Vers. 45.

22. Ei au* cãzut cu feþele la pãmânt ºi
au zis: „Dumnezeule, Dumnezeul
duhurilor** oricãrui trup! Un singur
om a pãcãtuit, ºi sã Te mânii împotriva
întregii adunãri?”

*Vers. 45. Cap. 14.5. **Cap. 27.16. Iov 12.10. Ecl. 12.7.
Isa. 57.16. Zah. 12.1. Evr. 12.9.

23. Domnul a vorbit lui Moise ºi a zis:
24. „Vorbeºte adunãrii ºi spune-i:

„Daþi-vã la o parte din preajma locuinþei
lui Core, Datan ºi Abiram!”
25. Moise s-a sculat ºi s-a dus la

Datan ºi Abiram; ºi bãtrânii lui Israel
au mers dupã el.
26. A vorbit adunãrii ºi a zis: „Depãr-

taþi-vã* de corturile acestor oameni rãi
ºi nu vã atingeþi de nimic din ce este al
lor, ca sã nu pieriþi odatã cu pedep-
sirea lor pentru toate pãcatele lor.”

*Gen. 19.12,14. Isa. 52.11. 2 Cor. 6.17. Apoc. 18.4.

27. Ei s-au depãrtat din preajma
locuinþei lui Core, Datan ºi Abiram.
Datan ºi Abiram au ieºit afarã ºi au
stat la uºa corturilor lor, cu nevestele,
copiii ºi pruncii lor.
28. Moise a zis: „Iatã cum* veþi

cunoaºte cã Domnul m-a trimis sã fac
toate aceste lucruri ºi cã nu lucrez
din** capul meu.

*Exod 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.

29. Dacã oamenii aceºtia vor muri
cum mor toþi oamenii ºi dacã vor avea
aceeaºi soartã ca toþi oamenii, nu m-a
trimis Domnul;
30. dar dacã Domnul va face un lucru

nemaiauzit*, dacã pãmântul îºi va
deschide gura ca sã-i înghitã cu tot ce
au, aºa încât se vor coborî de** vii în
Locuinþa morþilor – atunci veþi ºti cã
oamenii aceºtia au hulit pe Domnul.”

*Iov 31.3. Isa. 28.21. **Vers. 33. Ps. 55.15.

31. Pe când* isprãvea el de spus toate
aceste vorbe, pãmântul de sub ei s-a
despicat în douã.

*Cap. 26.10; 27.3. Deut. 11.6. Ps. 106.17.

32. Pãmântul ºi-a deschis gura ºi i-a
înghiþit, pe ei ºi casele lor, împreunã

cu toþi* oamenii lui Core ºi toate
averile lor. *Vers. 17. Cap. 26.11. 1 Cron. 6.22,37.

33. ªi s-au coborât astfel de vii în
Locuinþa morþilor, ei ºi tot ce aveau;
pãmântul i-a acoperit de tot ºi au pierit
din mijlocul adunãrii.
34. Tot Israelul, care era în jurul lor,

când au þipat ei, a fugit; cãci ziceau:
„Sã fugim ca sã nu ne înghitã pãmân-
tul!”
35. Un foc* a ieºit de la Domnul ºi a

mistuit pe cei douã** sute cincizeci de
oameni care aduceau tãmâia.

*Lev. 10.2. Cap. 11.1. Ps. 106.18. **Vers. 17.

36. Domnul a vorbit lui Moise ºi zis:
37. „Spune lui Eleazar, fiul preotului

Aaron, sã scoatã cãdelniþele din foc ºi
sã lepede focul din ele, cãci sunt*
sfinþite. *Lev. 27.28.

38. Cu cãdelniþele acestor oameni*,
care au pãcãtuit ºi au ispãºit pãcatul
cu viaþa lor, sã se facã niºte plãci
întinse cu care sã se acopere altarul.
Fiindcã au fost aduse înaintea Dom-
nului ºi sunt sfinþite, sã slujeascã de
aducere** aminte copiilor lui Israel.

*Prov. 20.2. Hab. 2.10. **Cap. 17.10; 26.10. Ezec. 14.8.

39. Preotul Eleazar a luat cãdelniþele
de aramã, pe care le aduseserã cei arºi,
ºi a fãcut din ele niºte plãci pentru
acoperirea altarului.
40. Acesta este un semn de aducere

aminte pentru copiii lui Israel, pentru*
ca nici un strãin, care nu este din
neamul lui Aaron, sã nu se apropie sã
aducã tãmâie înaintea Domnului ºi sã
nu i se întâmple ca lui Core ºi cetei
lui, dupã cum spusese Domnul prin
Moise. *Cap. 3.10. 2 Cron. 26.18.

O nouã rãzvrãtire a poporului
41. A doua zi, toatã adunarea* copii-

lor lui Israel a cârtit împotriva lui
Moise ºi împotriva lui Aaron, zicând:
„Voi aþi omorât pe poporul Domnului!”

*Cap. 14.2. Ps. 106.25.

42. Pe când se strângea adunarea
împotriva lui Moise ºi împotriva lui
Aaron, ºi pe când îºi îndreptau pri-
virile spre Cortul întâlnirii, iatã cã l-a
acoperit* norul ºi s-a arãtat slava
Domnului. *Exod 40.34.

43. Atunci Moise ºi Aaron* au venit
înaintea Cortului întâlnirii.

*Vers. 19. Cap. 20.6.

44. ªi Domnul a vorbit lui Moise ºi
a zis:
45. „Daþi-vã* la o parte din mijlocul
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acestei adunãri, ºi-i voi topi într-o
clipã!” Ei** au cãzut cu feþele la
pãmânt; *Vers. 21,24. **Vers. 22. Cap. 20.6.

46. ºi Moise a zis lui Aaron: „Ia
cãdelniþa, pune foc în ea de pe altar,
pune tãmâie în ea, du-te repede la
adunare ºi fã ispãºire pentru ei; cãci a*
izbucnit mânia Domnului ºi a început
urgia.” *Lev. 10.6. 
Cap. 1.53; 8.19; 11.33; 18.5. 1 Cron. 27.24. Ps. 106.29.

47. Aaron a luat cãdelniþa, cum zisese
Moise, ºi a alergat în mijlocul adu-
nãrii, ºi iatã cã începuse urgia printre
popor. El a tãmâiat ºi a fãcut ispãºire
pentru norod.
48. S-a aºezat între cei morþi ºi între

cei vii, ºi urgia a încetat.
49. Paisprezece mii ºapte sute de inºi

au murit de urgia aceasta, afarã de cei
ce muriserã din pricina lui Core.
50. Aaron s-a întors la Moise, la uºa

Cortului întâlnirii. Urgia încetase.
Toiagul lui Aaron

171. Domnul a vorbit lui Moise ºi a
zis:

2. „Vorbeºte copiilor lui Israel ºi ia
de la ei un toiag, dupã casele pãrinþilor
lor, adicã douãsprezece toiege din
partea cãpeteniilor lor, dupã casele
pãrinþilor lor. Sã scrii numele fiecã-
ruia pe toiagul lui;
3. ºi sã scrii numele lui Aaron pe

toiagul lui Levi; cãci va fi câte un
toiag de fiecare cãpetenie a caselor
pãrinþilor lor.
4. Sã le pui în Cortul întâlnirii, îna-

intea mãrturiei, unde Mã* întâlnesc cu
voi. *Exod 25.22; 29.42,43; 30.36.

5. Bãrbatul pe care-l* voi alege, va fi
acela al cãrui toiag va înflori, ºi voi
pune capãt dinaintea Mea cârtirilor pe
care le ridicã** împotriva voastrã
copiii lui Israel.” *Cap. 16.5. **Cap. 16.11.

6. Moise a vorbit copiilor lui Israel;
ºi toate cãpeteniile lor i-au dat câte un
toiag, fiecare cãpetenie câte un toiag,
dupã casele pãrinþilor lor, adicã douã-
sprezece toiege. Toiagul lui Aaron era
în mijlocul toiegelor lor.
7. Moise a pus toiegele înaintea Dom-

nului, în Cortul* mãrturiei.
*Exod 38.21. Cap. 18.2. Fapt. 7.44.

8. A doua zi, când a intrat Moise în
Cortul mãrturiei, iatã cã toiagul lui
Aaron, care era pentru casa lui Levi,
înverzise, fãcuse muguri, înflorise ºi
copsese migdale.

9. Moise a luat dinaintea Domnului
toate toiegele ºi le-a dus tuturor copiilor
lui Israel, ca sã le vadã ºi sã-ºi ia
fiecare toiagul lui.
10. Domnul a zis lui Moise: „Pune

toiagul* lui Aaron înapoi înaintea
mãrturiei ºi sã fie pãstrat ca un**
semn pentru cei rãzvrãtiþi, ca sã pui
astfel capãt înaintea Mea cârtirilor†
lor ºi sã nu moarã.”

*Evr. 9.4. **Cap. 16.38. †Vers. 5.

11. Moise a fãcut aºa; a fãcut întocmai
dupã porunca pe care i-o dãduse Dom-
nul.
12. Copiii lui Israel au zis lui Moise:

„Iatã cã murim, pierim, pierim cu toþii!
13. Oricine* se apropie de Cortul

Domnului moare. Va trebui oare sã
murim cu toþii?” *Cap. 1.51,53; 18.4,7.

Preoþii ºi leviþii

181. Domnul a zis lui Aaron: „Tu*
ºi fiii tãi, ºi casa tatãlui tãu cu

tine, sã purtaþi** pedeapsa fãrãdelegilor
fãcute în Sfântul Locaº; tu ºi fiii tãi
împreunã cu tine sã purtaþi pedeapsa
fãrãdelegilor fãcute în împlinirea
slujbei voastre preoþeºti.

*Cap. 17.13. **Exod 28.38.

2. Apropie de asemenea de tine, pe
fraþii tãi, seminþia lui Levi, seminþia
tatãlui tãu, ca sã fie legaþi* de tine
ºi** sã-þi slujeascã, atunci când tu
ºi† fiii tãi împreunã cu tine veþi fi
înaintea Cortului întâlnirii.

*Gen. 29.34. **Cap. 3.6,7. †Cap. 3.10.

3. Ei sã pãzeascã* ce le vei porunci tu
ºi cele privitoare la tot Cortul; dar sã**
nu se apropie nici de uneltele Sfântului
Locaº, nici de altar, ca sã† nu muriþi, ºi
ei ºi voi. *Cap. 3.25,31,36. **Cap. 16.40. †Cap. 4.15.

4. Ei sã se alipeascã de tine ºi sã
pãzeascã tot ce priveºte Cortul întâl-
nirii pentru toatã slujba Cortului. Nici
un* strãin sã nu se apropie de voi.

*Cap. 3.10.

5. Sã pãziþi cele privitoare* la Sfântul
Locaº ºi altar, ca** sã nu mai fie mânie
împotriva copiilor lui Israel.

*Exod 27.21; 30.7. Lev. 24.3. Cap. 8.2. **Cap. 16.46.

6. Iatã cã am luat pe fraþii voºtri leviþii
din mijlocul copiilor lui Israel, ca unii
care sunt daþi* Domnului: ei vã** sunt
încredinþaþi vouã în dar, ca sã facã
slujba Cortului întâlnirii.

*Cap. 3.12,45. **Cap. 3.9; 8.19.

7. Tu ºi fiii* tãi împreunã cu tine  sã
pãziþi slujbele preoþiei voastre în tot ce
priveºte altarul ºi tot ce este dincolo**
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de perdeaua dinãuntru: aceasta este
slujba pe care o veþi face. Vã dau în
dar slujba preoþiei. Strãinul care se va
apropia, va fi omorât.”

*Vers. 5. Cap. 3.10. **Evr. 9.3,6.

Întreþinerea preoþilor
8. Domnul a zis lui Aaron: „Iatã, din

toate lucrurile pe* care Mi le închinã
copiii lui Israel, îþi dau pe cele care
Îmi sunt aduse prin ridicare; þi le dau
þie ºi fiilor tãi ca drept** al ungerii,
printr-o lege veºnicã.

*Lev. 6.16,18,26; 7.6,32. Cap. 5.9. **Exod 29.29; 40.13,15.

9. Iatã ce va fi al tãu dintre lucrurile
preasfinte care nu sunt mistuite de foc:
toate darurile din jertfele lor* de mân-
care, toate jertfele** lor de ispãºire, ºi
toate jertfele† pentru vinã, pe care Mi
le vor aduce; lucrurile acestea prea-
sfinte sã fie ale tale ºi ale fiilor tãi.

*Lev. 2.2,3; 10.12,13. **Lev. 4.22,27; 6.25,26. †Lev. 5.1;
7.7; 10.12; 14.13.

10. Sã le mâncaþi într-un* loc prea-
sfânt; orice bãrbat sã mãnânce din ele;
sã le priviþi ca sfinte. *Lev. 6.16,18,26,29; 7.6.

11. Iatã ce va mai fi al tãu: toate
darurile pe care le vor aduce copiii lui
Israel* prin ridicare ºi legãnându-le
într-o parte ºi în alta, þi** le dau þie,
fiilor tãi ºi fiicelor tale împreunã cu
tine, printr-o lege veºnicã. Oricine† va
fi curat în casa ta sã mãnânce din ele.

*Exod 29.27,28. Lev. 7.30,34. **Lev. 10.14. Deut. 18.3.
†Lev. 22.2,3,11-13.

12. Îþi dau cele dintâi roade pe care le
vor aduce Domnului: tot* ce va fi mai
bun din untdelemn, tot ce va fi mai
bun din must ºi grâu.

*Exod 23.19. Deut. 18.4. Neem. 10.35,36.

13. Cele dintâi* roade ale pãmântului
lor, pe** care le vor aduce Domnului,
sã fie ale tale. Oricine† va fi curat în
casa ta sã mãnânce din ele. *Exod 22.29. 

**Exod 22.29; 23.19; 34.26. Lev. 2.14. Cap. 15.19. Deut.
26.2. †Vers. 11.

14. Tot ce* va fi închinat Domnului
prin fãgãduinþã în Israel, sã fie al tãu.

*Lev. 27.28.
15. Orice întâi nãscut* din orice trup,

pe care-l vor aduce Domnului, atât din
oameni, cât ºi din dobitoace, sã fie al
tãu. Numai sã laºi sã se rãscumpere
întâiul nãscut** al omului ºi sã laºi sã
se rãscumpere ºi întâiul nãscut al unui
dobitoc necurat. *Exod 13.2; 22.29. 
Lev. 27.26. Cap. 3.13. **Exod 13.13; 34.20.

16. Sã laºi sã se rãscumpere întâii
nãscuþi ai oamenilor, de la vârsta de o
lunã, dupã* preþuirea ta, cu preþul de

cinci sicli de argint, dupã siclul Sfân-
tului Locaº, care este** de douãzeci
de ghere. *Lev. 27.6. 
Cap. 3.47. **Exod 30.13. Lev. 27.25. Cap. 3.47. Ezec. 45.12.

17. Dar* sã nu laºi sã se rãscumpere
întâiul nãscut al vacii, nici întâiul
nãscut al oii, nici întâiul nãscut al
caprei: acestea sunt lucruri sfinte.
Sângele lor** sã-l stropeºti pe altar ºi
sã le arzi grãsimea: aceasta va fi o
jertfã mistuitã de foc, de un miros
plãcut Domnului. *Deut. 15.19. **Lev. 3.2,5.

18. Carnea lor sã fie a ta, ca ºi piep-
tul* care se leagãnã într-o parte ºi în
alta ºi ca ºi spata dreaptã.

*Exod 29.26,28. Lev. 7.31,32,34.

19. Îþi dau þie, fiilor tãi ºi fiicelor tale
împreunã cu tine, printr-o lege veºnicã,
toate darurile sfinte* pe care le vor
aduce Domnului, copiii lui Israel prin
ridicare. Acesta este un** legãmânt de
neîncãlcat ºi pe vecie înaintea Dom-
nului, pentru tine ºi pentru sãmânþa ta
împreunã cu tine.”

*Vers. 11. **Lev. 2.13. 2 Cron. 13.5.

Întreþinerea leviþilor
20. Domnul a zis lui Aaron: „Tu sã 

n-ai nici o moºtenire în þara lor ºi sã 
n-ai nici o parte de moºie în mijlocul
lor. Eu* sunt moºtenirea ºi partea ta de
moºie în mijlocul copiilor lui Israel.
*Deut. 10.9; 12.12, 14.27,29; 18.1,2. Ios. 13.14,33; 14.3; 18.7.
Ps. 16.5. Ezec. 44.28.

21. Fiilor lui* Levi le dau ca moºtenire
orice zeciuialã în Israel, pentru slujba
pe care o fac ei, pentru** slujba Cortului
întâlnirii. *Lev. 27.30,32. Vers. 24,26.
Neem. 10.37; 12.44. Evr. 7.5,8,9. **Cap. 3.7,8.

22. Copiii* lui Israel sã nu se mai
apropie de Cortul întâlnirii, ca sã nu**
se facã vinovaþi de vreun pãcat ºi sã
moarã. *Cap. 1.51. **Lev. 22.9.
23. Ci* leviþii sã facã slujba Cortului

întâlnirii ºi sã rãmânã încãrcaþi cu
fãrãdelegile lor. Ei sã n-aibã nici o
moºtenire în mijlocul copiilor lui
Israel: aceasta sã fie o lege veºnicã
printre urmaºii voºtri. *Cap. 3.7.

24. Leviþilor* le dau de moºtenire
zeciuielile pe care le vor aduce copiii
lui Israel, Domnului, prin ridicare; de
aceea zic cu privire la ei: „Sã n-aibã**
nici o moºtenire în mijlocul copiilor
lui Israel.”

*Vers. 21. **Vers. 20. Deut. 10.9; 14.27,29; 18.1.

Darul leviþilor din ce primesc
25. Domnul a vorbit lui Moise ºi a zis:
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26. „Sã vorbeºti leviþilor ºi sã le spui:
„Când veþi primi de la copiii lui Israel
zeciuiala* pe care v-o dau din partea
lor, ca moºtenire a voastrã, sã luaþi
întâi din ea un dar pentru Domnul, ºi
anume: a zecea parte din zeciuialã;
*Neem. 10.38.

27. ºi darul* vostru vi se va socoti ca
grâul care se ia întâi din arie ºi ca mus-
tul care se ia întâi din teasc. *Vers. 30.

28. Astfel sã luaþi ºi voi întâi un dar
pentru Domnul, din toate zeciuielile
pe care le veþi primi de la copiii lui
Israel, ºi sã daþi preotului Aaron darul
pe care-l veþi lua întâi din ele pentru
Domnul.
29. Din toate darurile care vi se vor

da, sã luaþi întâi toate darurile pentru
Domnul; din tot ce va fi mai bun, sã
luaþi întâi partea închinatã Domnului.
30. Sã le spui: „Dupã ce veþi lua din

ele partea cea mai bunã*, zeciuiala va
fi socotitã leviþilor ca venitul de la
arie ºi ca venitul de la teasc. *Vers. 27.

31. Sã-l mâncaþi într-un loc oarecare,
voi ºi casa voastrã; cãci aceasta este
plata* voastrã pentru slujba pe care o
faceþi în Cortul întâlnirii.

*Mat. 10.10. Luca 10.7. 1 Cor. 9.13. 1 Tim. 5.18.

32. Nu vã veþi* face vinovaþi pentru
aceasta de nici un pãcat, dacã veþi lua
din ele pentru Domnul ce este mai
bun, nici nu veþi** pângãri darurile
sfinte ale copiilor lui Israel ºi nu veþi
muri.” *Lev. 19.8; 22.16. **Lev. 22.2,15.

Vaca roºie, apa de curãþare

191. Domnul a vorbit lui Moise ºi
lui Aaron ºi a zis:

2. „Iatã ce porunceºte legea pe care a
dat-o Domnul zicând: „Vorbeºte copiilor
lui Israel sã-þi aducã o vacã roºie, fãrã
patã, fãrã vreun cusur trupesc, ºi care
sã nu* fi fost pusã la jug.

*Deut. 21.3. 1 Sam. 6.7.

3. S-o daþi preotului Eleazar; el s-o
scoatã* din tabãrã ºi sã fie înjunghiatã
înaintea lui. *Lev. 4.12,21; 16.27. Evr. 13.11.

4. Preotul Eleazar sã ia cu degetul din
sângele vacii ºi sã* stropeascã de
ºapte ori înaintea Cortului întâlnirii.

*Lev. 4.6; 16.14,19. Evr. 9.13.

5. Vaca sã fie arsã sub ochii lui; sã-i
ardã pielea*, carnea ºi sângele, împre-
unã cu balega. *Exod 29.14. Lev. 4.11,12.

6. Preotul sã ia* lemn de cedru, isop
ºi cârmâz ºi sã le arunce în mijlocul
flãcãrilor care vor mistui vaca.

*Lev. 14.4,6,49.

7. Preotul* sã-ºi spele hainele ºi
sã-ºi scalde trupul în apã; apoi sã intre
iarãºi în tabãrã ºi sã fie necurat pânã
seara. *Lev. 11.25; 15.5.

8. Cel ce va arde vaca sã-ºi spele
hainele în apã ºi sã-ºi scalde trupul în
apã; ºi sã fie necurat pânã seara.
9. Un om curat sã strângã cenuºa*

vacii ºi s-o punã într-un loc curat afarã
din tabãrã; s-o pãstreze pentru
adunarea copiilor lui Israel, ca sã facã
apa de curãþare**. Aceasta este o apã
de ispãºire. *Evr. 9.13. **Vers. 13,20,21. Cap. 31.23.

10. Cel ce va strânge cenuºa vacii
sã-ºi spele hainele ºi sã fie necurat
pânã seara. Aceasta sã fie o lege
veºnicã atât pentru copiii lui Israel,
cât ºi pentru strãinul care locuieºte în
mijlocul lor.
11. Cine* se va atinge de vreun mort,

de vreun trup omenesc mort, sã fie
necurat timp de ºapte zile. *Lev. 21.1. 
Vers. 16. Cap. 5.2; 9.6,10; 31.19. Plân. 4.14. Hag. 2.13.

12. Sã* se cureþe cu apa aceasta a
treia zi ºi a ºaptea zi ºi va fi curat; dar
dacã nu se curãþã a treia zi ºi a ºaptea
zi, nu va fi curat. *Cap. 31.19.

13. Cine se va atinge de un mort, de
trupul unui om mort, ºi nu se va curãþa,
pângãreºte* Cortul Domnului; acela
sã fie nimicit din Israel. Fiindcã nu
s-a stropit peste el apa** de curãþare,
este necurat, ºi necurãþia† lui este încã
peste el.

*Lev. 15.31. **Vers. 9. Cap. 8.7. †Lev. 7.20; 22.3.

14. Iatã legea când va muri un om 
într-un cort: oricine va intra în cort ºi
oricine se va afla în cort va fi necurat
ºapte zile.
15. De asemenea, orice* vas desco-

perit, care nu va avea un capac bine
strâns pe el, va fi necurat.

*Lev. 11.32. Cap. 31.20.

16. Oricine* se va atinge, pe câmp,
de un om ucis de sabie, sau de un
mort, sau de oase omeneºti, sau de
vreun mormânt, va fi necurat timp de
ºapte zile. *Vers. 11.

17. Pentru cel necurat sã se ia* cenuºã
de la jertfa de ispãºire care a fost arsã
ºi sã toarne peste ea apã de izvor într-un
vas. *Vers. 9.
18. Un om curat sã ia* isop ºi sã-l

înmoaie în apã; sã stropeascã apoi cu
el cortul, toate uneltele, oamenii care
sunt acolo, pe cel ce s-a atins de oase
omeneºti, sau de vreun om ucis, sau de
vreun mort, sau de vreun mormânt.

*Ps. 51.7.
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19. Cel curat sã stropeascã pe cel
necurat, a treia zi ºi a ºaptea zi, ºi sã-l
cureþe în ziua* a ºaptea. Sã-ºi spele
hainele ºi sã se scalde în apã; ºi seara,
va fi curat. *Lev. 14.9.

20. Un om care va fi necurat ºi nu se
va curãþa, va fi nimicit din mijlocul
adunãrii, cãci a spurcat* Sfântul Locaº
al Domnului; fiindcã n-a fost stropitã
peste el apa de curãþare, este necurat.

*Vers. 13.

21. Aceasta sã fie o lege veºnicã
pentru ei. Cel ce va stropi pe altul cu
apa de curãþare sã-ºi spele hainele, ºi
cel ce se va atinge de apa de curãþare
sã fie necurat pânã seara.
22. Orice* lucru de care se va atinge

cel necurat va fi necurat; ºi cine se**
va atinge de el sã fie necurat pânã
seara.” *Hag. 2.13. **Lev. 15.5.

Moartea Mariei – Apele de la Meriba –
Pedepsirea lui Moise

20 1. Toatã adunarea copiilor* lui
Israel a ajuns în pustiul Þin în

luna întâi. ªi poporul s-a oprit la Cades.
Acolo a murit** ºi a fost îngropatã
Maria. *Cap. 33.36. **Exod 15.20. Cap. 26.59.

2. Adunarea* n-avea apã. ªi s-au**
rãsculat împotriva lui Moise ºi împo-
triva lui Aaron. *Exod 11.1. **Cap. 16.19,42.

3. Poporul a cãutat* ceartã cu Moise.
Ei au zis: „Ce bine ar fi fost sã fi murit
noi, când** au murit fraþii noºtri
înaintea Domnului!

*Exod 17.2. Cap. 14.2. **Cap. 11.1,33; 14.37; 16.32,35,49.

4. Pentru ce* aþi adus adunarea Dom-
nului în pustiul acesta, ca sã murim în
el noi ºi vitele noastre? *Exod 17.3.

5. Pentru ce ne-aþi scos din Egipt ºi
ne-aþi adus în acest loc rãu, unde nu
este nici loc de semãnat, nici smochin,
nici viþã, nici rodiu, nici apã de bãut?”
6. Moise ºi Aaron au plecat de la

adunare ºi s-au dus la uºa Cortului
întâlnirii. Au cãzut* cu faþa la pãmânt
ºi li s-a arãtat slava** Domnului.

*Cap. 14.5; 16.4,22,45. **Cap. 14.10.

7. Domnul a vorbit lui Moise ºi a zis:
8. „Ia* toiagul ºi cheamã adunarea, tu

ºi fratele tãu Aaron. Sã vorbiþi stâncii
acesteia în faþa lor, ºi ea va da apã. Sã
le scoþi** astfel apã din stâncã ºi sã
adãpi adunarea ºi vitele lor.” *Exod 17.5. 
**Neem. 9.15. Ps. 78.15,16; 105.41; 114.8. Isa. 43.20; 48.21.

9. Moise a luat toiagul dinaintea*
Domnului, cum îi poruncise Domnul.

*Cap. 17.10.

10. Moise ºi Aaron au chemat aduna-
rea înaintea stâncii. ªi Moise le-a zis:
„Ascultaþi*, rãzvrãtiþilor! Vom putea
noi oare sã vã scoatem apã din stânca
aceasta?” Ps. 106.33.

11. Apoi Moise a ridicat mâna ºi a
lovit stânca de douã ori cu toiagul. ªi
a ieºit apã* din belºug, aºa încât a bãut
ºi adunarea, ºi au bãut ºi vitele.

*Exod 17.6. Deut. 8.15. 1 Cor. 10.4.

12. Atunci Domnul a zis lui Moise:
„Pentru cã n-aþi* crezut în Mine, ca sã
Mã sfinþiþi** înaintea copiilor lui
Israel, nu voi veþi duce adunarea
aceasta în þara pe care i-o dau.”
*Cap. 27.14. Deut. 1.37; 3.26; 32.51. **Lev. 10.3. Ezec.
20.41; 36.23; 38.16. 1 Pet. 3.15.

13. Acestea sunt* apele Meriba
(Ceartã), unde s-au certat copiii lui
Israel cu Domnul care a fost sfinþit
între ei. *Deut. 33.8. Ps. 95.8; 106.32, etc.

Edomiþii ºi israeliþii
14. De la Cades, Moise* a trimis

niºte soli la împãratul Edomului, ca
sã-i spunã: „Aºa** vorbeºte fratele
tãu, Israel: Tu ºtii toate suferinþele
prin care am trecut.

*Judc. 11.16,17. **Deut. 2.4, etc.; 23.7. Obad. 10,12.

15. Pãrinþii* noºtri s-au coborât în
Egipt ºi am** locuit acolo multã vreme.
Dar† egiptenii ne-au chinuit, pe noi ºi
pe pãrinþii noºtri. *Gen. 46.6. 
Fapt. 7.15. **Exod 1.11, etc. ; 12.40. Deut. 26.6. Fapt. 7.19.

16. Am* strigat cãtre Domnul, ºi El
ne-a auzit glasul. A trimis** un Înger
ºi ne-a scos din Egipt. ªi iatã cã
suntem la Cades, cetate care se aflã la
marginea þinutului tãu.

*Exod 2.23; 3.7. **Exod 3.2; 14.19; 23.20; 33.2.

17. Lasã-ne* sã trecem prin þara ta;
nu vom trece nici prin ogoare, nici prin
vii ºi nici nu vom bea apã din fântâni;
vom merge pe drumul împãrãtesc, fãrã
sã ne abatem la dreapta sau la stânga,
pânã vom trece de þinutul tãu.”

*Cap. 21.22. Deut. 2.27.

18. Edom i-a rãspuns: „Sã nu cumva
sã treci pe la mine, cãci altfel îþi voi
ieºi înainte cu sabia.”
19. Copiii lui Israel i-au zis: „Vom

merge pe drumul cel mare; ºi dacã vom
bea din apa ta, eu ºi turmele mele, îþi
voi* plãti preþul; nu-þi cer altceva
decât sã trec cu picioarele!” *Deut. 2.6,28.

20. El a rãspuns: „Sã nu cumva* sã
treci!” ªi Edom i-a ieºit înainte cu
multã gloatã ºi cu mânã tare. *Judc. 11.17.
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21. Astfel* Edom n-a vrut sã lase pe
Israel sã treacã prin þinutul lui. ªi
Israel s-a abãtut** de la el.

*Deut. 2.27,29. **Deut. 2.4,5,8. Judc. 11.18.

Moartea lui Aaron – Eleazar
22. Toatã adunarea copiilor lui Israel

a plecat de la Cades* ºi a ajuns** la
muntele Hor. *Cap. 33.37. **Cap. 21.4.

23. Domnul a zis lui Moise ºi lui
Aaron, lângã muntele Hor, la hotarele
þãrii lui Edom:
24. „Aaron are sã fie adãugat* la

poporul lui; cãci nu va intra în þara pe
care o dau copiilor lui Israel, pentru cã
v-aþi** împotrivit poruncii Mele, la
apele Meriba.

*Gen. 25.8. Cap. 27.13; 31.2. Deut. 32.50. **Vers. 12.

25. Ia pe Aaron ºi pe fiul sãu Eleazar
ºi suie-i pe muntele Hor.

*Cap. 33.38. Deut. 32.50.

26. Dezbracã pe Aaron de veºmintele
lui ºi îmbracã pe fiul sãu Eleazar cu
ele. Acolo va fi adãugat Aaron la
poporul lui ºi va muri.”
27. Moise a fãcut ce-i poruncise

Domnul. S-au suit pe muntele Hor, în
faþa întregii adunãri.
28. Moise* a dezbrãcat pe Aaron de

veºmintele lui ºi a îmbrãcat cu ele pe
fiul sãu Eleazar. Aaron** a murit
acolo, pe vârful muntelui. Moise ºi
Eleazar s-au coborât de pe munte.

*Exod 29.29,30. **Cap. 33.38. Deut. 10.6; 32.50.

29. Toatã adunarea a vãzut cã Aaron
murise, ºi toatã casa lui Israel a plâns
pe Aaron treizeci* de zile. *Deut. 34.8.

Israeliþii în luptã cu canaaniþii

211. Împãratul Aradului, un canaanit,
care locuia la miazãzi, a auzit*

cã Israel vine pe drumul Atarim. El
s-a luptat împotriva lui Israel ºi a luat
mai mulþi prinºi de rãzboi.

*Cap. 33.40. Judc. 1.16.

2. Atunci* Israel a fãcut Domnului o
juruinþã ºi a zis: „Dacã vei da pe
poporul acesta în mâinile mele, îi voi
nimici cu desãvârºire cetãþile.”

*Gen. 28.20. Judc. 11.30.

3. Domnul a auzit glasul lui Israel
ºi a dat pe canaaniþi în mâinile lui.
Israeliþii i-au nimicit cu desãvârºire,
pe ei ºi cetãþile lor; ºi locul acela l-au
numit Horma (Nimicire deplinã).

ªerpii înfocaþi
4. Au* plecat de la muntele Hor pe

drumul care duce spre Marea Roºie, 

ca sã** ocoleascã þara Edomului.
Poporul ºi-a pierdut rãbdarea pe drum

*Cap. 20.22; 33.41. **Judc. 11.18.

5. ºi a vorbit* împotriva lui Dum-
nezeu ºi împotriva lui Moise: „Pentru
ce** ne-aþi scos din Egipt ca sã murim
în pustiu? Cãci nu este nici pâine,
nici apã ºi ni s-a scârbit† sufletul de
aceastã hranã proastã.”

*Ps. 78.19. **Exod 16.3; 17.3. †Cap. 11.6.

6. Atunci Domnul* a trimis împotriva
poporului niºte** ºerpi înfocaþi, care
au muºcat poporul, aºa încât au murit
mulþi oameni în Israel.

*1 Cor. 10.9. **Deut. 8.15.

7. Poporul* a venit la Moise ºi a
zis: „Am** pãcãtuit, cãci am vorbit
împotriva Domnului ºi împotriva ta.
Roagã-te† Domnului, ca sã depãrteze
de la noi aceºti ºerpi.” Moise s-a rugat
pentru popor. *Ps. 78.34. 
**Vers. 5. †Exod 8.8,28. 1 Sam. 12.19. 1 Împ. 13.6. Fapt. 8.24.

8. Domnul a zis lui Moise: „Fã-þi un
ºarpe înfocat ºi spânzurã-l de o prãjinã;
oricine este muºcat ºi va privi spre el
va trãi.”
9. Moise* a fãcut un ºarpe de aramã

ºi l-a pus într-o prãjinã; ºi oricine era
muºcat de un ºarpe ºi privea spre
ºarpele de aramã, trãia.

*2 Împ. 18.4. Ioan 3.14,15.

Alte cãlãtorii ale israeliþilor
10. Copiii lui Israel au plecat ºi au*

tãbãrât la Obot. *Cap. 33.43.

11. Au plecat* din Obot ºi au
tãbãrât** la Iie-Abarim, în pustiul din
faþa Moabului, spre rãsãritul soarelui.

*Cap. 33.44. **Deut. 2.13.

12. De acolo au plecat ºi au tãbãrât în
valea Zered.
13. De acolo au plecat ºi au tãbãrât din-

colo de Arnon, care curge prin pustiu,
ieºind din þinutul amoriþilor; cãci
Arnonul* face hotarul Moabului, între
Moab ºi amoriþi. *Cap. 22.36. Judc. 11.18.

14. De aceea se zice în cartea rãz-
boaielor Domnului:
„Vaheb în Sufa,
ªuvoaiele Arnonului,
15. ªi scurgerile ºuvoaielor,
Care se întind înspre Ar ºi se ating*

cu hotarul lui Moab.” *Deut. 2.18,29.

16. De acolo s-au dus* la Beer
(Fântânã). La aceastã fântânã, Domnul
a zis lui Moise: „Strânge poporul ºi le
voi da apã.” *Judc. 9.21.

17. Atunci a cântat* Israel cântarea
aceasta:

NUMERII 20, 21170

„Þâºneºte, fântânã! Cântaþi în cinstea
ei! *Exod 15.1. Ps. 105.2; 106.12.

18. Fântâna pe care au sãpat-o
cãpeteniile,
Pe care au sãpat-o mai marii popo-

rului,
Cu toiagul de cârmuire*, cu toiegele

lor!”
Din pustiul acesta s-au dus la

Matana; *Isa. 33.22.

19. din Matana, la Nahaliel; din
Nahaliel, la Bamot;
20. din Bamot, la valea din câmpia

Moabului, în vârful muntelui Pisga,
care cautã spre* pustiu. *Cap. 23.28.

Sihon ºi Og
21. Israel* a trimis soli la Sihon,

împãratul amoriþilor, ca sã-i spunã:
*Deut. 2.26,27. Judc. 11.19.

22. „Lasã-mã* sã trec prin þara ta; nu
vom intra nici în ogoare, nici în vii ºi
nu vom bea apã din fântâni; vom þine
drumul împãrãtesc, pânã vom trece de
þinutul tãu.” *Cap. 20.17.

23. Sihon* n-a îngãduit lui Israel sã
treacã prin þinutul lui. Sihon a strâns
tot poporul ºi a ieºit înaintea lui Israel,
în pustiu. A venit la Iahaþ** ºi s-a
luptat împotriva lui Israel.

*Deut. 29.7. **Deut. 2.32. Judc. 11.20.

24. Israel* l-a bãtut cu ascuþiºul sabiei
ºi i-a cucerit þara de la Arnon pânã la
Iaboc, pânã la hotarul copiilor lui
Amon; cãci hotarul copiilor lui Amon
era întãrit. *Deut. 2.33; 29.7. 
Ios. 12.1,2; 24.8. Neem. 9.22. Ps. 135.10,11; 136.19. Amos 2.9.

25. Israel a luat toate cetãþile acelea
ºi s-a aºezat în toate cetãþile amori-
þilor, în Hesbon ºi în toate satele de
prin împrejurimi.
26. Cãci Hesbonul era cetatea lui

Sihon, împãratul amoriþilor. El pornise
cu rãzboi împotriva împãratului
dinainte al Moabului ºi-i luase toatã
þara pânã la Arnon.
27. De aceea zic poeþii:
„Veniþi la Hesbon!
Sã se zideascã din nou ºi sã se

întãreascã cetatea lui Sihon.
28. Cãci a ieºit* un foc din Hesbon,
O flacãrã din cetatea lui Sihon,
ªi a mistuit pe** Ar-Moab,
Pe locuitorii înãlþimilor Arnonului.

*Ier. 48.45,46. **Deut. 2.9,18. Isa. 15.1.

29. Vai de tine, Moab!
Eºti pierdut, poporul lui Chemoº*!
El a fãcut pe fiii lui fugari,

ªi pe fetele lui le-a dat roabe
Lui Sihon, împãratul amoriþilor.

*Judc. 11.24. 1 Împ. 11.7,33. 2 Împ. 23.13. Ier. 48.7,13.

30. Noi am aruncat cu sãgeþile asupra
lor:
Din Hesbon pânã la* Dibon totul este

nimicit;
Am pustiit pânã la Nofah,
Care se întindea pânã la** Medeba.”

*Ier. 48.18,22. **Isa. 15.2.

31. Israel s-a aºezat astfel în þara
amoriþilor.
32. Moise a trimis sã iscodeascã

Iaezerul*. Au luat satele care þineau
de el ºi au izgonit pe amoriþii care
erau în ele. *Cap. 32.1. Ier. 48.32.

33. Au* schimbat apoi drumul ºi 
s-au suit pe drumul care duce la
Basan. Og, împãratul Basanului, le-a
ieºit înainte, cu tot poporul lui, ca sã
lupte împotriva lor la** Edrei.

*Deut. 3.1; 29.7. **Ios. 13.12.

34. Domnul a zis lui Moise: „Nu* te
teme de el; cãci îl dau în mâinile tale,
pe el ºi tot poporul lui, ºi toatã þara
lui; sã-i** faci cum ai fãcut lui Sihon,
împãratul amoriþilor, care locuia la
Hesbon.”

*Deut. 3.2. **Vers. 24. Ps. 135.10,11; 136.20.

35. ªi ei l-au* bãtut, pe el ºi pe fiii
lui, ºi tot poporul lui, de n-au lãsat sã
scape nici unul mãcar, ºi au pus mâna
pe þara lui. *Deut. 3.3, etc.

Balac trimite dupã Balaam

221. Copiii* lui Israel au pornit ºi
au tãbãrât în ºesurile Moabului,

dincolo de Iordan, în faþa Ierihonului.
*Cap. 33.48.

2. Balac, fiul lui Þipor*, a vãzut tot
ce fãcuse Israel, amoriþilor. *Judc. 11.25.

3. ªi Moab* a rãmas foarte îngrozit
în faþa unui popor atât de mare la
numãr; l-a apucat groaza în faþa
copiilor lui Israel. *Exod 15.15.

4. Moab a zis bãtrânilor* lui Madian:
„Mulþimea aceasta are sã înghitã tot
ce este în jurul nostru, cum paºte boul
verdeaþa de pe câmp.” Balac,  fiul lui
Þipor, era pe atunci împãrat al Moabului.

*Cap. 31.8. Ios. 13.21.

5. El a trimis* soli la Balaam, fiul lui
Beor, la** Petor pe Râu (Eufrat), în
þara fiilor poporului sãu, ca sã-l cheme
ºi sã-i spunã: „Iatã, un popor a ieºit
din Egipt, acoperã faþa pãmântului ºi
s-a aºezat în faþa mea.

*Deut. 23.4. Ios. 13.22; 24.9. Neem. 13.1,2. Mica 6.5.
2 Pet. 2.15. Iuda 11. Apoc. 2.14. **Cap. 23.7. Deut. 23.4.
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6. Vino, te rog, sã-mi blestemi* pe
poporul acesta, cãci este mai puternic
decât mine; poate cã aºa îl voi putea
bate ºi-l voi izgoni din þarã, cãci ºtiu
cã pe cine binecuvântezi tu este bine-
cuvântat ºi pe cine blestemi tu este
blestemat.” *Cap. 23.7.

7. Bãtrânii lui Moab ºi bãtrânii lui
Madian au plecat, având cu ei daruri*
pentru ghicitor. Au ajuns la Balaam ºi 
i-au spus cuvintele lui Balac.

*1 Sam. 9.7,8.

8. Balaam le-a zis: „Rãmâneþi* aici
peste noapte ºi vã voi da rãspuns, dupã
cum îmi va spune Domnul.” ªi cãpe-
teniile Moabului au rãmas la Balaam.

*Vers. 19.

9. Dumnezeu* a venit la Balaam ºi a
zis: „Cine sunt oamenii aceºtia pe
care-i ai la tine?” *Gen. 20.3. Vers. 20.

10. Balaam a rãspuns lui Dumnezeu:
„Balac, fiul lui Þipor, împãratul Moa-
bului, i-a trimis sã-mi spunã:
11. „Iatã, un popor a ieºit din Egipt ºi

acoperã faþa pãmântului; vino, dar, ºi
blestemã-l; poate cã aºa îl voi putea
bate ºi-l voi izgoni.”
12. Dumnezeu a zis lui Balaam: „Sã

nu te duci cu ei; ºi nici sã nu blestemi
poporul acela, cãci* este binecuvântat.”

*Cap. 23.20. Rom. 11.29.

13. Balaam s-a sculat dimineaþa ºi a
zis cãpeteniilor lui Balac: „Duceþi-vã
înapoi în þara voastrã, cãci Domnul nu
vrea sã mã lase sã merg cu voi.”
14. ªi mai marii Moabului s-au sculat,

s-au întors la Balac ºi i-au spus:
„Balaam n-a vrut sã vinã cu noi.”

Mãgãriþa lui Balaam vorbeºte
15. Balac a trimis din nou mai multe

cãpetenii mai cu vazã decât cele dinainte.
16. Au ajuns la Balaam ºi i-au zis:

„Aºa vorbeºte Balac, fiul lui Þipor:
„Nu mai pune piedici, ºi vino la mine;
17. cãci îþi voi da multã cinste ºi voi

face tot ce-mi vei spune; numai vino*,
te rog, ºi blestemã-mi poporul acesta!”

*Vers. 6.

18. Balaam a rãspuns ºi a zis sluji-
torilor lui Balac: „Sã-mi* dea Balac
chiar ºi casa lui plinã de argint ºi de
aur, ºi tot** n-aº putea sã fac nici un
lucru, fie mic, fie mare, împotriva
poruncii Domnului Dumnezeului meu.

*Cap. 24.13. **1 Împ. 22.14. 2 Cron. 18.13.

19. Totuºi, vã rog, rãmâneþi* aici la

noapte, ºi voi vedea ce-mi va mai
spune Domnul.” *Vers. 8.

20. Dumnezeu* a venit la Balaam în
timpul nopþii ºi i-a zis: „Fiindcã
oamenii aceºtia au venit sã te cheme,
scoalã-te ºi du-te cu ei; dar** sã faci
numai ce-þi voi spune.”

*Vers. 9. **Vers. 35. Cap. 23.12,26; 24.13.

21. Balaam s-a sculat dimineaþa, a
pus ºaua pe mãgãriþã ºi a plecat cu
cãpeteniile lui Moab.
22. Dumnezeu S-a aprins de mânie

pentru cã plecase. ªi Îngerul* Domnului
S-a aºezat în drum, ca sã i Se împotri-
veascã. Balaam era cãlare pe mãgãriþa
lui, ºi cei doi slujitori ai lui erau cu el.

*Exod 4.24.

23. Mãgãriþa* a vãzut pe Îngerul Dom-
nului stând în drum cu sabia scoasã din
teacã în mânã, s-a abãtut din drum ºi a
luat-o pe câmp. Balaam ºi-a bãtut
mãgãriþa ca s-o aducã la drum.

*2 Împ. 6.17. Dan. 10.7. Fapt. 22.9. 2 Pet. 2.16. Iuda 11.

24. Îngerul Domnului S-a aºezat 
într-o cãrare dintre vii, ºi de fiecare
parte a cãrãrii era câte un zid.
25. Mãgãriþa a vãzut pe Îngerul Dom-

nului; s-a strâns spre zid ºi a strâns
piciorul lui Balaam de zid. Balaam a
bãtut-o din nou.
26. Îngerul Domnului a trecut mai

departe ºi S-a aºezat într-un loc unde
nu era chip sã te întorci nici la dreapta,
nici la stânga.
27. Mãgãriþa a vãzut pe Îngerul Dom-

nului ºi s-a culcat sub Balaam. Balaam
s-a aprins de mânie ºi a bãtut mãgãriþa
cu un bãþ.
28. Domnul* a deschis gura mãgãriþei,

ºi ea a zis lui Balaam: „Ce þi-am fãcut,
de mai bãtut de trei ori?” *2 Pet. 2.16.

29. Balaam a rãspuns mãgãriþei:
„Pentru cã þi-ai bãtut joc de mine;
dacã aº avea o sabie în mânã, te-aº
ucide* pe loc.” *Prov. 12.10.

30. Mãgãriþa* a zis lui Balaam: „Nu
sunt eu oare mãgãriþa ta pe care ai
cãlãrit în tot timpul pânã în ziua de
azi? Am eu oare obicei sã-þi fac aºa?”
ªi el a rãspuns: „Nu.” *2 Pet. 2.16.

31. Domnul a deschis* ochii lui
Balaam, ºi Balaam a vãzut pe Îngerul
Domnului stând în drum, cu sabia
scoasã în mânã. ªi s-a plecat** ºi s-a
aruncat cu faþa la pãmânt.

*Gen. 21.19. 2 Împ. 6.17. Luca 24.16,31. **Exod 34.8.

32. Îngerul Domnului i-a zis: „Pen-
tru ce þi-ai bãtut mãgãriþa de trei ori?
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Iatã, Eu am ieºit ca sã-þi stau împo-
trivã, cãci drumul pe care mergi este
un drum care duce la pierzare*, îna-
intea Mea. *2 Pet. 2.14,15.

33. Mãgãriþa M-a vãzut ºi s-a abãtut
de trei ori dinaintea Mea; dacã nu s-ar
fi abãtut dinaintea Mea, pe tine te-aº fi
omorât, iar pe ea aº fi lãsat-o vie.”
34. Balaam a zis Îngerului Domnului:

„Am* pãcãtuit, cãci nu ºtiam cã Te-ai
aºezat înaintea mea în drum; ºi acum,
dacã nu gãseºti cã e bine ce fac eu, mã
voi întoarce.”

*1 Sam. 15.24,30; 26.21. 2 Sam. 12.13. Iov 34.31,32.

35. Îngerul Domnului a zis lui Balaam:
„Du-te cu oamenii aceºtia; dar* sã
spui numai cuvintele pe care þi le voi
spune Eu.” ªi Balaam a plecat înainte
cu cãpeteniile lui Balac. *Vers. 20.

Întâmpinarea lui Balaam
36. Balac a auzit cã vine Balaam ºi i-a

ieºit* înainte pânã la cetatea Moabului,
care** este la hotarul Arnonului, la
hotarul cel mai depãrtat.

*Gen. 14.17. **Cap. 21.13.

37. Balac a zis lui Balaam: „N-am
trimis eu oare la tine sã te cheme?
Pentru ce n-ai venit la mine? Cum, nu
pot eu oare sã-þi* dau cinste?”

*Vers. 17. Cap. 24.11.

38. Balaam a rãspuns lui Balac: „Iatã
cã am venit la tine; acum, îmi va fi
oare îngãduit sã spun ceva? Voi spune
cuvintele* pe care mi le va pune
Dumnezeu în gurã.”

*Cap. 23.26; 24.13. 1 Împ. 22.14. 2 Cron. 18.13.

39. Balaam a mers cu Balac ºi au
ajuns la Chiriat-Huþot.
40. Balac a jertfit boi ºi oi ºi a trimis

din ei lui Balaam ºi cãpeteniilor care
erau cu el.
41. Dimineaþa, Balac a luat pe Balaam

ºi l-a suit* pe Bamot-Baal, de unde
Balaam putea sã vadã o parte din
popor. *Deut. 12.2.

Balaam binecuvânteazã

231. Balaam a zis lui Balac:
„Zideºte-mi* aici ºapte altare ºi

pregãteºte-mi aici ºapte viþei ºi ºapte
berbeci.” *Vers. 29.

2. Balac a fãcut cum spusese Balaam;
ºi Balac ºi Balaam au adus câte* un
viþel ºi câte un berbec pe fiecare altar.

*Vers. 14,30.

3. Balaam a zis lui Balac: „Stai
lângã* arderea ta de tot, ºi eu mã voi

depãrta de ea; poate cã Domnul îmi**
va ieºi înainte; ºi ce-mi va descoperi,
îþi voi spune.” ªi s-a dus pe un loc
înalt. *Vers. 15. **Cap. 24.1.

4. Dumnezeu* a venit înaintea lui
Balaam; ºi Balaam I-a zis: „Am ridicat
ºapte altare, ºi pe fiecare altar am adus
câte un viþel ºi câte un berbec.”

*Vers. 16.

5. Domnul a pus* cuvinte în gura lui
Balaam ºi a zis: „Întoarce-te la Balac
ºi aºa sã-i vorbeºti.”

*Vers. 16. Cap. 22.35. Deut. 18.18. Ier. 1.9.

6. Balaam s-a întors la Balac; ºi iatã
cã Balac stãtea lângã arderea lui de
tot, el ºi toate cãpeteniile Moabului.
7. Balaam ºi-a* rostit prorocia ºi a

zis:
„Balac m-a adus din Aram (Meso-

potamia).
Împãratul Moabului m-a chemat din

munþii rãsãritului, zicând:
„Vino** ºi blestemã-mi pe Iacov!
Vino ºi defaimã-mi pe Israel!”

*Vers. 18. Cap. 24.3,15,23. Iov 27.1; 29.1. Ps. 78.2. Ezec.
17.2. Mica 2.4. Hab. 2.6. **Cap. 22.6,11,17.

8. Cum* sã blestem eu pe cel ce nu-l
blestemã Dumnezeu?
Cum sã defaim eu pe cel ce nu-l

defaimã Domnul? *Isa. 47.12,13.

9. Îl vãd din vârful stâncilor,
Îl privesc de pe înãlþimea dealurilor:
Este* un popor care locuieºte deo-

parte
ªi nu** face parte dintre neamuri.

*Deut. 33.28. **Exod 33.16. Ezra 9.2. Efes. 2.14.

10. Cine* poate sã numere pulberea
lui Iacov 
ªi sã spunã numãrul unui sfert din

Israel?
O, de aº muri de moartea** celor

neprihãniþi,
ªi sfârºitul meu sã fie ca al lor!”

*Gen. 13.16; 22.17. **Ps. 116.15.

Balaam binecuvânteazã a doua oarã
11. Balac a zis lui Balaam: „Ce mi-ai

fãcut? Te-am* luat sã blestemi pe
vrãjmaºul meu, ºi iatã cã tu-l binecu-
vântezi!” *Cap. 22.11,17; 24.10.

12. El a rãspuns ºi a zis: „Nu* trebuie
oare sã spun ce-mi pune Domnul în
gurã?” *Cap. 22.38.

13. Balac i-a zis: „Vino, te rog, cu
mine în alt loc, de unde îl poþi vedea;
cãci aici nu vezi decât o parte din el,
nu-l vezi întreg. ªi de acolo sã mi-l
blestemi.”
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14. L-a dus în câmpul Þofim, spre
vârful muntelui Pisga; a zidit* ºapte
altare ºi a adus câte un viþel ºi un
berbec pe fiecare altar. *Vers. 1,2.

15. Balaam a zis lui Balac: „Stai aici,
lângã arderea ta de tot, ºi eu mã voi
duce înaintea lui Dumnezeu.”
16. Domnul a venit înaintea lui

Balaam; i-a pus* cuvinte în gurã ºi a
zis: „Întoarce-te la Balac ºi aºa sã-i
vorbeºti.” *Vers. 5. Cap. 22.35. 

17. Balaam s-a întors la el; ºi iatã cã
Balac stãtea lângã arderea lui de tot,
cu cãpeteniile Moabului. Balac i-a zis:
„Ce þi-a spus Domnul?”
18. Balaam ºi-a rostit prorocia ºi a

zis:
„Scoalã-te*, Balac, ºi ascultã!
Ia aminte la mine, fiul lui Þipor!

*Judc. 3.20.

19. Dumnezeu* nu este un om ca sã
mintã,
Nici un fiu al omului, ca sã-I parã

rãu.
Ce a spus, oare nu va face?
Ce a fãgãduit, oare nu va împlini?

*1 Sam. 15.29. Mal. 3.6. Rom. 11.29. Tit 1.2. Iac. 1.17.

20. Iatã cã am primit poruncã sã
binecuvântez.
Da, El a binecuvântat, ºi eu nu pot

întoarce. *Gen. 12.2; 22.17. Cap. 22.12.

21. El nu vede* nici o fãrãdelege în
Iacov,
Nu vede nici o rãutate în Israel.
Domnul** Dumnezeul lui este cu el,
El este Împãratul lui, veselia lui.

*Rom. 4.7,8. **Exod 13.21; 29.45,46; 33.14.

22. Dumnezeu* i-a scos din Egipt,
Tãria Lui este pentru el** ca a

bivolului. *Cap. 24.8. **Deut. 33.17. Iov 39.10,11.

23. Descântecul nu poate face nimic
împotriva lui Iacov,
Nici vrãjitoria împotriva lui Israel;
Acum se poate spune despre Iacov ºi

Israel:
Ce lucruri* mari a fãcut Dumnezeu!

*Ps. 31.19; 44.1.

24. Da, poporul acesta se scoalã ca o*
leoaicã
ªi se ridicã întocmai ca un leu;
Nu se culcã** pânã ce n-a mâncat

prada
ªi n-a bãut sângele celor uciºi.”

*Gen. 49.9. **Gen. 49.27.

Balaam proroceºte iarãºi bine
25. Balac a zis lui Balaam: „Nu-l

blestema, dar mãcar nici nu-l bine-
cuvânta!”

26. Balaam a rãspuns ºi a zis lui
Balac: „Nu þi-am spus cã voi face tot
ce va* spune Domnul?”

*Vers. 12. Cap. 22.38. 1 Împ. 22.14.

27. Balac a zis lui Balaam: „Vino*, te
rog, te voi duce într-un alt loc; poate
cã Dumnezeu va gãsi cu cale sã-mi
blestemi de acolo pe poporul acesta!”

*Vers. 13.

28. Balac a dus pe Balaam pe vârful
muntelui Peor, care este cu faþa spre
pustiu*. *Cap. 21.20.

29. Balaam a zis lui Balac: „Zideºte-mi*
aici ºapte altare ºi pregãteºte-mi aici
ºapte viþei ºi ºapte berbeci!” *Vers. 1.

30. Balac a fãcut cum zisese Balaam
ºi a adus câte un viþel ºi câte un berbec
pe fiecare altar.

241. Balaam a vãzut cã Domnul
gãseºte cu cale sã binecuvânteze

pe Israel ºi n-a mai alergat ca în
celelalte rânduri* la descântece; ci 
ºi-a întors faþa spre pustiu. *Cap. 23.3,15.

2. Balaam a ridicat ochii ºi a vãzut
pe Israel tãbãrât în corturi*, dupã
seminþiile lui. Atunci Duhul lui Dum-
nezeu a venit** peste el. *Cap. 2.2, etc. 
**Cap. 11.25. 1 Sam. 10.10; 19.20,23. 2 Cron. 15.1.

3. Balaam ºi-a* rostit prorocia ºi a
zis:
„Iatã ce zice Balaam, fiul lui Beor,
Omul cu ochii deschiºi, *Cap. 23.7,18.

4. Cel ce aude cuvintele lui Dum-
nezeu,
Cel ce vede vedenia Celui Atotpu-

ternic,
Cel ce cade* cu faþa la pãmânt ºi ai

cãrui ochi sunt deschiºi: *1 Sam. 19.24. 
Ezec. 1.28. Dan. 8.18; 10.15,16. 2 Cor. 12.2,3,4. Apoc. 1.10,17.

5. „Ce frumoase sunt corturile tale,
Iacove!
Locuinþele tale, Israele!
6. Ele se întind ca niºte vãi,
Ca niºte grãdini lângã un râu,
Ca niºte copaci* de aloe, pe care

i-a** sãdit Domnul,
Ca niºte cedri pe lângã ape.

*Ps. 1.3. Ier. 17.8. **Ps. 104.16.

7. Apa curge din gãleþile lui,
ªi sãmânþa lui este udatã de ape

mari*.
Împãratul lui se înalþã mai presus de

Agag**,
ªi împãrãþia† lui ajunge puternicã.

*Ier. 51.13. Apoc. 17.1,15. **1 Sam. 15.9. †2 Sam. 5.12.
1 Cron. 14.2.

8. Dumnezeu* l-a scos din Egipt,
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Tãria Lui este ca a bivolului pentru el.
El nimiceºte** neamurile care se

ridicã împotriva lui,
Le sfãrâmã oasele† ºi le prãpãdeºte††

cu sãgeþile Lui. *Cap. 23.22. **Cap. 14.9; 23.24. 
†Ps. 2.9. Isa. 38.13. Ier. 50.17. ††Ps. 45.5. Ier. 50.9.

9. Îndoaie genunchii*, se culcã
întocmai ca un leu,
Ca o leoaicã:
Cine îl va scula?
Binecuvântat** sã fie oricine te va

binecuvânta
ªi blestemat sã fie oricine te va

blestema!” *Gen. 49.9. **Gen. 12.3; 27.29.

10. Balac s-a aprins de mânie împo-
triva lui Balaam; a bãtut din* mâini  ºi
a zis lui Balaam: „Eu te-am** chemat
sã-mi blestemi vrãjmaºii, ºi iatã cã de
trei ori tu i-ai binecuvântat!

*Ezec. 21.14,17; 22.13. **Cap. 23.11. Deut. 23.4,5.
Ios. 24.9,10. Neem. 13.2.

11. Fugi acum ºi du-te acasã! Spu-
sesem* cã-þi voi da cinste, dar Domnul
te-a împiedicat s-o primeºti.”

*Cap. 22.17,37.

12. Balaam a rãspuns lui Balac: „Eh! 
n-am spus eu oare solilor pe care mi 
i-ai trimis,
13. cã dacã* mi-ar da Balac chiar ºi

casa lui plinã cu argint ºi cu aur, tot 
n-aº putea sã fac de la mine însumi
nici bine, nici rãu împotriva poruncii
Domnului, ci voi spune întocmai ce va
zice Domnul? *Cap. 22.18.

14. ªi acum iatã cã mã duc la poporul
meu. Vino, ºi-þi voi vesti* ce va
face poporul acesta poporului tãu în
vremurile** care vor urma.”

*Mica 6.5. Apoc. 2.14. **Gen. 49.1. Dan. 2.28; 10.14.

Steaua din Iacov
15. Balaam ºi-a rostit* prorocia ºi a

zis:
„Aºa zice Balaam, fiul lui Beor,
Aºa zice omul care are ochii deschiºi,

*Vers. 3,4.

16. Aºa zice cel ce aude cuvintele lui
Dumnezeu,
Cel ce cunoaºte planurile Celui

Preaînalt,
Cel ce vede vedenia Celui Atotpu-

ternic,
Cel ce cade cu faþa la pãmânt ºi ai

cãrui ochi sunt deschiºi:
17. „Îl vãd*, dar nu acum,
Îl privesc, dar nu de aproape.
O stea rãsare din Iacov,
Un toiag** de cârmuire se ridicã din

Israel.

El strãpunge laturile Moabului 
ªi prãpãdeºte pe toþi copiii lui Set.

*Apoc. 1.7. **Gen. 49.10. Mat. 2.2. Apoc. 22.16. 

18. Se face stãpân pe Edom*,
Se face stãpân pe Seir, vrãjmaºii lui.
Israel face fapte mari.

*2 Sam. 8.14. Ps. 60.8,9,12.

19. Cel ce se naºte din Iacov dom-
neºte* ca stãpânitor 
ªi pierde pe cei ce scapã din cetãþi.”

*Gen. 49.10.

20. Balaam a vãzut pe Amalec ºi a
rostit urmãtoarea prorocie:
„Amalec este cel dintâi dintre

neamuri,
Dar într-o zi va fi nimicit.”
21. Balaam a vãzut pe cheniþi ºi a

rostit urmãtoarea prorocie:
„Locuinþa ta este tare de tot,
ªi cuibul tãu este pus pe stâncã.
22. Dar Cain va fi pustiit,
Pânã ce te va lua prins Asur.”
23. Balaam a rostit urmãtoarea pro-

rocie:
„Vai! Cine va mai putea trãi când va

face Dumnezeu acest lucru?
24. Dar niºte corãbii vor veni din

Chitim*,
Vor smeri pe Asur, vor smeri pe

Eber**;
ªi la urmã vor fi nimicite ºi ele.”

*Gen. 10.4. Dan. 11.30. **Gen. 10.21,25.

25. Balaam s-a sculat, a plecat ºi s-a*
întors acasã. Balac a plecat ºi el acasã.

*Cap. 31.8.

Închinarea la idoli

25 1. Israel locuia în Sitim*; ºi
poporul** a început sã se dea la

curvie cu fetele lui Moab.
*Cap. 33.49. Ios. 2.1. Mica 6.5. **Cap. 31.16. 1 Cor. 10.8.

2. Ele au poftit* poporul la jertfele**
dumnezeilor lor; ºi poporul a mâncat
ºi s-a închinat† pânã la pãmânt înaintea
dumnezeilor lor.

*Ios. 22.17. Ps. 106.28. Osea 9.10. **Exod 34.15,16.
1 Cor. 10.20. †Exod 20.5.

3. Israel s-a alipit de Baal-Peor, ºi
Domnul S-a* aprins de mânie împo-
triva lui Israel. *Ps. 106.29.

4. Domnul a zis lui Moise: „Strânge*
pe toate cãpeteniile poporului ºi spân-
zurã pe cei vinovaþi înaintea Domnului
în faþa soarelui, pentru ca sã se întoarcã
de la Israel mânia aprinsã** a Dom-
nului.”     *Deut. 4.3. Ios. 22.17. **Vers. 11. Deut. 13.17.

5. Moise a zis judecãtorilor* lui
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Israel: „Fiecare** din voi sã ucidã pe
aceia dintre ai lui care s-au alipit de
Baal-Peor.”

*Exod 18.21,25. **Exod 32.27. Deut. 13.6,9,13,15.

6. ªi iatã cã un bãrbat dintre copiii lui
Israel a venit ºi a adus la fraþii lui pe o
madianitã, sub ochii lui Moise ºi sub
ochii întregii adunãri a copiilor lui
Israel, pe când plângeau* la uºa
Cortului întâlnirii. *Ioel 2.17.

7. La vederea acestui* lucru, Fineas,
fiul** lui Eleazar, fiul preotului Aaron,
s-a sculat din mijlocul adunãrii ºi a
luat o suliþã în mânã.

*Ps. 106.30. **Exod 6.25.

8. S-a luat dupã omul acela din Israel
pânã în cortul lui, i-a strãpuns prin
pântece pe amândoi: atât pe bãrbatul
acela din Israel cât ºi pe femeia aceea.
ªi a încetat astfel urgia* care izbuc-
nise printre copiii lui Israel.

*Ps. 106.30.

9. Douãzeci ºi patru de mii au murit*
loviþi de urgia aceea. *Deut. 4.3. 1 Cor. 10.8.

10. Domnul a vorbit lui Moise ºi a
zis:
11. „Fineas*, fiul lui Eleazar, fiul

preotului Aaron, a abãtut mânia Mea
de la copiii lui Israel prin râvna pe
care a avut-o pentru Mine în mijlocul
lor; ºi n-am nimicit, în mânia** Mea,
pe copiii lui Israel.

*Ps. 106.30. **Exod 20.5. Deut. 32.16,21. 1 Împ. 14.22.
Ps. 78.58. Ezec. 16.38. Þef. 1.18; 3.8.

12. De aceea sã spui cã închei* cu el
un legãmânt de pace. *Mal. 2.4,5; 3.1.

13. Acesta va fi pentru el ºi pentru
sãmânþa* lui dupã el legãmântul unei
preoþii** veºnice, pentru cã a fost
plin de râvnã† pentru Dumnezeul lui
ºi a fãcut ispãºire†† pentru copiii lui
Israel.” *1 Cron. 6.4, etc. 
**Exod 40.15. †Fapt. 22.3. Rom. 10.2. ††Evr. 2.17.

14. Bãrbatul acela din Israel care
a fost ucis împreunã cu madianita,
se numea Zimri, fiul lui Salu; el era
cãpetenia unei case pãrinteºti a sime-
oniþilor.
15. Femeia care a fost ucisã se numea

Cozbi, fata lui Þur*, cãpetenia semin-
þiilor ieºite dintr-o casã pãrinteascã
din Madian. *Cap. 31.8. Ios. 13.21.

Omorârea madianiþilor
16. Domnul a vorbit lui Moise ºi a

zis:
17. „Priviþi pe* madianiþi ca vrãjmaºi

ºi ucideþi-i; *Cap. 31.2.

18. cãci ºi ei vi s-au arãtat vrãjmaºi,

amãgindu-vã prin vicleºugurile* lor,
în fapta lui Peor ºi în fapta Cozbiei,
fata unei cãpetenii a lui Madian, sora
lor, ucisã în ziua urgiei care a avut loc
cu prilejul faptei lui Peor.”

*Cap. 31.16. Apoc. 2.14.

A doua numãrãtoare

261. În urma acestei urgii, Domnul
a zis lui Moise ºi lui Eleazar, fiul

preotului Aaron:
2. „Faceþi* numãrãtoarea întregii

adunãri a copiilor lui Israel, de la vârsta
de** douãzeci de ani în sus, dupã
casele pãrinþilor lor, a tuturor celor din
Israel care sunt în stare sã poarte
armele.” *Exod 30.12; 38.25,26. Cap. 1.2. **Cap. 1.3.

3. Moise ºi preotul Eleazar le-au vorbit
în câmpia* Moabului, lângã Iordan, în
faþa Ierihonului. ªi au zis:

*Vers. 63. Cap. 22.1; 31.12; 33.48; 35.1.

4. „Sã se facã numãrãtoarea, de la
vârsta de douãzeci de ani în sus, cum
poruncise* lui Moise ºi copiilor lui
Israel, Domnul, când au ieºit din þara
Egiptului.” *Cap. 1.1.

5. Ruben*, întâiul nãscut al lui Israel.
Fiii lui Ruben au fost: Enoh, din care

se coboarã familia enohiþilor; Palu,
din care se coboarã familia paluiþilor;

*Gen. 46.8. Exod 6.14. 1 Cron 5.1.

6. Heþron, din care se coboarã familia
heþroniþilor; Carmi, din care se coboarã
familia carmiþilor.
7. Acestea sunt familiile rubeniþilor:

cei ieºiþi la numãrãtoare au fost
patruzeci ºi trei de mii ºapte sute
treizeci.
8. Fiul lui Palu a fost: Eliab.
9. Fiii lui Eliab au fost: Nemuel,

Datan ºi Abiram. Datan acesta ºi
Abiram acesta au fost din cei ce erau
chemaþi la adunare* ºi care s-au
rãsculat împotriva lui Moise ºi Aaron,
în adunarea lui Core, când cu rãscoala
lor împotriva Domnului. *Cap. 16.1,2.

10. Pãmântul* ºi-a deschis gura ºi i-a
înghiþit împreunã cu Core, când au
murit cei ce se adunaserã ºi când a
mistuit focul pe cei douã sute cincizeci
de oameni: ei au slujit poporului ca**
pildã. *Cap. 16.32,35. **Cap. 16.38. 1 Cor. 10.6. 2 Pet. 2.6.

11. Fiii* lui Core n-au murit.
*Exod 6.24. 1 Cron. 6.22.

12. Fiii lui Simeon, dupã familiile
lor: din Nemuel* se coboarã familia
nemueliþilor; din Iamin, familia iami-
niþilor; din Iachin**, familia iachiniþilor;

*Gen. 46.10. Exod 6.15. **1 Cron. 4.24.
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13. din Zerah*, familia zerahiþilor;
din Saul, familia sauliþilor. *Gen. 46.10.

14. Acestea sunt familiile simeoni-
þilor: douãzeci ºi douã de mii douã
sute.
15. Fiii lui Gad, dupã familiile lor: din

Þefon* se coboarã familia þefoniþilor;
din Haghi, familia haghiþilor; din ªuni,
familia ºuniþilor; *Gen. 46.16.

16. din Ozni, familia ozniþilor; din
Eri, familia eriþilor;
17. din Arod*, familia arodiþilor; din

Areli, familia areliþilor. *Gen. 46.16.

18. Acestea sunt familiile fiilor lui
Gad, dupã cei ieºiþi la numãrãtoare:
patruzeci de mii cinci sute*.

*Gen. 38.2, etc.; 46.12.

19. Fiii lui Iuda: Er ºi Onan; dar Er ºi
Onan au murit în þara Canaanului.
20. Iatã fiii* lui Iuda, dupã familiile

lor: din ªela se coboarã familia ºela-
niþilor; din Pereþ, familia pereþiþilor;
din Zerah, familia zerahiþilor.

*1 Cron. 2.3.

21. Fiii lui Pereþ au fost: Heþron, din
care se coboarã familia heþroniþilor;
Hamul, din care se coboarã familia
hamuliþilor.
22. Acestea sunt familiile lui Iuda,

dupã numãrãtoarea lor: ºaptezeci ºi
ºase de mii cinci sute.
23. Fiii* lui Isahar, dupã familiile lor:

din Tola se coboarã familia tolaiþilor;
din Puva, familia puviþilor;

*Gen. 46.13. 1 Cron. 7.1.

24. din Iaºub, familia iaºubiþilor; din
ªimron, familia ºimroniþilor.
25. Acestea sunt familiile lui Isahar,

dupã numãrãtoarea lor: ºaizeci ºi patru
de mii trei sute.
26. Fiii* lui Zabulon, dupã familiile

lor: din Sered se coboarã familia sere-
diþilor; din Elon, familia eloniþilor;
din Iahleel, familia iahleeliþilor.

*Gen. 46.14.

27. Acestea sunt familiile zabulo-
niþilor, dupã numãrãtoarea lor: ºaizeci
de mii cinci sute.
28. Fiii* lui Iosif, dupã familiile lor:

Manase ºi Efraim. *Gen. 46.20.

29. Fiii lui Manase: din Machir* se
coboarã familia machiriþilor. – Machir
a nãscut pe Galaad. Din Galaad se
coboarã familia galaadiþilor.

*Ios. 17.1. 1 Cron. 7.14,15.

30. Iatã fiii lui Galaad: Iezer*, din
care se coboarã familia iezeriþilor;
Helec, familia helechiþilor;

*Ios. 17.2. Judc. 6.11,24,34.

31. Asriel, familia asrieliþilor; Sihem,
familia sihemiþilor;
32. ªemida, familia ºemidaiþilor;

Hefer, familia heferiþilor.
33. Þelofhad*, fiul lui Hefer, n-a avut

fii, dar a avut fete. Iatã numele fetelor
lui Þelofhad: Mahla, Noa, Hogla,
Milca ºi Tirþa. *Cap. 27.1; 36.11.

34. Acestea sunt familiile lui Manase,
dupã numãrãtoarea lor: cincizeci ºi
douã de mii ºapte sute.
35. Iatã fiii lui Efraim, dupã familiile

lor: din ªutelah se coboarã familia
ºutelahiþilor; din Becher, familia
becheriþilor; din Tahan, familia taha-
niþilor.
36. Iatã fiii lui ªutelah: din Eran se

coboarã familia eraniþilor.
37. Acestea sunt familiile fiilor lui

Efraim, dupã numãrãtoarea lor: treizeci
ºi douã de mii cinci sute. 
Aceºtia sunt fiii lui Iosif, dupã

familiile lor.
38. Fiii* lui Beniamin, dupã familiile

lor: din Bela se coboarã familia belai-
þilor; din Aºbel, familia aºbeliþilor;
din Ahiram, familia ahiramiþilor;

*Gen. 46.21. 1 Cron. 7.8.

39. din ªufam, familia ºufamiþilor;
din Hufam, familia hufamiþilor. 
40. Fiii lui Bela au fost: Ard ºi

Naaman. Din Ard se coboarã familia
ardiþilor; din Naaman, familia naama-
niþilor.
41. Aceºtia sunt fiii lui Beniamin,

dupã familiile lor ºi dupã numãrãtoarea
lor: patruzeci ºi cinci de mii ºase sute.
42. Iatã fiii* lui Dan, dupã familiile

lor: din ªuham se coboarã familia
ºuhamiþilor. Acestea sunt familiile lui
Dan, dupã familiile lor. *Gen. 46. 28.

43. Toate familiile ºuhamiþilor, dupã
numãrãtoarea lor: ºaizeci ºi patru de
mii patru sute.
44. Fiii* lui Aºer, dupã familiile lor:

din Imna se coboarã familia imniþilor;
din Iºvi, familia iºviþilor; din Beria,
familia beriiþilor. *Gen. 46.17. 1 Cron. 7.30.

45. Din fiii lui Beria se coboarã:
din Heber, familia heberiþilor; din
Malchiel, familia malchieliþilor.
46. Numele fetei lui Aºer era Serah.
47. Acestea sunt familiile fiilor lui

Aºer, dupã numãrãtoarea lor: cincizeci
ºi trei de mii patru sute.
48. Fiii* lui Neftali, dupã familiile

lor: din Iahþeel se coboarã familia
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iahþeeliþilor; din Guni, familia guni-
þilor; *Gen. 46.24. 1 Cron. 7.13.

49. din Ieþer, familia ieþeriþilor; din
ªilem, familia ºilemiþilor.
50. Acestea sunt familiile lui Neftali,

dupã familiile lor ºi dupã numãrãtoarea
lor: patruzeci ºi cinci de mii patru
sute.
51. Aceºtia* sunt cei ieºiþi la numã-

rãtoare dintre copiii lui Israel: ºase
sute una de mii ºapte sute treizeci.

*Cap. 1.46.

52. Domnul a vorbit lui Moise ºi i-a
zis:
53. Þara sã se împartã între* ei, ca sã

fie moºtenirea lor, dupã numãrul
numelor. *Ios. 11.23; 14.1.

54. Celor* ce sunt în numãr mai mare
sã le dai o parte mai mare, ºi celor ce
sunt în numãr mai mic sã le dai o parte
mai micã; sã se dea fiecãruia partea lui
dupã cei ieºiþi la numãrãtoare.

*Cap. 33.54.

55. Dar împãrþirea þãrii sã se facã
prin* sorþi; s-o ia în stãpânire dupã
numele seminþiilor pãrinþilor lor.

*Cap. 33.54; 34.13. Ios. 11.23; 14.2.

56. Þara sã fie împãrþitã prin sorþi
între cei ce sunt în mare numãr ºi între
cei ce sunt în mic numãr.

Numãrãtoarea leviþilor
57. Iatã* leviþii a cãror numãrãtoare

s-a fãcut dupã familiile lor: din Gherºon
se coboarã familia gherºoniþilor; din
Chehat, familia chehatiþilor; din
Merari, familia merariþilor. 

*Gen. 46.11. Exod 6.16-19. 1 Cron. 6.1,16.

58. Iatã familiile lui Levi: familia
libniþilor, familia hebroniþilor, familia
mahliþilor, familia muºiþilor, familia
coriþilor. 
Chehat a nãscut pe Amram.
59. Numele nevestei lui Amram era

Iochebed*, fata lui Levi, care i s-a
nãscut lui Levi, în Egipt; ea a nãscut
lui Amram: pe Aaron, pe Moise ºi pe
Maria, sora lor. *Exod 2.1,2; 6.20.

60. Lui Aaron* i s-au nãscut: Nadab
ºi Abihu, Eleazar ºi Itamar. *Cap. 3.2.

61. Nadab* ºi Abihu au murit, când
au adus înaintea Domnului foc strãin.

*Lev. 10.1,2. Cap. 3.4. 1 Cron. 24.2.

62. Cei ieºiþi* la numãrãtoare, toþi
bãrbaþii de la vârsta de o lunã în sus,
au fost de douãzeci ºi trei de mii. Ei 
n-au** fost cuprinºi în numãrãtoarea
copiilor lui Israel, pentru cã nu li s-a

dat† moºtenire în mijlocul copiilor lui
Israel. *Cap. 3.39. **Cap. 1.49. 
†Cap. 18.20,23,24. Deut. 10.9. Ios. 13.14,33; 14.3.

63. Aceºtia sunt aceia dintre copiii
lui Israel a cãror numãrãtoare au
fãcut-o Moise ºi preotul Eleazar în
câmpia* Moabului, lângã Iordan, în
faþa Ierihonului. *Vers. 3.

64. Între ei*, nu era nici unul din
copiii lui Israel a cãror numãrãtoare o
fãcuse Moise ºi preotul Aaron în
pustiul Sinai. *Cap. 1. Deut. 2.14,15.

65. Cãci Domnul zisese: „Vor muri în
pustiu* ºi nu va rãmâne nici unul din
ei, afarã** de Caleb, fiul lui Iefune, ºi
Iosua, fiul lui Nun.”

*Cap. 14.28,29. 1 Cor. 10.5,6. **Cap. 14.30.

Legea asupra moºtenirilor

27 1. Fetele lui Þelofhad*, fiul lui
Hefer, fiul lui Galaad, fiul lui

Machir, fiul lui Manase, din familiile
lui Manase, fiul lui Iosif, ºi ale cãror
nume erau: Mahla, Noa, Hogla, Milca
ºi Tirþa, *Cap. 26.33; 36.1,11. Ios. 17.3.

2. s-au apropiat ºi s-au înfãþiºat
înaintea lui Moise, înaintea preotului
Eleazar, înaintea mai marilor ºi înaintea
întregii adunãri, la uºa Cortului
întâlnirii. Ele au zis:
3. „Tatãl nostru a murit* în pustiu;

el nu era în mijlocul cetei celor ce
s-au rãzvrãtit împotriva Domnului, în
mijlocul cetei** lui Core, ci a murit
pentru pãcatul lui ºi n-a avut fii.

*Cap. 14.35; 26.64,65. **Cap. 16.1,2.

4. Pentru ce sã se stingã numele
tatãlui nostru din mijlocul familiei lui,
pentru cã n-a avut fii? Dã-ne* ºi nouã
deci o moºtenire între fraþii tatãlui
nostru.” *Ios. 17.4.

5. Moise a adus* pricina lor înaintea
Domnului. *Exod 18.15,19.

6. ªi Domnul a zis lui Moise:
7. „Fetele lui Þelofhad au dreptate.

Sã le* dai de moºtenire o moºie între
fraþii tatãlui lor ºi sã treci asupra lor
moºtenirea tatãlui lor. *Cap. 36.2.

8. Iar copiilor lui Israel sã le vorbeºti
ºi sã le spui: „Când un om va muri fãrã
sã lase fii, sã treceþi moºtenirea lui
asupra fetei lui.
9. Dacã n-are nici o fatã, moºtenirea

lui s-o daþi fraþilor lui.
10. Dacã n-are nici fraþi, moºtenirea

lui s-o daþi fraþilor tatãlui sãu.
11. ªi dacã nici tatãl lui n-are fraþi,

moºtenirea lui s-o daþi rudei cele mai
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apropiate din familia lui, ºi ea s-o
stãpâneascã. Aceasta sã fie o lege* ºi
un drept pentru copiii lui Israel, cum a
poruncit lui Moise, Domnul. *Cap. 35.29.

Iosua, urmaº lui Moise
12. Domnul a zis lui Moise: „Suie-te*

pe muntele acesta Abarim ºi priveºte
þara pe care am dat-o copiilor lui Israel.

*Cap. 33.47. Deut. 3.27; 32.49; 34.1.

13. S-o priveºti, dar ºi tu vei fi
adãugat* la poporul tãu, cum a fost
adãugat fratele tãu Aaron;

*Cap. 20.24,28; 31.2. Deut. 10.6.

14. pentru cã v-aþi* împotrivit poruncii
Mele, în pustiul Þin, când cu cearta
adunãrii, ºi nu M-aþi sfinþit înaintea lor
cu prilejul apelor.” (Acestea sunt**
apele de ceartã, la Cades, în pustiul Þin.)

*Cap. 20.12,24. Deut. 1.37; 32.51. Ps. 106.32. **Exod 17.7.

15. Moise a vorbit Domnului ºi a zis:
16. „Domnul Dumnezeul* duhurilor

oricãrui trup sã rânduiascã peste
adunare un om *Cap. 16.22. Evr. 12.9.

17. care sã iasã* înaintea lor ºi sã intre
înaintea lor, care sã-i scoatã afarã ºi
sã-i vâre înãuntru, pentru ca adunarea
Domnului sã nu fie ca niºte oi** care
n-au pãstor.”    

*Deut. 31.2. 1 Sam. 8.20; 18.13. 2 Cron. 1.10. **1 Împ.
22.17. Zah. 10.2. Mat. 9.36. Marc. 6.34.

18. Domnul a zis lui Moise: „Ia-þi pe
Iosua, fiul lui Nun, bãrbat în* care este
Duhul Meu, ºi sã-þi pui** mâna peste el.
*Gen. 41.38. Judc. 3.10; 11.29. 1 Sam. 16.13,18. **Deut. 34.9.

19. Sã-l aºezi înaintea preotului
Eleazar ºi înaintea întregii adunãri ºi
sã-i dai porunci* sub ochii lor.*Deut. 31.7.

20. Sã-l faci pãrtaº* la dregãtoria ta,
pentru ca toatã adunarea copiilor lui
Israel sã-l** asculte.

*Cap. 11.17,28. 1 Sam. 10.6,9. 2 Împ. 2.15. **Ios. 1.16,17.

21. Sã* se înfãþiºeze înaintea preotului
Eleazar, care sã întrebe pentru el
judecata lui Urim** înaintea Domnului;
ºi Iosua, toþi copiii lui Israel împreunã
cu el, ºi toatã adunarea, sã iasã dupã
porunca lui Eleazar ºi sã intre dupã
porunca† lui.”

*Ios. 9.14. Judc. 1.1; 20.18,23,26. 1 Sam. 23.9; 30.7.
**Exod 28.30. †Ios. 9.14. 1 Sam. 22.10,13,15.

22. Moise a fãcut cum îi poruncise
Domnul. A luat pe Iosua ºi l-a pus
înaintea preotului Eleazar ºi înaintea
întregii adunãri.
23. ªi-a pus mâinile peste el ºi i-a dat

porunci*, cum spusese Domnul prin
Moise. *Deut. 3.28; 31.7.

Jertfa zilnicã

28 1. Domnul a vorbit lui Moise ºi
a zis:

2. „Porunceºte copiilor lui Israel ºi
spune-le: „Sã aveþi grijã sã-Mi aduceþi
la vremea hotãrâtã darul Meu* de
mâncare, hrana jertfelor Mele mistuite
de foc, care Îmi sunt de un plãcut
miros.” *Lev. 3.11; 21.6,8. Mal. 1.7,12.

3. Sã le spui: „Iatã* jertfa mistuitã de
foc pe care o veþi aduce Domnului: în
fiecare zi, câte doi miei de un an fãrã
cusur, ca ardere de tot necurmatã.

*Exod 29.38.

4. Sã aduci un miel dimineaþa, ºi
celãlalt miel seara1;
5. iar, ca dar de mâncare*, sã aduci a

zecea parte** dintr-o efã de floarea
fãinii frãmântatã într-un sfert de hin†
de untdelemn de mãsline sfãrâmate.

*Exod 29.40. **Exod 16.36. Cap. 15.4. †Lev. 2.1.

6. Aceasta este arderea* de tot necur-
matã, care a fost adusã la muntele Sinai;
o jertfã mistuitã de foc, de un miros
plãcut Domnului. *Exod 29.42. Amos 5.25.

7. Jertfa de bãuturã sã fie de un sfert
de hin pentru fiecare miel; jertfa de
bãuturã de vin s-o faci Domnului în
Locul Sfânt.
8. Al doilea miel sã-l aduci seara1,

cu un dar de mâncare ºi o jertfã de
bãuturã ca cele de dimineaþã: aceasta
este o jertfã mistuitã prin foc, de un
miros plãcut Domnului.

Jertfele de Sabat ºi de lunã nouã
9. În ziua Sabatului, sã aduceþi doi

miei de un an fãrã cusur, ºi ca dar
de mâncare, douã zecimi de efã din
floarea fãinii frãmântatã cu untde-
lemn, împreunã cu jertfa de bãuturã.
10. Aceasta este arderea* de tot

pentru fiecare zi de Sabat, afarã de
arderea de tot necurmatã ºi jertfa ei de
bãuturã. *Ezec, 46.4.

11. La începutul* lunilor voastre, sã
aduceþi ca ardere de tot Domnului: doi
viþei, un berbec ºi ºapte miei de un an
fãrã cusur; *Cap. 10.10. 
1 Sam. 20.5. 1 Cron. 23.31. 2 Cron. 2.4. Ezra 3.5. Neem.
10.33. Isa. 1.13,14. Ezec. 45.17; 46.6. Osea 2.11. Col. 2.16.

12. ºi, ca dar de mâncare pentru fiecare
viþel, trei zecimi* de efã din floarea
fãinii frãmântatã cu untdelemn; ca dar
de mâncare pentru berbec, sã aduceþi
douã zecimi de efã din floarea fãinii
frãmântatã cu untdelemn; *Cap. 15.4-12.
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13. ca dar de mâncare pentru fiecare
miel, sã aduceþi o zecime* de efã din
floarea fãinii frãmântatã cu untdelemn.
Aceasta este o ardere de tot, o jertfã
mistuitã de foc, de un miros plãcut
Domnului. *Vers. 22. Cap. 15.24.

14. Jertfele de bãuturã sã fie de o
jumãtate de hin de vin pentru un viþel,
a treia parte dintr-un hin pentru un
berbec, ºi un sfert de hin pentru un
miel. Aceasta este arderea de tot pentru
începutul lunii, în fiecare lunã, în toate
lunile anului.
15. Sã se aducã Domnului un þap*, ca

jertfã de ispãºire, afarã de arderea de
tot necurmatã ºi jertfa ei de bãuturã.

*Exod 12.6,18. Lev. 23.5. Cap. 9.3. Deut. 16.1. Ezec. 45.21.

Jertfele de Paºti
16. În luna* întâi, în ziua a paispre-

zecea a lunii, va fi Paºtile Domnului.
*Lev. 23.6.

17. Ziua* a cincisprezecea a acestei
luni sã fie o zi de sãrbãtoare. Timp de
ºapte zile sã se mãnânce azime.

*Exod 12.16. Lev. 23.7.

18. În ziua* dintâi sã fie o adunare
sfântã: sã nu faceþi nici o lucrare de
slugã în ea.

*Lev. 22.20. Vers. 31. Cap. 29.8. Deut. 15.21.

19. Sã aduceþi ca ardere de tot Dom-
nului o jertfã mistuitã de foc: doi viþei,
un berbec ºi ºapte miei de un an fãrã*
cusur. *Vers. 15.

20. Sã mai adãugaþi ºi darul lor de
mâncare din floarea fãinii frãmântatã
cu untdelemn, trei zecimi de efã pentru
un viþel, douã zecimi pentru un berbec,
21. ºi o zecime pentru fiecare din cei

ºapte miei.
22. Sã aduceþi* un þap ca jertfã de

ispãºire, ca sã facã ispãºire pentru voi.
*Exod 12.16; 13.6. Lev. 23.8.

23. Sã aduceþi aceste jertfe, afarã de
arderea de tot de dimineaþã, care este
o ardere de tot necurmatã.
24. Sã le aduceþi în fiecare zi, timp de

ºapte zile, ca hrana unei jertfe mistuite
de foc, de un miros plãcut Domnului.
Sã fie aduse, afarã de arderea de tot
necurmatã ºi jertfa ei de bãuturã.
25. În ziua* a ºaptea sã aveþi o adunare

sfântã: sã nu faceþi nici o lucrare de
slugã în ea.

*Exod 23.16; 34.22. Lev. 23.10,15. Deut. 16.10. Fapt. 2.1.

Jertfele de Rusalii
26. În ziua* celor dintâi roade, când

veþi aduce Domnului un dar de mâncare,

la sãrbãtoarea încheierii Sãptãmânilor
(Cincizecimea), sã aveþi o adunare
sfântã; sã nu faceþi nici o lucrare de
slugã în ea. *Lev. 23.18,19.

27. Sã aduceþi ca ardere de tot, de un
miros plãcut Domnului: doi viþei*, un
berbec ºi ºapte miei de un an.

*Vers. 19.

28. Sã mai adãugaþi darul lor de mân-
care din floarea fãinii frãmântatã cu
untdelemn, câte trei zecimi de fiecare
viþel, douã zecimi pentru berbec,
29. ºi o zecime pentru fiecare din cei

ºapte miei.
30. Sã aduceþi ºi un þap, ca sã facã

ispãºire pentru voi.
31. Sã aduceþi aceste jertfe, afarã de

arderea de tot necurmatã ºi darul ei de
mâncare. Mieii sã fie fãrã cusur ºi sã
adãugaþi ºi jertfele lor de bãuturã.

Jertfe în ziua trâmbiþei

291. În luna a ºaptea, în cea dintâi
zi a lunii, sã aveþi o adunare

sfântã: atunci sã nu faceþi nici o lucrare
de slugã. Ziua aceasta sã fie vestitã
între voi* cu sunet de trâmbiþã.

*Lev. 23.24.

2. Sã aduceþi ca ardere de tot, de un
miros plãcut Domnului, un viþel, un
berbec ºi ºapte miei de un an fãrã
cusur.
3. Sã mai adãugaþi ºi darul lor de

mâncare din floarea fãinii frãmântatã
cu untdelemn, trei zecimi pentru viþel,
douã zecimi pentru berbec,
4. ºi o zecime pentru fiecare din cei

ºapte miei.
5. Sã aduceþi ºi un þap ca jertfã de

ispãºire, ca sã facã ispãºire pentru voi.
6. Sã aduceþi aceste jertfe, afarã de

arderea* de tot ºi darul ei de mâncare
din fiecare lunã, afarã de arderea** de
tot necurmatã, darul ei de mâncare ºi
jertfele de bãuturã, care se adaugã la
ele, dupã† rânduielile aºezate. Acestea
sunt niºte jertfe mistuite de foc, de un
miros plãcut Domnului.

*Cap. 28.11. **Cap. 28.3. †Cap. 15.11,12.

Jertfe pentru ziua împãcãrii
7. În ziua* a zecea a acestei luni a

ºaptea, sã aveþi o adunare sfântã ºi sã
vã smeriþi** sufletele; atunci sã nu
faceþi nici o lucrare.

*Lev. 16.29; 23.27. **Ps. 35.13. Isa. 58.5.

8. Sã aduceþi ca ardere de tot, de un
miros plãcut Domnului: un viþel, un
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berbec ºi ºapte miei de un an fãrã*
cusur. *Cap. 28.19.

9. Sã mai adãugaþi ºi darul lor de
mâncare din floarea fãinii frãmântatã
cu untdelemn, trei zecimi pentru viþel,
douã zecimi pentru berbec,
10. ºi o zecime pentru fiecare din cei

ºapte miei.
11. Sã aduceþi ºi un þap ca jertfã* de

ispãºire, afarã de jertfa de ispãºire, afarã
de arderea de tot necurmatã cu darul
ei de mâncare ºi jertfele de bãuturã
obiºnuite. *Lev. 16.3,5.

Jertfele pentru sãrbãtoarea Corturilor
12. În ziua* a cincisprezecea a lunii a

ºaptea, sã aveþi o adunare sfântã; atunci
sã nu faceþi nici o lucrare de slugã.
Sã prãznuiþi o sãrbãtoare în cinstea
Domnului, timp de ºapte zile.

*Lev. 23.34. Deut. 16.13. Ezec. 45.25.

13. Sã aduceþi ca* ardere de tot o
jertfã mistuitã de foc, de un miros
plãcut Domnului: treisprezece viþei,
doi berbeci ºi paisprezece miei de un
an fãrã cusur. *Ezra 3.4.

14. Sã mai adãugaþi ºi darul lor de
mâncare din floarea fãinii frãmântatã
cu untdelemn, trei zecimi pentru fiecare
din cei treisprezece viþei, douã zecimi
pentru fiecare din cei doi berbeci,
15. ºi o zecime pentru fiecare din cei

paisprezece miei.
16. Sã aduceþi ºi un þap ca jertfã

de ispãºire, afarã de arderea de tot
necurmatã, darul ei de mâncare ºi
jertfa sa de bãuturã.
17. A doua zi, sã aduceþi doisprezece

viþei, doi berbeci ºi paisprezece miei
de un an fãrã cusur,
18. împreunã cu darul lor de mâncare

ºi jertfele lor de bãuturã pentru viþei,
berbeci ºi miei, dupã numãrul lor, dupã
rânduielile* aºezate.

*Vers. 3,4,9,10. Cap. 15.12; 28.7,14.

19. Sã aduceþi ºi un þap ca jertfã
de ispãºire, afarã de arderea de tot
necurmatã, darul ei de mâncare ºi
jertfele de bãuturã.
20. A treia zi, sã aduceþi unsprezece

viþei, doi berbeci ºi paisprezece miei
de un an fãrã cusur,
21. împreunã cu darul lor de mâncare

ºi jertfele lor de bãuturã pentru viþei,
berbeci ºi miei, dupã numãrul lor,
dupã rânduielile* aºezate. *Vers. 18.

22. Sã aduceþi ºi un þap ca jertfã
de ispãºire, afarã de arderea de tot

necurmatã, darul ei de mâncare ºi
jertfa de bãuturã.
23. A patra zi, sã aduceþi zece viþei,

doi berbeci ºi paisprezece miei de un
an fãrã cusur,
24. împreunã cu darul lor de mâncare

ºi jertfele lor de bãuturã pentru viþei,
berbeci ºi miei, dupã numãrul lor,
dupã rânduielile aºezate.
25. Sã aduceþi ºi un þap ca jertfã

de ispãºire, afarã de arderea de tot
necurmatã, darul ei de mâncare ºi
jertfa de bãuturã.
26. În ziua a cincea, sã aduceþi nouã

viþei, doi berbeci ºi paisprezece miei
de un an fãrã cusur,
27. împreunã cu darul lor de mâncare

ºi jertfele lor de bãuturã pentru viþei,
berbeci ºi miei, dupã numãrul lor,
dupã rânduielile aºezate.
28. Sã aduceþi ºi un þap ca jertfã

de ispãºire afarã de arderea de tot
necurmatã, darul ei de mâncare ºi
jertfa de bãuturã.
29. În ziua a ºasea, sã aduceþi opt

viþei, doi berbeci ºi paisprezece miei
de un an fãrã cusur.,
30. împreunã cu darul lor de mâncare

ºi jertfele lor de bãuturã pentru viþei,
berbeci ºi miei, dupã numãrul lor,
dupã rânduielile aºezate.
31. Sã aduceþi ºi un þap ca jertfã

de ispãºire, afarã de arderea de tot
necurmatã, darul ei de mâncare ºi
jertfa de bãuturã.
32. În ziua a ºaptea, sã aduceþi ºapte

viþei, doi berbeci ºi paisprezece miei
de un an fãrã cusur,
33. împreunã cu darul lor de mâncare

ºi jertfele lor de bãuturã pentru viþei,
berbeci ºi miei, dupã numãrul lor,
dupã rânduielile aºezate.
34. Sã aduceþi ºi un þap ca jertfã de

ispãºire, afarã de arderea de tot necur-
matã, darul ei de mâncare ºi jertfa de
bãuturã.
35. În ziua a opta, sã aveþi o adunare*

de sãrbãtoare: atunci sã nu faceþi nici
o lucrare de slugã. *Lev. 23.36.
36. Sã aduceþi ca ardere de tot o jertfã

mistuitã de foc, de un miros plãcut
Domnului: un viþel, un berbec ºi ºapte
miei de un an fãrã cusur,
37. împreunã cu darul lor de mâncare

ºi jertfele lor de bãuturã pentru viþel,
berbec ºi miei, dupã numãrul lor, dupã
rânduielile aºezate.
38. Sã aduceþi ºi un þap ca jertfã

de ispãºire, afarã de arderea de tot
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necurmatã, darul ei de mâncare ºi
jertfa de bãuturã.
39. Acestea sunt jertfele pe care sã

le aduceþi Domnului la* sãrbãtorile
voastre, afarã de arderile voastre de
tot, de darurile voastre de mâncare ºi
de jertfele voastre de bãuturã ºi de
jertfele voastre de mulþumire, ca împli-
nire a unei juruinþe**, sau ca daruri de
bunãvoie.” *Lev. 23.2. 1 Cron. 23.31. 2 Cron. 31.3. 
Ezra 3.5. Neem. 10.33. Isa. 1.14. **Lev. 7.11,16; 22.21,23.

40. Moise a spus copiilor lui Israel
tot ce-i poruncise Domnul.

Legea asupra juruinþelor

30 1. Moise a vorbit cãpeteniilor*
seminþiilor copiilor lui Israel ºi a

zis: „Iatã ce porunceºte Domnul:
*Cap. 1.4,16; 7.2.

2. Când un* om va face o juruinþã**
Domnului sau un jurãmânt prin care se
va lega printr-o fãgãduinþã, sã nu-ºi
calce cuvântul, ci sã facã† potrivit cu
tot ce i-a ieºit din gurã.

*Lev. 27.2. Deut. 23.21. Judc. 11.30,35. Ecl. 5.4. **Lev. 5.4.
Mat. 14.9. Fapt. 23.14. †Iov 22.27. Ps. 22.25; 50.14; 66.13,14;
116.14,18. Naum 1.15.

Juruinþa femeilor
3. Când o femeie va face o juruinþã

Domnului ºi se va lega printr-o fãgã-
duinþã, în tinereþea ei ºi în casa tatãlui
ei,
4. ºi tatãl ei va afla de juruinþa pe

care a fãcut-o ea ºi de fãgãduinþa cu
care s-a legat, dacã nu-i zice nimic în
ziua când aflã de juruinþa ei, toate
juruinþele ei vor fi primite, ºi orice
fãgãduinþã cu care s-a legat ea va fi
primitã;
5. dar dacã tatãl ei nu-i dã voie în

ziua când ia cunoºtinþã de juruinþa ei,
toate juruinþele ei ºi toate fãgãduinþele
cu care se va fi legat ea, nu vor avea
nici o tãrie; ºi Domnul o va ierta,
pentru cã nu i-a dat voie tatãl ei.
6. Când se va mãrita, dupã ce a fãcut

juruinþe sau dupã ce s-a legat printr-un
cuvânt ieºit de pe buzele ei,
7. ºi bãrbatul ei va lua cunoºtinþã de

lucrul acesta, ºi nu-i va zice nimic în
ziua când va lua cunoºtinþã de ele,
juruinþele ei vor rãmâne în picioare; ºi
fãgãduinþele cu care se va fi legat ea
vor rãmâne în picioare;
8. dar dacã bãrbatul ei nu-i* dã voie

în ziua când ia cunoºtinþã de juruinþa
ei, el va desfiinþa juruinþa, pe care a
fãcut-o, ºi cuvântul scãpat de pe

buzele ei, cu care s-a legat ea; ºi
Domnul o va ierta. *Gen. 3.16.

9. Juruinþa unei femei vãduve sau
despãrþite de bãrbat, fãgãduinþa cu
care se va fi legat ea, va rãmâne în
picioare pentru ea.
10. Când o femeie, fiind încã în casa

bãrbatului ei, va face juruinþe sau se
va lega cu vreun jurãmânt,
11. ºi bãrbatul ei va afla de lucrul

acesta, dacã nu-i zice nimic ºi n-o
opreºte, toate juruinþele ei vor rãmâne
în picioare, ºi toate fãgãduinþele prin
care se va fi legat ea vor rãmâne în
picioare:
12. dar dacã bãrbatul ei nu le primeºte

în ziua când aflã de ele, orice juruinþã
ºi orice fãgãduinþã ieºite de pe buzele
ei nu vor mai avea nici un preþ,
bãrbatul ei nu le-a primit; ºi Domnul o
va ierta.
13. Bãrbatul ei poate întãri ºi bãrbatul

ei poate desfiinþa orice juruinþã, orice
jurãmânt cu care se leagã ea ca sã-ºi
mâhneascã sufletul.
14. ªi anume, dacã nu-i zice nimic zi

de zi, dupã ce aflã de lucrul acesta, el
întãreºte astfel toate juruinþele ºi toate
fãgãduinþele cu care s-a legat ea; le
întãreºte pentru cã nu i-a zis nimic în
ziua când a aflat de ele.
15. Dar dacã nu le primeºte, dupã ce

a trecut ziua în care le-a aflat, va fi
vinovat de pãcatul nevestei lui.”
16. Acestea sunt legile pe care le-a

dat lui Moise, Domnul, ca sã aibã
putere între bãrbat ºi nevasta lui, între
un tatã ºi fata lui, când ea este în
tinereþe ºi acasã la tatãl ei.

Biruinþa asupra madianiþilor

311. Domnul a vorbit lui Moise ºi
a zis:

2. „Rãzbunã* pe copiii lui Israel
împotriva madianiþilor, apoi vei** fi
adãugat la poporul tãu.”

*Cap. 25.17. **Cap. 27.13.

3. Moise a vorbit poporului ºi a zis:
„Înarmaþi dintre voi niºte bãrbaþi
pentru oºtire ºi sã meargã împotriva
Madianului, ca sã aducã la îndeplinire
rãzbunarea Domnului împotriva Madia-
nului.
4. Sã trimiteþi la oaste câte o mie de

oameni de seminþie, din toate seminþiile
lui Israel.”
5. Au luat dintre miile lui Israel câte
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o mie de oameni de seminþie, adicã
douãsprezece mii de oameni înarmaþi
pentru oaste.
6. Moise a trimis la oaste pe aceºti o

mie de oameni de seminþie ºi a trimis
cu ei pe fiul preotului Eleazar, Fineas,
care ducea uneltele sfinte ºi trâmbiþele*
rãsunãtoare. *Cap. 10.9.

7. Au înaintat împotriva Madianului,
dupã porunca pe care o dãduse lui
Moise, Domnul; ºi au* omorât pe
toþi** bãrbaþii. *Deut. 20.13. 
Judc. 21.11. 1 Sam. 27.9. 1 Împ. 11.15,16. **Judc. 6.1,2,33.

8. Împreunã cu toþi ceilalþi, au omorât
ºi pe împãraþii Madianului: Evi*,
Rechem, Þur, Hur ºi Reba, cei cinci
împãraþi ai Madianului; au ucis cu
sabia ºi pe Balaam**, fiul lui Beor.

*Ios. 13.21. **Ios. 13.22.

9. Copiii lui Israel au luat prinse pe
femeile madianiþilor cu pruncii lor ºi
le-au jefuit toate vitele, toate turmele
ºi toate bogãþiile.
10. Le-au ars toate cetãþile pe care le

locuiau ºi toate ocoalele lor.
11. Au* luat toatã prada ºi toate

jafurile de oameni ºi dobitoace;
*Deut. 20.14.

12. ºi pe cei prinºi, prada ºi jafurile,
le-au adus lui Moise, preotului Eleazar
ºi adunãrii copiilor lui Israel, care
erau tãbãrâþi în câmpia Moabului,
lângã Iordan, în faþa Ierihonului.
13. Moise, preotul Eleazar ºi toþi mai

marii adunãrii le-au ieºit înainte, afarã
din tabãrã.
14. ªi Moise s-a mâniat pe cãpe-

teniile oºtirii, pe cãpeteniile peste o
mie ºi pe cãpeteniile peste o sutã, care
se întorceau de la rãzboi.
15. El le-a zis: „Cum? Aþi lãsat cu

viaþã pe toate* femeile?
*Deut. 20.14. 1 Sam. 15.3.

16. Iatã*, ele sunt acelea care, dupã
cuvântul** lui Balaam, au târât pe
copiii lui Israel sã pãcãtuiascã împo-
triva Domnului, în fapta lui Peor; ºi
atunci a izbucnit urgia† în adunarea
Domnului.
*Cap. 25.2. **Cap. 24.14. 2 Pet. 2.15. Apoc. 2.14. †Cap. 25.9.

17. Acum, dar, omorâþi* pe orice
prunc de parte bãrbãteascã ºi omorâþi
pe orice femeie care a cunoscut pe un
bãrbat culcându-se cu el; *Judc. 21.11.

18. dar lãsaþi cu viaþã pentru voi pe
toþi pruncii de parte femeiascã ºi pe
toate fetele care n-au cunoscut împre-
unarea cu un bãrbat.

Curãþarea cãpeteniilor ºi ostaºilor
19. Iar voi tãbãrâþi* ºapte zile afarã

din tabãrã; toþi aceia dintre voi care au
ucis pe cineva ºi toþi cei ce s-au
atins** de vreun mort sã se cureþe a
treia zi ºi a ºaptea zi, ei ºi cei prinºi de
voi. *Cap. 5.2. **Cap. 19.11, etc.

20. Sã curãþaþi de asemenea orice hainã,
orice lucru de piele, orice lucru de pãr
de caprã ºi orice unealtã de lemn.”
21. Preotul Eleazar a zis ostaºilor care

se duseserã la rãzboi: „Iatã ce este
poruncit prin legea pe care a dat-o lui
Moise, Domnul:
22. Aurul, argintul, arama, fierul,

cositorul ºi plumbul,
23. orice lucru care poate suferi focul,

sã-l treceþi prin foc ca sã se cureþe. Dar
tot ce nu poate suferi focul sã fie
curãþat cu apa* de curãþare; sã-l treceþi
prin apã. *Cap. 19.9,17.

24. Sã* vã spãlaþi hainele în ziua a
ºaptea ºi veþi fi curaþi; apoi, veþi putea
intra în tabãrã.” *Lev. 11.25.

Împãrþirea prãzii
25. Domnul a zis lui Moise:
26. „Fã, împreunã cu preotul Eleazar

ºi cu cãpeteniile caselor adunãrii,
socoteala prãzii luate, fie oameni, fie
dobitoace.
27. Împarte prada* între luptãtorii

care s-au dus la oaste ºi între toatã
adunarea. *Ios. 22.8. 1 Sam. 30.24.

28. Sã iei întâi din partea ostaºilor
care s-au dus la oaste o dare pentru
Domnul, ºi anume: unul* din cinci
sute, atât din oameni, cât ºi din boi,
mãgari ºi oi. *Vers. 30,47. Cap. 18.26.

29. Sã le luaþi din jumãtatea cuvenitã
lor ºi sã le dai preotului Eleazar ca un
dar ridicat pentru Domnul.
30. ªi din jumãtatea care se cuvine

copiilor lui Israel sã* iei unul din
cincizeci, atât din oameni, cât ºi din
boi, mãgari ºi oi, din orice dobitoc; ºi
sã le dai leviþilor care** pãzesc Cortul
Domnului†.”

*Vers. 42-47. **Cap. 3.7,8,25,31,36; 18.3,4. †Cap. 18.8,19.

31. Moise ºi preotul Eleazar au fãcut
ce poruncise lui Moise, Domnul.
32. Prada de rãzboi, rãmasã din jaful

celor ce fãcuserã parte din oaste, era de
ºase sute ºaptezeci ºi cinci de mii de oi,
33. ºaptezeci ºi douã de mii de boi,
34. ºaizeci ºi una de mii de mãgari 
35. ºi treizeci ºi douã de mii de suflete,
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adicã femei care nu cunoscuserã
împreunarea cu un bãrbat.
36. Jumãtatea care alcãtuia partea

celor ce se duseserã la oaste a fost de
trei sute treizeci ºi ºapte de mii cinci
sute de oi,
37. din care ºase sute ºaptezeci ºi

cinci au fost luate ca dare Domnului;
38. treizeci ºi ºase de mii de boi, din

care ºaptezeci ºi doi luaþi ca dare
Domnului;
39. treizeci de mii cinci sute de

mãgari, din care ºaizeci ºi unu luaþi ca
dare Domnului;
40. ºi ºaisprezece mii de inºi, din care

treizeci ºi doi luaþi ca dare Domnului.
41. Moise a dat preotului Eleazar darea

luatã ca dar ridicat pentru Domnul,
dupã cum* îi poruncise Domnul.

*Vers. 30.

42. Jumãtatea cuvenitã copiilor lui
Israel, pe care a despãrþit-o Moise de a
bãrbaþilor care merseserã la oaste,
43. ºi care era parte a adunãrii, a fost

de trei sute treizeci ºi ºapte de mii
cinci sute de oi,
44. treizeci ºi ºase de mii de boi,
45. treizeci de mii cinci sute de

mãgari
46. ºi ºaisprezece mii de suflete.
47. Din aceastã jumãtate care se

cuvenea copiilor lui Israel, Moise a luat
unul din cincizeci, atât din oameni, cât
ºi din dobitoace; ºi le-a dat leviþilor
care pãzesc Cortul Domnului, dupã cum
îi poruncise Domnul.
48. Cãpeteniile oºtirii, cãpeteniile peste

o mie ºi cãpeteniile peste o sutã, s-au
apropiat de Moise 
49. ºi i-au zis: „Robii tãi au fãcut

socoteala ostaºilor care erau sub
poruncile noastre ºi nu lipseºte nici un
om dintre noi.
50. Noi aducem deci ca dar Domnului,

fiecare ce a gãsit ca scule de aur, ºi
anume: lãnþiºoare, brãþãri, inele, cercei
ºi salbe, ca sã se facã ispãºire* pentru
sufletele noastre înaintea Domnului.”

*Exod 30.12,16.

51. Moise ºi preotul Eleazar au primit
de la ei toate aceste scule lucrate în
aur.
52. Tot aurul, pe care l-au adus

Domnului cãpeteniile peste o mie ºi
cãpeteniile peste o sutã, ca dar ridicat,
cântãrea ºaisprezece mii ºapte sute
cincizeci de sicli.
53. Oamenii din oaste au pãstrat

fiecare pentru sine prada* pe care o
fãcuse. *Deut. 20.14.

54. Moise ºi preotul Eleazar au luat
aurul de la cãpeteniile peste o mie ºi
de la cãpeteniile peste o sutã ºi l-au
adus în Cortul întâlnirii, ca aducere*
aminte pentru copiii lui Israel înaintea
Domnului. *Exod 30.16.

Galaadul dat lui Gad ºi Ruben

321. Fiii lui Ruben ºi fiii lui Gad
aveau o mare mulþime de vite ºi

au vãzut cã þara lui Iaezer* ºi þara
Galaadului erau un loc bun pentru
vite. *Cap. 21.32. Ios. 13.25. 2 Sam. 24.5.

2. Atunci fiii lui Gad ºi fiii lui Ruben
au venit la Moise, la preotul Eleazar ºi
la mai marii adunãrii, ºi le-au zis:
3. „Atarot, Dibon, Iaezer, Nimra*,

Hesbon, Eleale, Sebam**, Nebo ºi
Beon†, *Vers. 36. **Vers. 38. †Vers. 38.

4. þara aceasta, pe care* a lovit-o
Domnul înaintea adunãrii lui Israel,
este un loc bun pentru vite, ºi robii tãi
au vite.” *Cap. 21.24,34.

5. Apoi au adãugat: „Dacã am cãpãtat
trecere înaintea ta, sã se dea þara
aceasta în stãpânirea robilor tãi ºi sã
nu ne treci peste Iordan.”
6. Moise a rãspuns fiilor lui Gad ºi

fiilor lui Ruben: „Fraþii voºtri sã meargã
oare la rãzboi, ºi voi sã rãmâneþi aici?
7. Pentru ce voiþi sã muiaþi inima

copiilor lui Israel ºi sã-i faceþi sã nu
treacã în þara pe care le-o dã Domnul?
8. Aºa au fãcut ºi pãrinþii voºtri când 

i-am* trimis din Cades-Barnea sã**
iscodeascã þara. *Cap. 13.3,26. **Deut. 1.22.

9. S-au suit* pânã la valea Eºcol ºi,
dupã ce au iscodit þara, au muiat
inimile copiilor lui Israel ºi i-au fãcut
sã nu intre în þara pe care le-o dãdea
Domnul. *Cap. 13.24,31. Deut. 1.24,28.

10. ªi Domnul* S-a aprins de mânie
în ziua ceea ºi a jurat zicând:

*Cap. 14.11,21. Deut. 1.34.

11. „Oamenii aceºtia care s-au suit
din Egipt, de la vârsta* de douãzeci de
ani în sus, nu vor vedea þara pe care
am jurat cã o voi da lui Avraam, lui
Isaac ºi lui Iacov, cãci n-au** urmat în
totul calea Mea,

*Cap. 14.28,29. Deut. 1.35. **Cap. 14.24,30.

12. afarã de Caleb, fiul lui Iefune,
chenizitul, ºi Iosua, fiul lui Nun, care*
au urmat în totul calea Domnului.”

*Cap. 14.24. Deut. 1.36. Ios. 14.8,9.
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13. Domnul S-a aprins de mânie
împotriva lui Israel ºi i-a fãcut sã
rãtãceascã* în pustiu timp de patruzeci
de ani, pânã la stingerea întregului**
leat de oameni care fãcuse rãu înaintea
Domnului. *Cap. 14.33-35. **Cap. 26.64,65.

14. ªi iatã cã voi luaþi locul pãrinþilor
voºtri, ca niºte odrasle de oameni
pãcãtoºi, ca sã faceþi pe Domnul sã
se aprindã* ºi mai tare de mânie
împotriva lui Israel. *Deut. 1.34.

15. Cãci, dacã vã întoarceþi* de la El,
El va lãsa mai departe pe Israel sã
rãtãceascã în pustiu ºi veþi aduce
pierderea poporului acestuia întreg.”

*Deut. 30.17. Ios. 22.16,18. 2 Cron. 7.19; 15.2.

16. Ei s-au apropiat de Moise ºi au
zis: „Vom face aici ocoale pentru
vitele noastre ºi cetãþi pentru pruncii
noºtri:
17. apoi ne vom* înarma în grabã ºi

vom merge înaintea copiilor lui Israel,
pânã îi vom duce în locul care le este
rânduit; ºi pruncii noºtri vor locui în
aceste cetãþi întãrite, din pricina locui-
torilor þãrii acesteia. *Ios. 4.12,13.

18. Nu ne* vom întoarce în casele
noastre mai înainte ca fiecare din
copiii lui Israel sã fi pus stãpânire pe
moºtenirea lui, *Ios. 22.4.

19. ºi nu vom stãpâni nimic cu ei
dincolo de Iordan, nici mai departe,
pentru cã noi ne vom avea moºte-
nirea* noastrã dincoace de Iordan, la
rãsãrit.” *Vers. 33. Ios. 12.1; 13.8.

20. Moise* le-a zis: „Dacã faceþi aºa,
dacã vã înarmaþi ca sã luptaþi înaintea
Domnului, *Deut. 3.18. Ios. 1.14; 4.12,13.

21. dacã toþi aceia dintre voi care se
vor înarma trec Iordanul înaintea Dom-
nului, pânã ce va izgoni pe vrãjmaºii
Lui dinaintea Lui 
22. ºi dacã vã veþi întoarce* înapoi

numai dupã ce þara** va fi supusã
înaintea Domnului, atunci, veþi fi fãrã
vinã înaintea Domnului ºi înaintea lui
Israel, ºi þinutul acesta va fi moºia†
voastrã înaintea Domnului.
*Deut. 3.20. Ios. 11.23; 18.1. **Ios. 22.4. †Deut. 3.12,15,16,18.
Ios. 1.15; 13.8,32; 22.4,9.

23. Dar dacã nu faceþi aºa, pãcãtuiþi
împotriva Domnului ºi sã ºtiþi cã
pãcatul* vostru vã va ajunge.

*Gen. 4.7; 44.16. Isa. 59.12.

24. Zidiþi* cetãþi pentru pruncii voºtri
ºi ocoale pentru vitele voastre ºi faceþi
ce aþi spus cu gura voastrã.”

*Vers. 16,34, etc.

25. Fiii lui Gad ºi fiii lui Ruben au 

zis lui Moise: „Robii tãi vor face tot
ce porunceºte domnul nostru.
26. Pruncii* noºtri, nevestele, turmele

noastre ºi toate vitele noastre, vor
rãmâne în cetãþile Galaadului; *Ios. 1.14.

27. iar robii* tãi, toþi înarmaþi pentru
rãzboi, vor merge sã se lupte înaintea
Domnului, cum zice domnul nostru.”

*Ios. 4.12.

28. Moise a dat* porunci, cu privire
la ei preotului Eleazar, lui Iosua, fiul
lui Nun, ºi capilor de familie din semin-
þiile copiilor lui Israel. *Ios. 1.13.

29. El le-a zis: „Dacã fiii lui Gad ºi
fiii lui Ruben trec cu voi Iordanul,
înarmaþi cu toþii ca sã lupte înaintea
Domnului, dupã ce þara va fi supusã
înaintea voastrã, sã le daþi în stãpânire
þinutul Galaadului.
30. Dar dacã nu vor merge înarmaþi

împreunã cu voi, sã se aºeze în mijlocul
vostru în þara Canaanului.”
31. Fiii lui Gad ºi fiii lui Ruben au

rãspuns: „Vom face tot ce a spus robilor
tãi, Domnul.
32. Vom trece înarmaþi înaintea Dom-

nului în þara Canaanului; dar noi sã ne
avem moºtenirea noastrã dincoace de
Iordan.”

Luarea în stãpânire a Galaadului
33. Moise* a dat fiilor lui Gad ºi fiilor

lui Ruben ºi la jumãtate din seminþia
lui Manase, fiul lui Iosif, împãrãþia**
lui Sihon, împãratul amoriþilor ºi
împãrãþia lui Og, împãratul Basanului,
þara cu cetãþile ei, cu þinuturile cetãþilor
þãrii de jur împrejur.
*Deut. 3.12-17; 29.8. Ios. 12.6; 13.8; 22.4. **Cap. 21.24,33,35.

34. Fiii lui Gad au zidit Dibonul*,
Atarotul, Aroerul**, *Cap. 33.45,46. **Deut. 2.36.

35. Atrot-ªofan, Iaezer*, Iogbeha,
*Vers. 1,3.

36. Bet-Nimra* ºi Bet-Haran, cetãþi
întãrite**, ºi au fãcut staule pentru
turme. *Vers. 3. **Vers. 24.

37. Fiii lui Ruben au zidit* Hesbonul,
Eleale, Chiriataim, *Cap. 21.27.

38. Nebo* ºi Baal-Meon**, ale cãror
nume au fost schimbate†, ºi Sibma, ºi
au pus alte nume cetãþilor pe care 
le-au zidit.

*Isa. 46.1. **Cap. 22.41. †Exod 23.13. Vers. 3. Ios. 23.7.

39. Fiii lui Machir*, fiul lui Manase,
au mers împotriva Galaadului ºi au
pus mâna pe el; au izgonit pe amoriþii
care erau acolo. *Gen. 50.23.

NUMERII 32 185



40. Moise a dat* Galaadul lui Machir,
fiul lui Manase, care s-a aºezat acolo.

*Deut. 3.12,13,15. Ios. 13.31; 17.1.

41. Iair*, fiul lui Manase, a pornit ºi
el, ºi a luat târgurile ºi le-a numit
târgurile lui Iair**. *Deut. 3.14. 
Ios. 13.30. 1 Cron. 2.21-23. **Judc. 10.4. 1 Împ. 4.13.

42. Nobah a pornit ºi el ºi a luat
Chenatul împreunã cu cetãþile care
þineau de el, ºi l-a numit Nobah, dupã
numele lui.

Popasurile israeliþilor

331. Iatã popasurile copiilor lui Israel
care au ieºit din þara Egiptului,

dupã oºtirile lor, sub povãþuirea lui
Moise ºi lui Aaron.
2. Moise a scris cãlãtoriile lor din

popas în popas, dupã porunca Dom-
nului. ªi iatã popasurile lor, dupã
cãlãtoriile lor.
3. Au pornit* din Ramses în luna

întâi**, în ziua a cincisprezecea a lunii
întâi. A doua zi dupã Paºti, copiii lui
Israel au ieºit gata de† luptã în faþa
tuturor egiptenilor,

*Exod 12.37. **Exod 12.2; 13.4. †Exod 14.8.

4. în timp ce egiptenii îºi îngropau pe
toþi întâii lor nãscuþi, pe care-i lovise*
Domnul dintre ei. Cãci Domnul fãcuse
chiar ºi pe dumnezeii** lor sã simtã
puterea Lui.

*Exod 12.29. **Exod 12.12; 18.11. Isa. 19.1. Apoc. 12.8.

5. Copiii* lui Israel au pornit din
Ramses ºi au tãbãrât la Sucot. *Exod 12.37.

6. Au pornit din Sucot* ºi au tãbãrât
la Etam, care este la marginea pustiului.

*Exod 13.20.

7. Au pornit din Etam*, s-au întors
înapoi la Pi-Hahirot, faþã în faþã cu
Baal-Þefon, ºi au tãbãrât înaintea
Migdolului. *Exod 14.2,9.

8. Au pornit dinaintea Pi-Hahirotului
ºi au trecut* prin mijlocul mãrii înspre
pustiu; au fãcut un drum de trei zile în
pustiul Etamului ºi au tãbãrât la Mara.

*Exod 14.22; 15.22,23.

9. Au pornit de la Mara ºi au ajuns
la* Elim; la Elim erau douãsprezece
izvoare de apã ºi ºaptezeci de finici:
acolo au tãbãrât. *Exod 15.27.

10. Au pornit de la Elim ºi au tãbãrât
lângã Marea Roºie.
11. Au pornit de la Marea Roºie ºi au

tãbãrât în pustiul* Sin. *Exod 16.1.

12. Au pornit din pustiul Sin ºi au
tãbãrât la Dofca.
13. Au pornit din Dofca ºi au tãbãrât

la Aluº.

14. Au pornit din Aluº ºi au tãbãrât la
Refidim*, unde poporul n-a gãsit apã
de bãut. *Exod 17.1; 19.2.

15. Au pornit din Refidim ºi au tãbãrât
în pustiul* Sinai. *Exod 16.1; 19.1,2.

De la Sinai la Cades
16. Au pornit din pustiul Sinai ºi au

tãbãrât la* Chibrot-Hataava. *Cap. 11.34.

17. Au pornit de la Chibrot-Hataava
ºi au tãbãrât la* Haþerot. *Cap. 11.35.

18. Au pornit din Haþerot ºi au tãbãrât
la Ritma.
19. Au pornit de la* Ritma ºi au

tãbãrât la Rimon-Pereþ. *Cap. 12.16.

20. Au pornit din Rimon-Pereþ ºi au
tãbãrât la Libna.
21. Au pornit din Libna ºi au tãbãrât

la Risa.
22. Au pornit din Risa ºi au tãbãrât la

Chehelata.
23. Au pornit din Chehelata ºi au

tãbãrât la muntele ªafer.
24. Au pornit de la muntele ªafer ºi

au tãbãrât la Harada.
25. Au pornit din Harada ºi au tãbãrât

la Machelot.
26. Au pornit din Machelot ºi au

tãbãrât la Tahat.
27. Au pornit din Tahat ºi au tãbãrât

la Tarah.
28. Au pornit din Tarah ºi au tãbãrât

la Mitca.
29. Au pornit din Mitca ºi au tãbãrât

la Haºmona.
30. Au pornit din Haºmona ºi au

tãbãrât la Moserot.
31. Au pornit din Moserot ºi au tãbãrât

la Bene-Iaacan.
32. Au pornit din Bene-Iaacan* ºi au

tãbãrât la** Hor-Ghidgad.
*Gen. 36.27. Deut. 10.6. 1 Cron. 1.42. **Deut. 10.7.

33. Au pornit din Hor-Ghidgad ºi au
tãbãrât la Iotbata.
34. Au pornit din Iotbata ºi au tãbãrât

la Abrona.
35. Au pornit din Abrona ºi au tãbãrât

la Eþion-Gheber*. *Deut. 2.8. 1 Împ. 9.26; 22.48.

36. Au pornit din Eþion-Gheber ºi au
tãbãrât în pustiul Þin*, adicã la Cades.

*Cap. 20.1; 27.14.

De la Cades la câmpia Moabului
37. Au pornit din Cades* ºi au tãbãrât

la muntele Hor, la marginea þãrii
Edomului. *Cap. 20.22,23; 21.4.

38. Preotul Aaron* s-a suit pe
muntele Hor, dupã porunca Domnului;
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ºi a murit acolo, în al patruzecilea an
dupã ieºirea copiilor lui Israel din þara
Egiptului, în luna a cincea, în cea dintâi
zi a lunii. *Cap. 20.25,28. Deut. 10.6; 32.50.

39. Aaron era în vârstã de o sutã douã-
zeci ºi trei de ani când a murit pe
muntele Hor.
40. Împãratul Aradului*, canaanitul,

care locuia în partea de miazãzi a þãrii
Canaanului, a aflat de sosirea copiilor
lui Israel. *Cap. 21.1, etc.

41. Au pornit de la muntele Hor* ºi
au tãbãrât la Þalmona. *Cap. 21.4.

42. Au pornit din Þalmona ºi au
tãbãrât la Punon.
43. Au pornit din Punon ºi au tãbãrât

la* Obot. *Cap. 21.10.

44. Au pornit* din Obot ºi au tãbãrât
la Iie-Abarim**, la hotarul Moabului.

*Cap. 21.11. **Cap. 21.11.

45. Au pornit din Iie-Abarim ºi au
tãbãrât la Dibon-Gad*. *Cap. 32.34.

46. Au pornit din Dibon-Gad ºi au
tãbãrât la Almon-Diblataim*. *Ier. 48.22.

47. Au pornit din Almon-Diblataim ºi
au tãbãrât la munþii* Abarim, înaintea
muntelui Nebo. *Cap. 21.20. Deut. 32.49.

48. Au pornit de la munþii Abarim ºi
au tãbãrât în câmpia* Moabului, lângã
Iordan, în faþa Ierihonului. *Cap. 22.1.

49. Au tãbãrât lângã Iordan, de la
Bet-Ieºimot pânã la Abel-Sitim*, în
câmpia Moabului. *Cap. 25.1. Ios. 2.1.

Canaaniþii trebuie nimiciþi
50. Domnul a vorbit lui Moise în

câmpia Moabului, lângã Iordan în faþa
Ierihonului. ªi a zis:
51. „Vorbeºte copiilor lui Israel ºi

spune-le: „Dupã ce* veþi trece Ior-
danul ºi veþi intra în þara Canaanului,

*Deut. 7.1,2; 9.1. Ios. 3.17.

52. sã izgoniþi dinaintea voastrã pe
toþi locuitorii* þãrii, sã le dãrâmaþi toþi
idolii de piatrã, sã le nimiciþi toate
icoanele turnate ºi sã le nimiciþi toate
înãlþimile pentru jertfe.
*Exod 23.24,33; 34.13. Deut. 7.2,5; 12.3. Ios. 11.12. Judc. 2.2.

53. Sã luaþi þara în stãpânire ºi sã vã
aºezaþi în ea; cãci Eu v-am dat þara
aceasta, ca sã fie moºia voastrã.
54. Sã împãrþiþi* þara prin sorþi, dupã

familiile voastre. Celor ce sunt în numãr
mai mare sã le daþi o parte mai mare,
ºi celor ce sunt în numãr mai mic sã le
daþi o parte mai micã. Fiecare sã stã-
pâneascã ce-i va cãdea la sorþi; s-o
luaþi în stãpânire, dupã seminþiile
pãrinþilor voºtri. *Cap. 26.53-55.

55. Dar dacã nu veþi izgoni dinaintea
voastrã pe locuitorii þãrii, aceia dintre
ei pe care îi veþi lãsa, vã vor fi ca niºte
spini în ochi* ºi ca niºte ghimpi în
coaste: vã vor fi vrãjmaºi în þara în
care veþi merge sã vã aºezaþi.
*Exod 23.33. Ios. 23.13. Judc. 2.3. Ps. 106.34,36. Ezec. 28.24.

56. ªi vã voi face ºi vouã cum
hotãrâsem sã le fac lor.”

Hotarele Canaanului

341. Domnul a vorbit lui Moise ºi a
zis:

2. „Dã porunca aceasta copiilor lui
Israel ºi spune-le: „Când veþi intra în
þara* Canaanului, þara aceasta va fi
moºtenirea voastrã, þara Canaanului,
ale cãrei hotare iatã-le:

*Gen. 17.8. Deut. 1.7. Ps. 78.55; 105.11. Ezec. 47.14.

3. hotarul* din partea de miazãzi va
începe din pustiul Þin, lângã Edom.
Astfel, hotarul vostru de miazãzi va
începe de la marginea Mãrii** Sãrate,
spre rãsãrit;

*Ios. 15.1. Ezec. 47.13, etc. **Gen. 14.3. Ios. 15.2.

4. se va întoarce la miazãzi de înãl-
þimea* Acrabim, va trece prin Þin ºi
se va întinde pânã la miazãzi de
Cades-Barnea**; va urma mai departe
prin Haþar-Adar† ºi va trece spre
Aþmon: *Ios. 15.3. **Cap. 13.26; 32.8. †Ios. 15.3,4.

5. de la Aþmon, se va întoarce pânã la
pârâul* Egiptului ºi va ieºi la mare.

*Gen. 15.18. Ios. 15.4,47. 1 Împ. 8.65. Isa. 27.12.

6. Hotarul vostru dinspre apus va fi
Marea cea Mare (Mediterana): aceasta
va fi hotarul vostru la apus.
7. Iatã care va fi hotarul vostru spre

miazãnoapte: începând de la Marea
cea Mare sã trageþi hotarul pânã la
muntele* Hor; *Cap. 33.37.

8. de la muntele Hor, sã-l trageþi
prin* Hamat ºi sã ajungã pânã la**
Þedad; *Cap. 13.21. 2 Împ. 14.25. **Ezec. 47.15.

9. sã urmeze mai departe prin Zifron,
ca sã ajungã la Haþar-Enan*: acesta sã
vã fie hotarul înspre miazãnoapte.

*Ezec. 47.17.

10. Sã vã trageþi hotarul spre rãsãrit
de la Haþar-Enan pânã la ªefam;
11. sã se coboare din ªefam spre

Ribla*, la rãsãrit de Ain; se va coborî
ºi se va întinde de-a lungul Mãrii
Chineret** (Ghenezaret), la rãsãrit;
*2 Împ. 23.33. Ier. 39.5,6. **Deut. 3.17. Ios. 11.2; 19.35. Mat.
14.34. Luca 5.1.

12. se va coborî iarãºi spre Iordan, ca

NUMERII 33, 34 187



sã ajungã la Marea Sãratã*. Aceasta
va fi þara voastrã, cu hotarele ei de jur
împrejur.” *Vers. 3.

13. Moise a dat porunca aceasta
copiilor lui Israel ºi a zis: „Aceasta
este þara* pe care o veþi împãrþi prin
sorþi ºi pe care a poruncit Domnul s-o
dea celor nouã seminþii ºi jumãtate.

*Vers. 1. Ios. 14.1,2.

14. Cãci* seminþia fiilor lui Ruben,
dupã casele lor pãrinteºti, ºi seminþia
fiilor lui Gad, dupã casele pãrinþilor
lor, precum ºi jumãtate din seminþia
lui Manase ºi-au luat moºtenirea.

*Cap. 32.33. Ios. 14.2,3.

15. Aceste douã seminþii ºi jumãtate
ºi-au luat moºtenirea dincoace de
Iordan, în faþa Ierihonului, înspre
rãsãrit.”

Cum ºi prin cine sã se împartã þara
16. Domnul a vorbit lui Moise ºi a zis:
17. „Iatã numele bãrbaþilor care vor

împãrþi þara între voi: preotul Eleazar*
ºi Iosua, fiul lui Nun.

*Ios. 14.1; 19.51.

18. Sã mai luaþi câte o cãpetenie* din
fiecare seminþie, ca sã facã împãrþirea
þãrii. *Cap. 1.4,16.

19. Iatã numele bãrbaþilor acestora:
Pentru seminþia lui Iuda: Caleb, fiul
lui Iefune;
20. pentru seminþia fiilor lui Simeon:

Samuel, fiul lui Amihud;
21. pentru seminþia lui Beniamin:

Elidad, fiul lui Chislon;
22. pentru seminþia fiilor lui Dan:

cãpetenia Buchi, fiul lui Iogli;
23. pentru fiii lui Iosif – pentru

seminþia fiilor lui Manase: cãpetenia
Haniel, fiul lui Efod; 
24. ºi pentru seminþia fiilor lui

Efraim: cãpetenia Chemuel, fiul lui
ªiftan; –
25. pentru seminþia fiilor lui Zabulon:

cãpetenia Eliþafan, fiul lui Parnac;
26. pentru seminþia fiilor lui Isahar:

cãpetenia Paltiel, fiul lui Azan;
27. pentru seminþia fiilor lui Aºer:

cãpetenia Ahihud, fiul lui ªelomi;
28. pentru seminþia fiilor lui Neftali:

cãpetenia Pedahel, fiul lui Amihud.”
29. Aceºtia sunt aceia cãrora le-a

poruncit Domnul sã împartã þara
Canaanului între copiii lui Israel.

Cetãþile leviþilor

351. Domnul a vorbit lui Moise, în
câmpia Moabului, lângã Iordan,

în faþa Ierihonului. ªi a zis:
2. „Porunceºte* copiilor lui Israel sã

dea leviþilor, din moºtenirea pe care o
vor avea, niºte cetãþi în care sã poatã
locui. Sã mai daþi leviþilor ºi un loc
gol împrejurul acestor cetãþi.

*Ios. 14.3,4; 21.2. Ezec. 45.1, etc.; 48.8, etc.

3. Cetãþile sã fie ale lor, ca sã locu-
iascã în ele; iar locurile goale sã fie
pentru vitele lor, pentru averile lor ºi
pentru toate dobitoacele lor.
4. Locurile goale din jurul cetãþilor

pe care le veþi da leviþilor sã aibã,
începând de la zidul cetãþii în afarã, o
mie de coþi de jur împrejur.
5. Sã mãsuraþi afarã din cetate, douã

mii de coþi în partea de rãsãrit, douã
mii de coþi în parte de miazãzi, douã
mii de coþi în partea de apus ºi douã
mii de coþi în partea de miazãnoapte,
aºa încât cetatea sã fie la mijloc.
Acestea sã fie locurile goale din jurul
cetãþilor lor.
6. Dintre cetãþile pe care le veþi da

leviþilor, ºase* sã fie cetãþi de scãpare
unde va putea sã fugã ucigaºul, ºi
afarã de acestea, sã le mai daþi alte
patruzeci ºi douã de cetãþi.

*Vers. 13. Deut. 4.41. Ios. 20.2,7,8; 21.3,13,21,27,32,36,38.

7. Toate cetãþile pe care le veþi da
leviþilor sã fie patruzeci ºi opt* de
cetãþi, împreunã cu locurile lor goale.

*Ios. 21.41.

8. Cetãþile pe care le veþi da din*
moºiile copiilor lui Israel sã fie date
mai multe de** cei ce au mai multe, ºi
mai puþine de cei ce au mai puþine;
fiecare sã dea leviþilor din cetãþile lui
dupã moºtenirea pe care o va avea.”

*Ios. 21.3. **Cap. 26.54.

Cetãþile de scãpare
9. Domnul a vorbit lui Moise ºi a zis:
10. „Vorbeºte copiilor lui Israel ºi

spune-le: „Când* veþi trece Iordanul ºi
veþi intra în þara Canaanului,

*Deut. 19.2. Ios. 20.2.

11. sã vã* alegeþi niºte cetãþi care sã
vã fie cetãþi de scãpare, unde sã poatã
scãpa ucigaºul care va omorî pe
cineva fãrã voie. *Exod 24.13.

12. Aceste* cetãþi sã vã slujeascã drept
cetãþi de scãpare împotriva rãzbunã-
torului sângelui, pentru ca ucigaºul sã
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nu fie omorât înainte de a se înfãþiºa
în faþa adunãrii ca sã fie judecat.

*Deut. 19.6. Ios. 20.3,5,6.

13. Din cetãþile pe care le veþi da,
ºase* sã vã fie cetãþi de scãpare.

*Vers. 6.

14. Sã daþi trei cetãþi dincoace* de
Iordan, ºi trei cetãþi în þara Canaa-
nului: acestea sã vã fie cetãþi de
scãpare. *Deut. 4.41. Ios. 20.8.

15. Aceste ºase cetãþi sã fie cetãþi de
scãpare pentru copiii lui Israel, pentru
strãin* ºi pentru cel ce locuieºte în
mijlocul vostru: acolo va putea sã
scape orice om care va ucide pe cineva
fãrã voie. *Cap. 15.16.

16. Dacã* un om loveºte pe aproa-
pele sãu cu o unealtã de fier, ºi acesta
moare, este un ucigaº: ucigaºul sã fie
pedepsit cu moartea.

*Exod 21.12,14. Lev. 24.17. Deut. 19.11,12.

17. Dacã-l loveºte cu o piatrã pe care
o þine în mânã, de care poate muri, ºi
moare, este un ucigaº: ucigaºul sã fie
pedepsit cu moartea.
18. Dacã-l loveºte cu vreo unealtã de

lemn pe care o þine în mânã, de care
poate muri, ºi moare, este un ucigaº:
ucigaºul sã fie pedepsit cu moartea.
19. Rãzbunãtorul* sângelui sã omoare

pe ucigaº; când îl va întâlni, sã-l
omoare. *Vers. 21,24,27. Deut. 19.6,12. Ios. 20.3,5.

20. Dacã* un om împinge pe aproa-
pele sãu din urã sau dacã-l pândeºte**
ºi aruncã ceva asupra lui, ºi moare,

*Gen. 4.8. 2 Sam. 3.27; 20.10. 1 Împ. 2.31,32. **Exod 21.14.
Deut. 19.11.

21. sau dacã-l loveºte cu mâna* din
vrãjmãºie, ºi moare, cel ce l-a lovit
sã fie pedepsit cu moartea; este
un ucigaº: rãzbunãtorul sângelui sã
omoare pe ucigaº, când îl va întâlni.

*Exod 21.13.

22. Dar dacã un om împinge pe
aproapele lui fãrã veste ºi nu din
vrãjmãºie sau dacã aruncã ceva asupra
lui fãrã sã-l fi pândit, 
23. sau dacã aruncã asupra lui din

nebãgare de seamã o piatrã care-i poate
pricinui moartea, ºi moare, fãrã sã-l
urascã ºi fãrã sã caute sã-i facã rãu;
24. iatã legile dupã care va judeca

adunarea* între cel ce l-a lovit ºi
rãzbunãtorul sângelui: *Vers. 12. Ios. 20.6.

25. Adunarea va izbãvi pe ucigaº
din mâna rãzbunãtorului sângelui ºi-l
va face sã se întoarcã în cetatea de
scãpare unde fugise. Sã locuiascã acolo*

pânã la moartea marelui preot care este
uns** cu untdelemn sfânt.

*Ios. 20.6. **Exod 29.7. Lev. 4.3; 21.10.

26. Dacã ucigaºul iese din hotarul
cetãþii de scãpare unde fugise 
27. ºi dacã rãzbunãtorul sângelui

întâlneºte afarã din hotarul cetãþii de
scãpare ºi ucide pe ucigaº, nu va fi
vinovat de omor.
28. Cãci ucigaºul trebuia sã locuiascã

în cetatea lui de scãpare pânã la
moartea marelui preot; ºi dupã moartea
marelui preot, putea sã se întoarcã la
moºia lui.
29. Iatã poruncile* de drept pentru

voi ºi pentru urmaºii voºtri, în toate
locurile în care veþi locui. *Cap. 27.11.

Pedeapsa pentru omor
30. Dacã un om omoarã pe cineva,

ucigaºul sã fie omorât pe* mãrturia
martorilor. Un singur martor nu va fi
de ajuns ca sã fie osândit cineva la
moarte.

*Deut. 17.6; 19.15. Mat. 18.16. 2 Cor. 13.1. Evr. 10.28.

31. Sã nu primiþi rãscumpãrare pentru
viaþa unui ucigaº vinovat de moarte, ci
sã fie pedepsit cu moartea.
32. Sã nu primiþi rãscumpãrare pentru

cel ce trebuie sã fugã în cetatea lui de
scãpare, ca sã se întoarcã sã locuiascã
în þarã pânã la moartea preotului.
33. Sã nu* pângãriþi þara unde veþi

fi, cãci sângele celui nevinovat pângã-
reºte þara; ºi ispãºirea sângelui vãrsat
în þarã nu se va putea face decât prin
sângele** celui ce-l va vãrsa.

*Ps. 106.38. Mica 4.11. **Gen. 9.6.

34. Sã* nu pângãriþi deci þara în care
veþi merge sã locuiþi ºi în mijlocul
cãreia voi locui ºi Eu, cãci Eu** sunt
Domnul care locuieºte în mijlocul
copiilor lui Israel.”

*Lev. 18.25. Deut. 24.23. **Exod 29.45,46.

Mãritarea fiicelor moºtenitoare

361. Cãpeteniile familiei lui* Galaad,
fiul lui Machir, fiul lui Manase,

dintre familiile fiilor lui Iosif, s-au
apropiat ºi au vorbit înaintea lui Moise
ºi înaintea mai marilor peste casele
pãrinteºti ale copiilor lui Israel.

*Cap. 26.29.

2. Ei au zis: „Domnule, þie þi-a
poruncit Domnul* sã dai copiilor lui
Israel þara ca moºtenire prin sorþi. Tu,
domnule**, ai primit de asemenea
poruncã de la Domnul ca moºtenirea
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fratelui nostru Þelofhad s-o dai fetelor
lui. *Cap. 26.55; 33.54. Ios. 17.3. **Cap. 27.1,7. Ios. 17.3,4.

3. Dar dacã ele se mãritã dupã unul
din fiii altei seminþii a copiilor lui
Israel, moºtenirea lor va fi ºtearsã din
moºtenirea pãrinþilor noºtri ºi adãu-
gatã la a seminþiei din care vor face
parte; ºi astfel moºtenirea care ne-a
cãzut nouã la sorþi se va micºora.

*Lev. 25.10.

4. ªi când va veni anul de veselie
pentru copiii lui Israel, moºtenirea lor
va rãmâne adãugatã la a seminþiei din
care vor face parte ºi va fi ºtearsã
astfel din moºtenirea seminþiei pãrin-
þilor noºtri.”
5. Moise a poruncit copiilor lui Israel,

din partea Domnului, ºi a zis: „Seminþia
fiilor lui Iosif are* dreptate. *Cap. 27.7.

6. Iatã ce porunceºte Domnul cu
privire la fetele lui Þelofhad: sã se
mãrite dupã cine vor vrea, numai sã se
mãrite* într-o familie din seminþia
pãrinþilor lor. *Vers. 12.

7. Nici o moºtenire a copiilor lui
Israel sã nu treacã de la o seminþie la
alta, ci fiecare din copiii lui Israel sã

se þinã* lipit de moºtenirea seminþiei
pãrinþilor lui. *1 Împ. 21.3.

8. ªi orice fatã* care are o moºtenire
în seminþiile copiilor lui Israel, sã se
mãrite dupã cineva dintr-o familie din
seminþia tatãlui ei, pentru ca fiecare
din copiii lui Israel sã-ºi aibã moºte-
nirea pãrinþilor sãi. *1 Cron. 23.22.

9. Nici o moºtenire sã nu treacã
de la o seminþie la alta, ci seminþiile
copiilor lui Israel sã se þinã fiecare de
moºtenirea sa.”
10. Fetele lui Þelofhad au fãcut

întocmai dupã porunca pe care o
dãduse lui Moise, Domnul.
11. Mahla*, Tirþa, Hogla, Milca ºi

Noa, fetele lui Þelofhad, s-au mãritat
dupã fiii unchilor lor; *Cap. 27.1.

12. s-au mãritat în familiile fiilor lui
Manase, fiul lui Iosif, ºi moºtenirea
lor a rãmas în seminþia familiei tatãlui
lor.
13. Acestea sunt poruncile ºi legile

pe care le-a dat Domnul prin Moise
copiilor lui Israel, în câmpia* Moabului,
lângã Iordan, în faþa Ierihonului.

*Cap. 26.3; 33.50.
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Moise vorbeºte dincolo de Iordan

11. Iatã cuvintele pe care le-a spus
Moise întregului Israel, dincoace* de

Iordan, în pustiu, într-o câmpie, faþã în
faþã cu Suf, între Paran, Tofel, Laban,
Haþerot ºi Di-Zahab. *Ios. 9.1,10; 22.4,7.

2. (De la Horeb pânã* la Cades-Barnea,
pe drumul care duce la muntele Seir,
este o depãrtare de unsprezece zile).

*Num. 13.26. Cap. 9.23.

3. În al patruzecilea* an, în luna a
unsprezecea, în ziua întâi a lunii,
Moise a vorbit copiilor lui Israel ºi 
le-a spus tot ce-i poruncise Domnul sã
le spunã. *Num. 33.38.

4. Aceasta era dupã ce a bãtut* pe
Sihon, împãratul amoriþilor, care
locuia la Hesbon, ºi pe Og, împãratul
Basanului, care locuia la Aºtarot ºi la
Edrei**. *Num. 21.24,33. **Num. 21.33. Ios. 13.12.

5. Dincoace de Iordan, în þara Moabului,

Moise a început sã lãmureascã Legea
aceasta ºi a zis:
6. „Domnul, Dumnezeul nostru, ne-a

vorbit la Horeb*, zicând: „Aþi locuit
destulã** vreme în muntele acesta.

*Exod 31. **Exod 19.1. Num. 10.11.

7. Întoarceþi-vã ºi plecaþi; duceþi-vã
la muntele amoriþilor ºi în toate
împrejurimile: în câmpie, pe munte, în
vale, în partea de miazãzi, pe þãrmul
mãrii, în þara canaaniþilor ºi în Liban,
pânã la râul cel mare, râul Eufrat.
8. Vedeþi, v-am pus þara înainte;

intraþi ºi luaþi în stãpânire þara pe care
Domnul a jurat pãrinþilor voºtri,
Avraam*, Isaac ºi Iacov, cã o va da lor
ºi seminþei lor dupã ei.”

*Gen. 12.7; 15.18; 17.7,8; 26.4; 28.13.

Cum a pus judecãtori
9. În vremea aceea, v-am spus*: „Eu nu

vã pot purta singur. *Exod 18.18. Num. 11.14.

DEUTERONOMUL (A DOUA LEGE)
SAU A CINCEA CARTE A LUI MOISE

(Psalmul 119.1,2. Eclesiastul 12.15.)

ADUCERI AMINTE ªI ÎNDEMNURI
(Capitolele 1-11. Deuteronom 8.2,3.)

10. Domnul Dumnezeul vostru v-a
înmulþit, ºi azi sunteþi foarte* mulþi la
numãr, ca stelele cerului.

*Gen. 15.5. Cap. 10.22; 28.62.

11. Domnul* Dumnezeul pãrinþilor
voºtri sã vã mãreascã de o mie de ori
pe atât ºi sã vã binecuvânteze, dupã**
cum a fãgãduit!

*2 Sam. 24.3. **Gen. 15.5; 22.17; 26.4. Exod 32.13.

12. Cum* aº putea sã port eu singur
pricinile voastre, povara voastrã ºi
certurile voastre? *1 Împ. 3.8,9.

13. Luaþi* din seminþiile voastre niºte
bãrbaþi înþelepþi, pricepuþi ºi cunoscuþi,
ºi-i voi pune în fruntea voastrã.”

*Exod 18.21. Num. 11.16,17.

14. Voi mi-aþi rãspuns ºi aþi zis: „Ceea
ce spui tu sã facem este un lucru bun.”
15. Am luat atunci pe cãpeteniile

seminþiilor voastre, bãrbaþi înþelepþi ºi
cunoscuþi, ºi i-am pus* în fruntea
voastrã drept cãpetenii peste o mie,
cãpetenii peste o sutã, cãpetenii peste
cincizeci ºi cãpetenii peste zece, ca
dregãtori în seminþiile voastre.

*Exod 18.25.

16. Am dat, în acelaºi timp, urmã-
toarea poruncã judecãtorilor voºtri: „Sã
ascultaþi pe fraþii voºtri ºi sã judecaþi*
dupã dreptate neînþelegerile fiecãruia
cu fratele** lui sau cu strãinul.

*Cap. 16.18. Ioan 7.24. **Lev. 24.22.

17. Sã nu* cãutaþi la faþa oamenilor
în judecãþile voastre; sã ascultaþi pe
cel mic ca ºi pe cel mare; sã nu vã
temeþi de nimeni, cãci Dumnezeu** e
Cel care face dreptate. ªi când veþi
gãsi o pricinã prea grea, s-o aduceþi†
înaintea mea, ca s-o aud.”

*Lev. 19.15. Cap. 16.19. 1 Sam. 16.7. Prov. 24.23. Iac. 2.1. 
**2 Cron. 19.6. †Exod 18.22,26.

18. Aºa v-am poruncit, în vremea
aceea, tot ce aveaþi de fãcut.

De la Horeb la Cades-Barnea
19. Am plecat din Horeb ºi am*

strãbãtut tot pustiul acela mare ºi
grozav pe care l-aþi vãzut; am luat
drumul care duce în muntele amo-
riþilor, cum ne poruncise Domnul
Dumnezeul nostru, ºi am** ajuns la
Cades-Barnea.

*Num. 10.12. Cap. 8.15. Ier. 2.6. **Num. 13.26.

20. ªi eu v-am zis: „Aþi ajuns la
muntele amoriþilor, pe care ni-l dã
Domnul Dumnezeul nostru.
21. Iatã cã Domnul Dumnezeul tãu îþi

pune þara înainte; suie-te, ia-o în
stãpânire, cum þi-a spus Domnul Dum-

nezeul pãrinþilor tãi; nu te teme* ºi nu
te înspãimânta.” *Ios. 1.9.

22. Voi v-aþi apropiat cu toþii de mine
ºi aþi zis: „Sã trimitem niºte oameni
înaintea noastrã, ca sã iscodeascã þara
ºi sã ne aducã rãspuns cu privire la
drumul pe care ne vom sui în ea ºi
asupra cetãþilor în care vom ajunge.”
23. Pãrerea aceasta mi s-a pãrut bunã;

ºi am luat* doisprezece oameni dintre
voi, câte un om de fiecare seminþie.

*Num. 13.3.

24. Ei au* plecat, au trecut muntele ºi
au ajuns pânã la valea Eºcol ºi au
iscodit þara. *Num. 13.22-24.

25. Au luat în mâini din roadele þãrii
ºi ni le-au adus; ne-au fãcut o dare de
seamã ºi au zis: „Bunã* þarã ne dã
Domnul Dumnezeul nostru.” *Num. 13.27.

26. Dar* voi n-aþi vrut sã vã suiþi în
ea ºi v-aþi rãzvrãtit împotriva poruncii
Domnului Dumnezeului vostru.

*Num. 14.1-4. Ps. 106.24,25.

27. Aþi cârtit în corturile voastre ºi aþi
zis: „Pentru cã ne urãºte*, de aceea
ne-a scos Domnul din þara Egiptului,
ca sã ne dea în mâinile amoriþilor ºi sã
ne nimiceascã. *Cap. 9.28.

28. Unde sã ne suim? Fraþii noºtri 
ne-au muiat inima, zicând: „Poporul*
acela este un popor mai mare ºi mai
înalt la staturã decât noi; cetãþile sunt
mari ºi întãrite pânã la cer; ba încã, am
vãzut acolo ºi copii** de ai lui Anac.”

*Num. 13.28,31-33. Cap. 9.1,2. **Num. 13.28.

29. Eu v-am zis: „Nu vã înspãimântaþi
ºi nu vã fie fricã de ei.
30. Domnul Dumnezeul* vostru care

merge înaintea voastrã, Se va lupta El
însuºi pentru voi, potrivit cu tot ce a
fãcut pentru voi sub ochii voºtri în
Egipt. *Exod 14.14,25. Neem. 4.20.

31. Apoi în pustiu, ai vãzut cã Dom-
nul Dumnezeul tãu te-a purtat* cum
poartã un om pe fiul sãu, pe tot drumul
pe care l-aþi fãcut pânã la sosirea
voastrã în locul acesta.”

*Exod 19.4. Cap. 32.11,12. Isa. 46.3,4; 63.9. Osea 11.3.
Fapt. 13.18.

32. Cu toate acestea, voi* n-aþi avut
încredere în Domnul Dumnezeul vostru

*Ps. 106.24. Iuda 5.

33. care* mergea înaintea voastrã
pe drum, ca** sã vã caute un loc de
poposire: noaptea într-un foc, ca sã
vã arate drumul pe care trebuia sã
mergeþi, ºi ziua într-un nor.

*Exod 13.21. Ps. 78.14. **Num. 10.33. Ezec. 20.6.

DEUTERONOMUL 1 191



34. Domnul a auzit glasul cuvintelor
voastre. S-a mâniat ºi a jurat*, zicând:

*Cap. 2.14,15.

35. „Nici unul* din bãrbaþii care fac
parte din acest neam rãu nu va vedea
þara aceea bunã pe care am jurat cã o
voi da pãrinþilor voºtri,

*Num. 14.22,23. Ps. 95.11.

36. afarã* de Caleb, fiul lui Iefune.
El o va vedea, ºi þara în care a mers, o
voi da lui ºi copiilor lui, pentru cã a**
urmat în totul calea Domnului.”

*Num. 14.24,30. Ios. 14.9. **Num. 14.24.

37. Domnul S-a mâniat ºi pe mine*,
din pricina voastrã, ºi a zis: „Nici tu
nu vei intra în ea.

*Num. 20.12; 27.14. Cap. 3.26; 4.21; 34.4. Ps. 106.32.

38. Iosua*, fiul lui Nun, slujitorul**
tãu, va intra în ea; întãreºte-l†, cãci el
va pune pe Israel în stãpânirea þãrii
aceleia. *Num. 14.30. **Exod 24.13; 33.11. 
1 Sam. 16.22. †Num. 27.18,19. Cap. 31.7,23.

39. ªi pruncii* voºtri, despre care
aþi** zis: „Vor fi de jaf!” ºi fiii voºtri,
care nu cunosc† azi nici binele nici
rãul, ei vor intra în ea; da, lor le-o voi
da, ºi ei o vor stãpâni.

*Num. 14.31. **Num. 14.3. †Isa. 7.15,16. Rom. 9.11.

40. Dar voi, întoarceþi-vã* înapoi ºi
plecaþi în pustiu, înspre Marea Roºie.”

*Num. 14.25.

41. Voi aþi rãspuns ºi mi-aþi zis: „Am
pãcãtuit* împotriva Domnului; ne vom
sui ºi ne vom bate, cum ne-a poruncit
Domnul Dumnezeul nostru.” ªi v-aþi
încins fiecare armele ºi v-aþi încumetat
sã vã suiþi pe munte. *Num. 14.40.

42. Domnul mi-a zis: „Spune-le:
„Nu* vã suiþi ºi nu vã luptaþi, cãci Eu
nu sunt în mijlocul vostru; nu cãutaþi
sã fiþi bãtuþi de vrãjmaºii voºtri.”

*Num. 14.42.

43. Eu v-am spus, dar n-aþi ascultat;
ci v-aþi rãzvrãtit împotriva poruncii
Domnului ºi v-aþi suit semeþi* pe
munte. *Num. 14.44,45.

44. Atunci amoriþii, care locuiesc pe
muntele acesta, v-au ieºit înainte ºi 
v-au urmãrit ca albinele*; v-au bãtut
din Seir, pânã la Horma. *Ps. 118.12.

45. La întoarcerea voastrã, aþi plâns
înaintea Domnului, dar Domnul nu 
v-a ascultat glasul ºi n-a luat aminte la
voi.
46. ªi aºa* aþi rãmas la Cades, unde aþi

stat multã vreme. *Num. 13.25; 20.1,22. Jud. 11.17.

Intrarea în pustiu

21. Ne-am întors ºi am plecat în
pustiu, pe drumul care duce la

Marea Roºie, cum* îmi poruncise
Domnul; ºi am ocolit multã vreme
muntele Seir. *Num. 14.25. Cap. 1.40.

2. Domnul mi-a zis:
3. „Vã ajunge* de când ocoliþi

muntele acesta. Întoarceþi-vã spre
miazãnoapte. *Vers. 7,14.

4. Dã urmãtoarea poruncã poporului:
„Acum aveþi* sã treceþi prin hotarele
fraþilor voºtri, copiii lui Esau, care
locuiesc în Seir. Ei se vor teme de voi;
dar sã vã pãziþi bine. *Num. 20.14.

5. Sã nu vã încãieraþi cu ei; cãci nu vã
voi da în þara lor nici mãcar o palmã
de loc: muntele Seir l-am dat* în
stãpânire lui Esau. *Gen. 36.8. Ios. 24.4.

6. Sã cumpãraþi de la ei cu preþ de
argint, hrana pe care o veþi mânca, ºi
sã cumpãraþi de la ei cu preþ de argint
chiar ºi apa pe care o veþi bea.
7. Cãci Domnul Dumnezeul tãu te-a

binecuvântat în tot lucrul mâinilor tale
ºi þi-a cunoscut cãlãtoria în acest mare
pustiu. Iatã, de patruzeci de ani* de
când Domnul Dumnezeul tãu este cu
tine, ºi n-ai dus lipsã de nimic.”

*Cap. 8.2-4.

8. Am* trecut pe departe de fraþii
noºtri, copiii lui Esau, care locuiesc în
Seir, ºi pe departe de drumul care duce
în câmpie, departe de Elat** ºi de
Eþion-Gheber; apoi ne-am întors ºi am
apucat spre pustiul Moabului.

*Judc. 11.18. **1 Împ. 9.26.

Pribegirea în pustiu
9. Domnul mi-a zis: „Nu face rãzboi

cu Moab ºi nu te apuca la luptã cu el;
cãci nu-þi voi da nimic sã stãpâneºti în
þara lui: „Arul* l-am dat în stãpânire
copiilor** lui Lot.

*Num. 21.28. **Gen. 19.36,37.

10. (Mai înainte aici locuiau emimii*:
un popor mare, mult la numãr ºi de
staturã înaltã, ca anachimii**.

*Gen. 14.5. **Num. 13.22,33. Cap. 9.2.

11. Ei treceau drept refaimiþi, ca ºi
anachimii; dar moabiþii îi numeau
emimi.
12. Seir era locuit altãdatã* de horiþi;

copiii lui Esau i-au izgonit, i-au
nimicit dinaintea lor ºi s-au aºezat în
locul lor, cum a fãcut Israel în þara
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pe care o stãpâneºte ºi pe care i-a dat-o
Domnul.) *Gen. 14.6; 36.20. Vers. 22.

13. Acum sculaþi-vã ºi treceþi pârâul*
Zered.”
Am trecut pârâul Zered. *Num. 21.12.

14. Vremea cât au þinut cãlãtoriile
noastre de la Cades-Barnea* pânã la
trecerea pârâului Zered a fost de
treizeci ºi opt de ani, pânã** a pierit
din mijlocul taberei tot neamul oame-
nilor de rãzboi, cum† le jurase Domnul.

*Num. 13.26. **Num. 14.33; 26.64. †Num. 14.35.
Cap. 1.34,35. Ezec. 20.15.

15. Mâna Domnului* a fost împotriva
lor ca sã-i nimiceascã din mijlocul
taberei, pânã ce au pierit. *Ps. 78.33; 106.26.

16. Dupã ce au pierit toþi bãrbaþii de
rãzboi, murind în mijlocul poporului,
17. Domnul mi-a vorbit ºi a zis:
18. „Sã treci azi hotarul Moabului, la

cetatea Ar,
19. ºi sã te apropii de copiii lui

Amon. Sã nu faci rãzboi cu ei ºi sã nu
te iei la luptã cu ei; cãci nu-þi voi da
nimic de stãpânit în þara copiilor lui
Amon: am dat-o în stãpânire copiilor*
lui Lot. *Gen. 19.38.

20. Þara aceasta trecea de asemenea
ca o þarã a lui Refaim; mai înainte
locuiau în ea refaimiþii; ºi amoniþii îi
numeau* zamzumimi: *Gen. 14.5.

21. un popor* mare, mult la numãr ºi
de staturã înaltã, ca anachimii. Dom-
nul i-a nimicit dinaintea amoniþilor,
care i-au izgonit ºi s-au aºezat în locul
lor. *Vers. 10.

22. (Aºa a fãcut Domnul ºi pentru
copiii lui Esau care* locuiesc în Seir,
când a nimicit pe horiþi** dinaintea
lor; ei i-au izgonit ºi s-au aºezat în
locul lor, pânã în ziua de azi.

*Fapt. 36.8. **Gen. 14.6; 36.20-30. Vers. 12.

23. De asemenea, aviþii*, care locu-
iau în sate pânã la Gaza**, au fost
nimiciþi de caftoriþi†, ieºiþi din Caftor,
care s-au aºezat în locul lor.)

*Ios. 13.3. **Ier. 25.20. †Gen. 10.14. Amos 9.7.

24. Sculaþi-vã, plecaþi ºi treceþi* pârâul
Arnon. Iatã, îþi dau în mâini pe Sihon,
împãratul Hesbonului, amoritul, ºi
þara lui. Începe cucerirea, fã rãzboi cu
el! *Num. 21.13,14. Judc. 11.18,21.

25. De azi* încolo voi bãga groaza
ºi frica de tine în toate popoarele de
sub cer; ºi, la auzul faimei tale, vor
tremura ºi se vor îngrozi de tine.”

*Exod 15.14,15. Cap. 11.25. Ios. 2.9,10.

Cucerirea þãrii lui Sihon, împãratul
Hesbonului

26. Din pustiul Chedemot, am trimis
soli la Sihon, împãratul Hesbonului*,
cu vorbe de pace. Am trimis sã-i
spunã: *Cap. 20.10.

27. „Lasã-mã* sã trec prin þara ta; voi
þine drumul mare, fãrã sã mã abat nici
la dreapta, nici la stânga.

*Num. 21.21,22. Judc. 11.19.

28. Sã-mi vinzi pe preþ de argint hrana
pe care o voi mânca ºi sã-mi dai cu
preþ de argint apa pe care o voi bea; nu
voi face altceva decât sã trec* cu
piciorul *Num. 20.19.

29. lucru pe care mi l-au îngãduit*
copiii lui Esau care locuiesc în Seir ºi
moabiþii care locuiesc în Ar – îngã-
duie-mi ºi tu lucrul acesta, pânã voi
trece Iordanul ca sã intru în þara pe
care ne-o dã Domnul Dumnezeul
nostru.” *Num. 20.18. Cap. 23.3,4. Judc. 11.17,18.

30. Dar Sihon*, împãratul Hesbonului,
n-a vrut sã ne lase sã trecem pe la el;
cãci Domnul** Dumnezeul tãu i-a
fãcut† duhul neînduplecat ºi i-a
împietrit inima, ca sã-l dea în mâinile
tale, cum vezi azi.

*Num. 21.23. **Ios. 11.20. †Exod 4.21.

31. Domnul mi-a zis: „Vezi, acum
încep sã-þi dau* pe Sihon ºi þara lui;
începe ºi tu dar sã-i iei în stãpânire
þara ca s-o moºteneºti.” *Cap. 1.8.

32. Sihon* ne-a ieºit înainte, cu tot
poporul lui, ca sã lupte împotriva
noastrã, la Iahaþ. *Num. 21.23.

33. Domnul* Dumnezeul nostru ni
l-a dat în mâini ºi l-am** bãtut, pe el
ºi pe fiii lui, ºi pe tot poporul lui.

*Cap. 7.2; 20.16. **Num. 21.24. Cap. 29.7.

34. I-am luat atunci toate cetãþile ºi 
le-am nimicit* cu desãvârºire: bãrbaþi,
femei ºi prunci i-am nimicit cu desã-
vârºire ºi n-am lãsat sã scape nici unul
mãcar. *Cap. 7.2,26.

35. Numai vitele le-am rãpit pentru
noi, precum ºi prada din cetãþile pe
care le luaserãm.
36. De la Aroer*, care este pe malurile

pârâului Arnon, ºi de la cetatea care
este în vale, pânã la Galaad, n-a fost
nici o cetate prea tare pentru noi:
Domnul Dumnezeul nostru ni le-a dat
pe toate** în mânã.

*Cap. 3.12; 4.48. Ios. 13.9. **Ps. 44.3.

37. Dar de þara copiilor lui Amon nu
te-ai apropiat, de toate malurile pârâului
Iaboc*, de cetãþile de la munte ºi de
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toate** locurile pe care te-a oprit
Domnul Dumnezeul tãu sã le loveºti.

*Gen. 32.22. Num. 21.24. Cap. 3.16. **Vers. 5,9,19.

Cucerirea þãrii lui Og

31. Ne-am întors ºi ne-am suit pe
drumul care duce la Basan. Og*,

împãratul Basanului, ne-a ieºit înainte,
cu tot poporul lui, ca sã lupte împo-
triva noastrã la Edrei**.

*Num. 21.33, etc. Cap. 29.7. **Cap. 1.4.

2. Domnul mi-a zis: „Nu te teme de
el; cãci îl dau în mâinile tale, pe el ºi
tot poporul lui ºi þara lui; sã te porþi cu
el cum te-ai purtat cu Sihon*, împã-
ratul amoriþilor, care locuia la
Hesbon.” *Num. 21.34.

3. ªi Domnul Dumnezeul nostru a
mai dat în mâinile noastre ºi pe Og,
împãratul Basanului, cu tot poporul
lui*; l-am bãtut ºi n-am lãsat sã scape
nici unul din oamenii lui. *Num. 21.35.

4. I-am luat atunci toate cetãþile ºi 
n-a fost una care sã nu cadã în
stãpânirea noastrã: ºaizeci de cetãþi,
tot þinutul Argob*, împãrãþia lui Og
din Basan. *1 Împ. 4.13.

5. Toate cetãþile acestea erau întãrite,
cu ziduri înalte, cu porþi ºi zãvoare,
afarã de cetãþile fãrã ziduri care erau
foarte multe la numãr.
6. Le-am nimicit cu desãvârºire, cum

fãcusem cu Sihon, împãratul Hesbo-
nului*; am nimicit cu desãvârºire toate
cetãþile împreunã cu bãrbaþii, femeile
ºi pruncii. *Cap. 2.24. Ps. 135.10-12; 136.19-21.

7. Iar toate vitele ºi prada din cetãþi
le-am luat pentru noi.
8. Astfel în vremea aceea am cucerit

de la cei doi împãraþi ai amoriþilor þara
de dincoace de Iordan, de la pârâul
Arnon pânã la muntele Hermon,
9. (sidoniþii zic Hermonului* Sirion,

ºi amoriþii îl numesc Senir**),
*Cap. 4.48. Ps. 29.6. **1 Cron. 5.23.

10. toate cetãþile din* câmpie, tot
Galaadul ºi tot Basanul** pânã la
Salca ºi Edrei, cetãþi din împãrãþia lui
Og în Basan. *Cap. 4.49. **Ios. 12.5; 13.11.

11. (Numai* Og, împãratul Basanului,
mai rãmãsese din neamul** refai-
miþilor. Patul lui, un pat de fier, este la
Raba†, cetatea copiilor lui Amon.
Lungimea lui este de nouã coþi, ºi
lãþimea de patru coþi, dupã cotul unui
om.)

*Amos 2.9. **Gen. 14.5. †2 Sam. 12.26. Ier. 49.2. Ezec. 21.20.

Împãrþirea þãrii de dincolo de Iordan
12. Atunci am luat în stãpânire þara

aceasta. Am dat rubeniþilor ºi gadiþilor
þinutul de la Aroer*, care este pe
pârâul Arnon, ºi jumãtatea muntelui
Galaad cu cetãþile** lui.

*Cap. 2.36. Ios. 12.2. **Num. 32.33. Ios. 12.6; 13.8, etc.

13. Am dat la jumãtate* din seminþia
lui Manase ce mai rãmânea din Galaad
ºi toatã împãrãþia lui Og din Basan: tot
þinutul Argob, cu tot Basanul, care
purta numele de þara refaimiþilor.

*Ios. 13.29.

14. Iair*, fiul lui Manase, a luat
tot þinutul Argob pânã la** hotarul
gheºuriþilor ºi maacatiþilor, ºi a pus
numele lui târgurilor Basanului, numite†
ºi azi târgurile lui Iair.

*1 Cron. 2.22. **Ios. 13.13. 2 Sam. 3.3; 16.6. †Num. 32.41.

15. Am dat* Galaadul lui Machir.
*Num. 32.39.

16. Rubeniþilor ºi gadiþilor le-am dat
o parte din Galaad pânã la pârâul Arnon,
al cãrui mijloc slujeºte ca hotar, ºi
pânã la pârâul Iaboc, hotarul* copiilor
lui Amon. *Num. 21.24. Ios. 12.2.

17. Le-am mai dat câmpia, mãrginitã
de Iordan, de la Chineret* pânã la
marea** câmpiei, Marea† Sãratã, la
picioarele muntelui Pisga spre rãsãrit.
*Num. 34.11. **Num. 34.12. Cap. 4.49. Ios. 12.3. †Gen. 14.3.

18. În vremea aceea, v-am dat porunca
aceasta: „Domnul Dumnezeul vostru
vã dã în mânã þara aceasta, ca s-o
stãpâniþi. Voi* toþi, cei buni de luptã,
sã mergeþi înarmaþi înaintea copiilor
lui Israel. *Num. 32.20, etc.

19. Numai femeile voastre, pruncii ºi
vitele voastre – ºtiu cã aveþi multe vite
– sã rãmânã în cetãþile pe care vi 
le-am dat,
20. pânã ce Domnul va da odihnã

fraþilor voºtri ca ºi vouã ºi vor lua ºi ei
în stãpânire þara pe care le-o dã
Domnul Dumnezeul vostru dincolo de
Iordan. Dupã aceea vã veþi întoarce*
fiecare în moºtenirea pe care v-am
dat-o.” *Ios. 22.4.

21. În vremea aceea, am poruncit lui
Iosua* ºi i-am zis: „Ochii tãi au vãzut
tot ce a fãcut Domnul Dumnezeul vostru
acestor doi împãraþi: aºa va face Dom-
nul tuturor împãrãþiilor împotriva
cãrora vei merge. *Num. 27.18.

22. Nu te teme de ei; cãci Domnul*
Dumnezeul vostru va lupta El însuºi
pentru voi.” *Exod 14.14. Cap. 1.30; 20.4.
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Moise cere sã vadã þara
23. În vremea aceea, m-am rugat*

Domnului ºi am zis: *2 Cor. 12.8,9.

24. „Stãpâne Doamne! Tu ai început
sã arãþi robului Tãu mãrirea* Ta ºi
mâna Ta cea puternicã; cãci care este
dumnezeul** acela, în cer ºi pe pãmânt,
care sã poatã face lucrãri ca ale Tale ºi
sã aibã o putere ca a Ta?
*Cap. 11.2. **Exod 15.11. 2 Sam. 7.22. Ps. 71.19; 86.8; 89.6,8.

25. Lasã-mã, te rog, sã trec ºi sã vãd*
þara aceea bunã de dincolo de Iordan,
munþii aceia frumoºi ºi Libanul!”

*Exod 3.8. Cap. 4.22.

26. Dar Domnul* S-a mâniat pe mine,
din pricina voastrã, ºi nu m-a ascultat.
Domnul mi-a zis: „Destul! Nu-Mi mai
vorbi de lucrul acesta. *Num. 20.12; 
27.14. Cap. 1.37; 31.2; 32.51,52; 34.4. Ps. 106.32.

27. Suie-te* pe vârful muntelui Pisga,
uitã-te spre apus, spre miazãnoapte,
spre miazãzi ºi spre rãsãrit, ºi priveºte-o
doar cu ochii; cãci nu vei trece
Iordanul acesta. *Num. 27.12.

28. Dã* porunci lui Iosua, întãreºte-l
ºi îmbãrbãteazã-l; cãci el va merge
înaintea poporului acestuia ºi-l va
pune în stãpânirea þãrii pe care o vei
vedea.” *Num. 27.18,23. Cap. 1.38; 31.3,7.

29. ªi am rãmas astfel în* vale, în
dreptul Bet-Peorului. *Cap. 4.43; 34.6.

Îndemn

41. Acum, Israele, ascultã legile* ºi
poruncile pe care vã învãþ sã le

pãziþi. Împliniþi-le, pentru ca sã trãiþi
ºi sã intraþi în stãpânirea þãrii pe care
v-o dã Domnul Dumnezeul pãrinþilor
voºtri. *Lev. 19.37; 20.8; 22.31. 
Cap. 5.1; 8.1. Ezec. 20.11. Rom. 10.5.

2. Sã* n-adãugaþi nimic la cele ce vã
poruncesc eu ºi sã nu scãdeþi nimic din
ele; ci sã pãziþi poruncile Domnului
Dumnezeului vostru aºa cum vi le dau
eu.
*Cap. 12.32. Ios. 1.7. Prov. 30.6. Ecl. 12.13. Apoc. 22.18,19.

3. Aþi vãzut cu ochii voºtri ce a fãcut
Domnul cu prilejul faptei lui Baal-Peor*:
Domnul Dumnezeul tãu a nimicit din
mijlocul tãu pe toþi aceia care se
duseserã dupã Baal-Peor.

*Num. 25.4, etc. Ios. 22.17. Ps. 106.28,29.

4. Iar voi, care v-aþi alipit de Domnul
Dumnezeul vostru sunteþi toþi vii
astãzi.
5. Iatã, v-am învãþat legi ºi porunci,

cum mi-a poruncit Domnul Dumnezeul

meu ca sã le împliniþi în þara pe care o
veþi lua în stãpânire.
6. Sã le pãziþi ºi sã le împliniþi; cãci

aceasta* va fi înþelepciunea ºi priceperea
voastrã înaintea popoarelor care vor
auzi vorbindu-se de toate aceste legi ºi
vor zice: „Acest neam mare este un
popor cu totul înþelept ºi priceput!”

*Iov 28.28. Ps. 19.7; 111. 10. Prov. 1.7.

7. Care este, în adevãr, neamul* acela
aºa de mare încât sã fi avut pe dum-
nezeii** lui aºa de aproape cum avem
noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori
de câte ori Îl chemãm?

*2 Sam. 7.23. **Ps. 46.1; 145.18; 148.14. Isa. 55.6.

8. ªi care este neamul acela aºa de
mare încât sã aibã legi ºi porunci aºa
de drepte, cum este toatã Legea aceasta
pe care v-o pun astãzi înainte?
9. Numai ia seama asupra ta ºi

vegheazã* cu luare aminte asupra
sufletului tãu, în toate zilele vieþii
tale, ca nu** cumva sã uiþi lucrurile pe
care þi le-au vãzut ochii ºi sã-þi iasã
din inimã; fã-le† cunoscut copiilor tãi
ºi copiilor copiilor tãi. *Prov. 4.23. **Prov.

3.1,3; 4.21. †Gen. 18.19. Cap. 6.7; 11.19. Ps. 78.5,6. Efes. 6.4.

10. Adu-þi aminte de ziua* când te-ai
înfãþiºat înaintea Domnului Dum-
nezeului tãu, la Horeb, când Domnul
mi-a zis: „Strânge poporul la Mine!
Cãci vreau sã-i fac sã audã cuvintele
Mele, ca sã înveþe sã se teamã de Mine
tot timpul cât vor trãi pe pãmânt; ºi sã
înveþe ºi pe copiii lor sã le pãzeascã.”

*Exod 19.9,16; 20.18. Evr. 12.18,19.

11. Voi v-aþi apropiat ºi aþi stat la
poalele muntelui. Muntele* era aprins,
ºi flãcãrile se ridicau pânã în inima
cerului. Era întuneric, nori ºi negurã
deasã. *Exod 19.18. Cap. 5.23.

12. ªi Domnul* v-a vorbit din mij-
locul focului; voi aþi auzit sunetul**
cuvintelor Lui, dar n-aþi vãzut nici un
chip, ci aþi auzit doar† un glas.

*Cap. 5.4,22. **Vers. 33,36. †Exod 20.22. 1 Împ. 19.12.

13. El ªi-a vestit* legãmântul Sãu,
pe care v-a poruncit sã-l pãziþi, cele
zece** porunci; ºi le-a scris pe† douã
table de piatrã.

*Cap. 9.9,11. **Exod 34.28. †Exod 24.12; 31.18.

14. În vremea aceea, Domnul mi-a
poruncit* sã vã învãþ legi ºi porunci,
ca sã le împliniþi în þara pe care o veþi
lua în stãpânire. *Exod 21.1. Cap. 22; 23.

15. Fiindcã n-aþi vãzut nici un chip*
în ziua când v-a vorbit Domnul din
mijlocul focului, la Horeb, vegheaþi**
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cu luare aminte asupra sufletelor
voastre, *Isa. 40.18. **Ios. 23.11.

16. ca nu cumva sã vã* stricaþi ºi sã
vã faceþi** un chip cioplit sau o
înfãþiºare a vreunui idol sau chipul†
vreunui om sau chipul vreunei femei,

*Exod 32.7. **Exod 20.4,5. Vers. 23. Cap. 5.8. †Rom. 1.23.

17. sau chipul vreunui dobitoc de pe
pãmânt sau chipul vreunei pãsãri care
zboarã în ceruri,
18. sau chipul vreunui dobitoc care se

târãºte pe pãmânt sau chipul vreunui
peºte care trãieºte în apele dedesubtul
pãmântului.
19. Vegheazã asupra sufletului tãu, ca

nu cumva, ridicându-þi* ochii spre cer,
ºi vãzând soarele, luna ºi stelele, toatã
oºtirea** cerurilor, sã fii târât sã te
închini† înaintea lor ºi sã le slujeºti:
cãci acestea sunt lucruri pe care
Domnul Dumnezeul tãu le-a fãcut ºi
le-a împãrþit ca sã slujeascã tuturor
popoarelor, sub cerul întreg. *Cap. 17.3. 
Iov 31.26,27. **Gen. 2.1. 2 Împ. 17.16; 21.3. †Rom. 1.25.

20. Dar pe voi, Domnul v-a luat ºi 
v-a scos* din cuptorul de fier al
Egiptului, ca** sã-I fiþi un popor pus
deoparte, cum sunteþi azi.

*1 Împ. 8.51. Ier. 11.4. **Exod 19.5. Cap. 9.29; 32.9.

21. ªi Domnul S-a mâniat* pe mine,
din pricina voastrã: ºi a jurat ca eu sã
nu trec Iordanul ºi sã nu intru în þara
aceea bunã pe care þi-o dã ca moºtenire
Domnul Dumnezeul tãu.

*Num. 20.12. Cap. 1.37; 3.26.

22. Eu* voi muri deci în þara aceasta
de aici, nu** voi trece Iordanul; dar
voi îl veþi trece ºi veþi stãpâni þara†
aceea bunã.

*2 Pet. 1.13-15. **Cap. 3.27. †Cap. 3.25.

23. Vegheaþi asupra voastrã, ca* sã
nu daþi uitãrii legãmântul pe care l-a
încheiat cu voi Domnul Dumnezeul
vostru ºi sã** nu faceþi vreun chip
cioplit, nici vreo înfãþiºare oarecare pe
care þi-a oprit Domnul Dumnezeul tãu,
s-o faci. *Vers. 9. **Vers. 16. Exod 20.4,5.

24. Cãci Domnul* Dumnezeul tãu
este un foc mistuitor, un** Dumnezeu
gelos. *Exod 24.17. Cap. 9.3. 
Isa. 33.14. Evr. 12.29. **Exod 20.5. Cap. 6.45. Isa. 42.8.

Pedeapsa pentru închinarea la idoli
25. Când vei avea copii*, ºi copii din

copiii tãi, ºi vei fi de multã vreme în
þarã, dacã vã veþi strica, dacã vã veþi
face chipuri cioplite, înfãþiºãri ale
vreunui lucru, dacã veþi face** ce este

rãu înaintea Domnului Dumnezeului
vostru, ca sã-L mâniaþi 

*Vers. 16. **2 Împ. 17.17, etc.

26. iau astãzi martor* împotriva
voastrã cerul ºi pãmântul – cã veþi
pieri de o moarte repede din þara pe
care o veþi lua în stãpânire dincolo de
Iordan ºi nu veþi avea zile multe în ea,
cãci veþi fi nimiciþi de tot.

*Cap. 30.18,19. Isa. 1.2. Mica 6.2.

27. Domnul vã va împrãºtia* printre
popoare ºi nu veþi rãmâne decât un
mic numãr în mijlocul neamurilor
unde vã va duce Domnul.

*Lev. 26.33. Cap. 28.62,64. Neem. 1.8.

28. ªi acolo* veþi sluji unor dumne-
zei, care sunt o lucrare fãcutã de mâini
omeneºti, de lemn ºi de piatrã, care nu
pot** nici sã vadã, nici sã audã, nici
sã mãnânce, nici sã miroasã.

*Cap. 28.64. 1 Sam. 26.19. Ier. 16.13. **Ps. 115.4,5;
135.15,16. Isa. 44.9; 46.7.

29. ªi dacã de acolo* vei cãuta pe
Domnul Dumnezeul tãu, Îl vei gãsi,
dacã-L vei cãuta din toatã inima ta ºi
din tot sufletul tãu. *Lev. 26.39,40. 
Cap. 30.1-3. 2 Cron. 15.4. Neem. 1.9. Isa. 55.6,7. Ier. 29.12-14.

30. ªi dupã ce þi se vor întâmpla toate
aceste lucruri în strâmtorarea ta, în
zilele de* pe urmã, te vei întoarce** la
Domnul Dumnezeul tãu ºi vei asculta
glasul Lui;

*Gen. 49.1. Cap. 31.29. Ier. 23.20. Osea 3.5. **Ioel 2.12.

31. cãci Domnul Dumnezeul tãu*
este un Dumnezeu plin de îndurare,
care nu te va pãrãsi ºi nu te va nimici;
El nu va uita legãmântul pe care l-a
încheiat prin jurãmânt cu pãrinþii tãi.

*2 Cron. 30.9. Neem. 9.31. Ps. 116.5. Iona 4.2.

Dumnezeul lui Israel mai presus de
orice

32. Întreabã* vremurile strãvechi, care
au fost înaintea ta, din ziua când a
fãcut Dumnezeu pe om pe pãmânt, ºi
cerceteazã de la o margine** a cerului
la cealaltã: a fost vreodatã vreo întâm-
plare aºa de mare ºi s-a auzit vreodatã
aºa ceva? *Iov 8.8. **Mat. 24.31.

33. A fost* vreodatã vreun popor
care sã fi auzit glasul lui Dumnezeu
vorbind din mijlocul focului, cum l-ai
auzit tu, ºi sã fi rãmas viu?

*Exod 24.11; 33.20. Cap. 5.24,26.

34. A fost vreodatã vreun dumnezeu
care sã fi cãutat sã ia un neam din
mijlocul altui neam, prin încercãri*,
semne**, minuni ºi lupte, cu mânã†
tare ºi braþ†† întins ºi cu minuni*†
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înfricoºate, cum a fãcut cu voi Dom-
nul Dumnezeul vostru în Egipt ºi sub
ochii voºtri? *Cap. 7.19; 29.3. 
**Exod 7.3. †Exod 13.3. ††Exod 6.6. *†Cap. 26.8; 34.12.

35. Numai tu ai fost martor la aceste
lucruri, ca sã cunoºti cã numai Dom-
nul este Dumnezeu ºi cã nu este alt*
Dumnezeu afarã de El.

*Cap. 32.39. 1 Sam. 2.2. Isa. 45.5,18,22. Marc. 12.29,32.

36. Din cer*, te-a fãcut sã auzi glasul
Lui, ca sã te înveþe; ºi, pe pãmânt, 
te-a fãcut sã vezi focul Lui cel mare ºi
ai auzit cuvintele Lui din mijlocul
focului. *Exod 19.9,19; 20.18,22; 24.16. Evr. 12.18.

37. El a* iubit pe pãrinþii tãi, ºi de
aceea a ales sãmânþa lor dupã ei; El
însuºi te-a scos** din Egipt, prin puterea
Lui cea mare. *Cap. 10.15. **Exod 13.3,9,14.

38. El* a izgonit dinaintea ta neamuri
mai mari la numãr ºi mai tari decât
tine, ca sã te ducã în þara lor ºi sã þi-o
dea în stãpânire, cum vezi azi.

*Cap. 7.1; 9.1,4,5.

39. Sã ºtii dar în ziua aceasta ºi pune-þi
în inimã cã numai Domnul* este Dum-
nezeu, sus în cer ºi jos pe pãmânt, ºi
cã nu este alt Dumnezeu afarã de El.

*Vers. 35. Ios. 2.11.

40. Pãzeºte* dar legile ºi poruncile
Lui, pe care þi le dau azi, ca** sã fii
fericit, tu ºi copiii tãi dupã tine, ºi sã
ai zile multe în þara pe care þi-o dã
Domnul Dumnezeul tãu pe vecie.”

*Lev. 22.31. **Cap. 5.16; 6.3,18; 12.25,28; 22.7. Efes. 6.3.

Cetãþile de scãpare de la rãsãritul
Iordanului

41. Atunci Moise a ales* trei cetãþi
dincoace de Iordan, la rãsãrit,*Num. 35.6,14.

42. pentru ca* sã slujeascã de scãpare
ucigaºului care ar fi omorât fãrã voie
pe aproapele lui, fãrã sã-i fi fost
vrãjmaº mai dinainte, ºi sã-ºi poatã
scãpa astfel viaþa, fugind într-una din
aceste cetãþi. *Cap. 19.4.

43. Aceste cetãþi erau: Beþer*, în
pustiu, în câmpie, la rubeniþi; Ramot,
în Galaad, la gadiþi, ºi Golan, în Basan,
la manasiþi. *Ios. 20.8.

Cele zece porunci
44. Aceasta este Legea pe care a dat-o

Moise copiilor lui Israel.
45. Iatã învãþãturile, legile ºi porun-

cile pe care le-a dat Moise copiilor lui
Israel, dupã ieºirea lor din Egipt.
46. Aceasta era dincoace de Iordan,

în vale*, faþã în faþã cu Bet-Peor, în
þara lui Sihon, împãratul amoriþilor, care

locuia la Hesbon, ºi care a fost bãtut**
de Moise ºi copiii lui Israel, dupã
ieºirea lor din Egipt.

*Cap. 3.29. **Num. 21.24. Cap. 1.4.

47. Ei au pus mâna pe þara lui ºi pe
þara lui* Og, împãratul Basanului.
Aceºti doi împãraþi ai amoriþilor erau
dincoace de Iordan, la rãsãrit.

*Num. 21.35. Cap. 3.3,4.

48. Þinutul lor se întindea de la Aroer*,
care este pe malurile pârâului Arnon,
pânã la muntele Sionului care este**
Hermonul, *Cap. 2.36; 3.12. **Cap. 3.9. Ps. 133.3.

49. ºi cuprindea toatã câmpia de
dincoace de Iordan, la rãsãrit, pânã la
marea câmpiei, sub poalele* muntelui
Pisga. *Cap. 3.17.

51. Moise a chemat pe tot Israelul ºi
i-a zis: 

„Ascultã, Israele, legile ºi poruncile pe
care vi le spun astãzi în auzul vostru.
Învãþaþi-le ºi împliniþi-le cu scumpãtate.
2. Domnul* Dumnezeul nostru a

încheiat cu noi un legãmânt la Horeb.
*Exod 19.5 Cap. 4.23.

3. Nu* cu pãrinþii noºtri a încheiat
Domnul legãmântul acesta, ci cu noi,
care suntem toþi vii astãzi aici.

*Mat. 13.17. Evr. 8.9

4. Domnul v-a vorbit faþã* în faþã pe
munte, din mijlocul focului.

*Exod 19.9,19; 20.22. Cap. 4.33,36; 34.10.

5. Eu am stat* atunci între Domnul ºi
voi, ca sã vã vestesc cuvântul Dom-
nului; cãci** vã era fricã de foc ºi nu
v-aþi suit pe munte. El a zis:

*Exod 20.21. Gal. 3.19. **Exod 19.16; 20.18; 24.2.

6. „Eu sunt* Domnul Dumnezeul tãu
care te-am scos din þara Egiptului, din
casa robiei.

*Exod 20.2, etc. Lev. 26.1. Cap. 6.4. Ps. 81.10.

7. Sã* n-ai alþi dumnezei afarã de
Mine. *Exod 20.3.

8. Sã nu-þi* faci chip cioplit, nici
vreo înfãþiºare a lucrurilor care sunt
sus în ceruri sau jos pe pãmânt sau în
ape sub pãmânt. *Exod 20.4.

9. Sã nu te închini înaintea lor ºi sã
nu le slujeºti, cãci Eu, Domnul Dum-
nezeul tãu, sunt un Dumnezeu gelos,
care* pedepsesc fãrãdelegea pãrinþilor
în copii pânã la al treilea ºi la al
patrulea neam al celor ce Mã urãsc;

*Exod 34.7.

10. ºi Mã îndur* pânã la al miilea
neam de cei ce Mã iubesc ºi pãzesc
poruncile Mele. *Ier. 32.18. Dan. 9.4.

11. Sã nu* iei în deºert Numele Dom-
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nului Dumnezeului tãu; cãci Domnul
nu va lãsa nepedepsit pe cel ce va lua
în deºert Numele Lui.

*Exod 20.7. Lev. 19.12. Mat. 5.33.

12. Þine ziua* de odihnã, ca s-o
sfinþeºti, cum þi-a poruncit Domnul
Dumnezeul tãu. *Exod 20.8.

13. ªase zile* sã lucrezi ºi sã-þi faci
toate treburile. *Exod 23.12; 35.2. Ezec. 20.12.

14. Dar ziua a ºaptea este ziua* de
odihnã a Domnului Dumnezeului tãu:
sã nu faci nici o lucrare în ea, nici tu,
nici fiul tãu, nici fiica ta, nici robul
tãu, nici roaba ta, nici boul tãu, nici
mãgarul tãu, nici vreunul din dobitoacele
tale, nici strãinul care este în locurile
tale, pentru ca ºi robul, ºi roaba ta sã
se odihneascã întocmai ca tine.

*Gen. 2.2. Exod 16.29,30. Evr. 4.4.

15. Adu-þi* aminte cã ºi tu ai fost rob
în þara Egiptului, ºi Domnul, Dum-
nezeul tãu, te-a scos din ea cu** mânã
tare ºi cu braþ întins: de aceea þi-a
poruncit Domnul Dumnezeul tãu sã þii
ziua de odihnã.

*Cap. 15.15; 16.12; 24.18,22. **Cap. 4.34,37.

16. Cinsteºte* pe tatãl tãu ºi pe mama
ta, cum þi-a poruncit Domnul Dum-
nezeul tãu, ca sã ai zile** multe ºi sã
fii fericit în þara pe care þi-o dã
Domnul Dumnezeul tãu. *Exod 20.12. 
Lev. 19.3. Cap. 27.16. Efes. 6.2,3. Col. 3.20. **Cap. 4.40.

17. Sã nu ucizi*. *Exod 20.13. Mat. 5.21.

18. Sã nu preacurveºti*.
*Exod 20.14. Luca 18.20. Iac. 2.11.

19. Sã nu furi*. *Exod 20.15. Rom. 13.9.

20. Sã* nu mãrturiseºti strâmb împo-
triva aproapelui tãu. *Exod 20.16.

21. Sã* nu pofteºti nevasta aproapelui
tãu; sã nu pofteºti casa aproapelui tãu,
nici ogorul lui, nici robul lui, nici
roaba lui, nici boul lui, nici mãgarul
lui, nici un alt lucru care este al
aproapelui tãu.”
*Exod 20.17. Mica 2.2. Hab. 2.9. Luca 12.15. Rom. 7.7; 13.9.

22. Acestea sunt cuvintele pe care 
le-a rostit Domnul cu glas tare pe
munte, din mijlocul focului, din nori ºi
din negurã deasã, ºi le-a spus la toatã
adunarea voastrã, fãrã sã adauge ceva.
Le-a scris* pe douã table de piatrã ºi
mi le-a dat. *Exod 24.12; 31.18. Cap. 4.13.

23. Când aþi auzit* glasul acela din
mijlocul întunericului ºi pe când tot
muntele era aprins, cãpeteniile semin-
þiilor voastre ºi bãtrânii voºtri s-au
apropiat toþi de mine, *Exod 20.18,19.

24. ºi aþi zis: „Iatã cã Domnul Dum-
nezeul nostru ne-a arãtat slava ºi

mãrimea Lui ºi noi I-am auzit glasul*
din mijlocul focului; astãzi, am vãzut
cã Dumnezeu a vorbit unor oameni, ºi
totuºi au** rãmas vii.

*Exod 19.19. **Cap. 4.33. Judc. 13.22.

25. ªi acum pentru ce sã murim?
Cãci acest foc mare ne va mistui;
dacã vom* auzi ºi mai departe glasul
Domnului Dumnezeului nostru, vom
muri. *Cap. 18.16.

26. Cine este*, în adevãr, omul acela,
care sã fi auzit vreodatã, ca noi, glasul
Dumnezeului celui Viu vorbind din
mijlocul focului, ºi totuºi sã fi rãmas
viu? *Cap. 4.33.

27. Apropie-te* mai bine tu ºi ascultã
tot ce-þi va spune Domnul Dumnezeul
nostru; apoi sã ne spui tu însuþi tot
ce-þi va spune Domnul Dumnezeul
nostru, ºi noi vom asculta ºi vom face.”

*Exod 20.19. Evr. 12.19.

28. Domnul a auzit cuvintele pe care
mi le-aþi spus. ªi Domnul mi-a zis:
„Am auzit cuvintele pe care þi le-a
spus poporul acesta: tot ce au* zis este
bine. *Cap. 18.17.

29. O! de* ar rãmâne ei cu aceeaºi
inimã ca sã se teamã de Mine ºi sã
pãzeascã toate poruncile** Mele, ca
sã† fie fericiþi pe vecie, ei ºi copiii
lor! *Cap. 32.29. Ps. 81.13. 
Isa. 48.18. Mat. 23.37. Luca 19.42. **Cap. 11.1. †Cap. 4.40.

30. Du-te de spune-le: „Întoarceþi-vã
în corturile voastre.”
31. Dar tu, rãmâi aici cu Mine, ºi-þi

voi spune* toate poruncile, legile ºi
rânduielile, pe care sã-i înveþi sã le
împlineascã în þara pe care le-o dau în
stãpânire.” *Gal. 3.19.

32. Luaþi seama, dar, sã faceþi aºa
cum v-a poruncit Domnul Dumnezeul
vostru; sã nu* vã abateþi de la cele ce
a poruncit El nici la dreapta, nici la
stânga. *Cap. 17.20; 28.14. Ios. 1.7; 23.6. Prov. 4.27.

33. Sã urmaþi în totul calea* pe care
v-a poruncit Domnul Dumnezeul vos-
tru sã umblaþi, ca sã trãiþi ºi sã** fiþi
fericiþi ºi sã aveþi zile multe în þara pe
care o veþi lua în stãpânire.

*Cap. 10.12. Ps. 119.6. Ier. 7.23. Luca 1.6. **Cap. 4.40.

Þinerea poruncilor Domnului

61. Iatã poruncile*, legile ºi rându-
ielile pe care a poruncit Domnul

Dumnezeul vostru sã vã învãþ sã le
împliniþi în þara pe care o veþi lua în
stãpânire; *Cap. 4.1; 5.31; 12.1.

2. ca* sã te temi de Domnul Dum-
nezeul tãu, pãzind, în toate zilele
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vieþii tale, tu, fiul tãu ºi fiul fiului tãu,
toate legile ºi toate poruncile Lui pe
care þi le dau, ºi sã ai** zile multe.

*Exod 20.20. Cap. 10.12,13. Ps. 111.10; 128.1. Ecl. 12.13.
**Cap. 4.40. Prov. 3.1,2.

3. Ascultã-le, dar, Israele, ºi cautã sã
le împlineºti, ca sã fii fericit ºi sã vã
înmulþiþi mult, cum* þi-a spus Domnul
Dumnezeul pãrinþilor tãi când þi-a
fãgãduit þara** în care curge lapte ºi
miere. *Gen. 15.5; 22.17. **Exod 3.8.

4. Ascultã*, Israele! Domnul Dum-
nezeul nostru este singurul Domn.

*Isa. 42.8. Marc. 12.29,32. Ioan 17.3. 1 Cor. 8.4,6.

5. Sã iubeºti* pe Domnul Dumnezeul
tãu cu toatã inima** ta, cu tot sufletul
tãu ºi cu toatã puterea ta.

*Cap. 10.12. Mat. 22.37. Marc. 12.30. Luca 10.27.
**2 Împ. 23.25.

6. ªi poruncile acestea*, pe care þi le
dau astãzi, sã le ai în inima ta. *Cap. 11.18;

32.46. Ps. 37.31; 40.8; 119.11,98. Prov. 3.3. Isa. 51.7.

7. Sã le întipãreºti* în mintea copiilor
tãi ºi sã vorbeºti de ele când vei fi
acasã, când vei pleca în cãlãtorie, când
te vei culca ºi când te vei scula.

*Cap. 4.9; 11.19. Ps. 78.4-6. Efes. 6.4.

8. Sã le legi* ca un semn de aducere
aminte la mâini ºi sã-þi fie ca niºte
fruntare între ochi.

*Exod 13.9,16. Cap. 11.18. Prov. 3.3; 6.21; 7.3.

9. Sã le* scrii pe uºorii casei tale ºi
pe porþile tale. *Cap. 11.20. Isa. 57.8.

Tâlcuirea poruncii despre dragostea de
Dumnezeu

10. Domnul Dumnezeul tãu te va
face sã intri în þara pe care a jurat
pãrinþilor tãi, lui Avraam, lui Isaac ºi
lui Iacov, cã þi-o va da. Vei stãpâni
cetãþi mari ºi bune pe care nu tu le-ai*
zidit, *Ios. 24.13. Ps. 105.44.
11. case pline de tot felul de bunuri

pe care nu tu le-ai umplut, puþuri de
apã sãpate pe care nu tu le-ai sãpat, vii
ºi mãslini pe care nu tu i-ai sãdit.
Când vei mânca ºi te vei* sãtura,

*Cap. 8.10, etc.

12. vezi sã nu uiþi pe Domnul, care
te-a scos din þara Egiptului, din casa
robiei.
13. Sã te temi* de Domnul Dumnezeul

tãu, sã-I slujeºti, ºi pe Numele Lui sã
juri. *Cap. 10.12,20; 13.4. Mat. 4.10. Luca 4.8.

14. Sã nu* vã duceþi** dupã alþi dum-
nezei, dintre dumnezeii† popoarelor
din jurul vostru;
*Ps. 63.11. Isa. 45.23; 65.16. Ier. 4.2; 5.7; 12.16. **Cap. 8.19;
11.28. Ier. 25.6. †Cap. 13.7.

15. cãci Domnul* Dumnezeul tãu

este un Dumnezeu gelos în mijlocul
tãu. Altfel**, Domnul Dumnezeul tãu
S-ar aprinde de mânie împotriva ta ºi
te-ar nimici de pe faþa pãmântului.

*Exod 20.5. Cap. 4.24. **Cap. 7.4; 11.17.

16. Sã* nu ispitiþi pe Domnul Dum-
nezeul vostru, cum** L-aþi ispitit la
Masa. *Mat. 4.7. 
Luca 4.12. **Exod 17.2,7. Num. 20.3,4; 21.4,5. 1 Cor. 10.9.

17. Ci sã pãziþi* poruncile Domnului
Dumnezeului vostru, poruncile Lui ºi
legile Lui pe care vi le-a dat.

*Cap. 11.13,22. Ps. 119.4.

18. Sã faci* ce este plãcut ºi bine
înaintea Domnului, ca sã fii fericit ºi
sã intri în stãpânirea þãrii aceleia bune,
pe care Domnul a jurat pãrinþilor tãi cã
þi-o va da, *Exod 15.26. Cap. 12.28; 13.18.

19. dupã ce va* izgoni pe toþi
vrãjmaºii tãi dinaintea ta, cum a spus
Domnul. *Num. 33.52,53.

20. Când fiul* tãu te va întreba într-o
zi: „Ce înseamnã învãþãturile acestea,
legile acestea ºi poruncile acestea, pe
care vi le-a dat Domnul Dumnezeul
nostru?” *Exod 13.14.

21. sã rãspunzi fiului tãu: „Noi eram
robi ai lui faraon în Egipt, ºi Domnul 
ne-a scos din Egipt cu mâna Lui* cea
puternicã. *Exod 3.19; 13.3.

22. Domnul* a fãcut, sub ochii noºtri,
minuni ºi semne mari ºi nenorocite
împotriva Egiptului, împotriva lui
faraon ºi împotriva întregii lui case;

*Exod 7-12. Ps. 135.9.

23. ºi ne-a scos de acolo, ca sã ne
aducã în þara pe care jurase pãrinþilor
noºtri cã ne-o va da.
24. Domnul ne-a poruncit atunci sã

împlinim toate aceste legi ºi sã ne
temem* de Domnul Dumnezeul nos-
tru, ca sã fim** întotdeauna fericiþi ºi
sã ne† þinã în viaþã, cum face astãzi.
*Vers. 2. **Cap. 10.13. Iov 35.7,8. Ier. 32.39. †Cap. 4.1; 8.1.
Ps. 41.2. Luca 10.28.

25. Vom avea parte* de îndurarea Lui,
dacã vom împlini cu scumpãtate toate
aceste porunci înaintea Domnului, Dum-
nezeului nostru, cum ne-a poruncit
El.” *Lev. 18.5. Cap. 24.13. Rom. 10.3,5.

Nimicirea canaaniþilor ºi a idolilor lor

71. Când Domnul Dumnezeul tãu te*
va aduce în þara în care vei   intra ºi

o vei lua în stãpânire, ºi va izgoni
dinaintea ta multe neamuri: pe
hetiþi**, pe ghirgasiþi, pe amoriþi, pe
canaaniþi, pe fereziþi, pe heviþi ºi pe
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iebusiþi, ºapte neamuri mai mari† la
numãr ºi mai puternice decât tine;

*Cap. 31.3. Ps. 44.2,3. **Gen. 15.19, etc. Exod 33.2.
†Cap. 4.38; 9.1.

2. când Domnul Dumnezeul tãu þi le
va da în mâini* ºi le vei bate, sã** le
nimiceºti cu desãvârºire, sã nu închei
legãmânt† cu ele ºi sã n-ai milã de ele.

*Vers. 23. Cap. 23.14. **Num. 33.52. Cap. 20.16,17. Ios.
6.17; 8.24; 9.24; 10.28,40; 11.11,12. †Exod 23.32; 34.12,15,16.
Cap. 20.10, etc. Ios. 2.14; 9.18. Judc. 1.24; 2.2.

3. Sã nu* te încuscreºti cu popoarele
acestea, sã nu mãriþi pe fetele tale
dupã fiii lor ºi sã nu iei pe fetele lor de
neveste pentru fiii tãi;

*Ios. 23.12. 1 Împ. 11.2. Ezra 9.2.

4. cãci ar abate de la Mine pe fiii tãi
ºi ar sluji astfel altor dumnezei; Dom-
nul S-ar aprinde de mânie* împotriva
voastrã ºi te-ar nimici îndatã. *Cap. 6.15.

5. Dimpotrivã, iatã cum sã vã purtaþi
cu ele: sã le surpaþi altarele*, sã le
sfãrâmaþi stâlpii idoleºti, sã le tãiaþi
pomii închinaþi dumnezeilor lor ºi sã
ardeþi în foc chipurile lor cioplite.

*Exod 23.24; 34.13. Cap. 12.2,3.

Israel este un popor sfânt
6. Cãci* tu eºti un popor sfânt pentru

Domnul Dumnezeul tãu; Domnul
Dumnezeul tãu te-a ales**, ca sã fii un
popor al Lui dintre toate popoarele de
pe faþa pãmântului. *Exod 19.6. Cap. 14.2; 
26.19. Ps. 50.5. Ier. 2.3. **Exod 19.5. Amos 3.2. 1 Pet. 2.9.

7. Nu doar pentru cã întreceþi la
numãr pe toate celelalte popoare S-a
alipit Domnul de voi ºi v-a ales, cãci
voi sunteþi cel mai* mic dintre toate
popoarele. *Cap. 10.22.

8. Ci, pentru cã* Domnul vã iubeºte,
pentru cã a vrut sã** þinã jurãmântul
pe care l-a fãcut pãrinþilor voºtri, pentru
aceea† v-a scos Domnul cu mâna Lui
puternicã ºi v-a izbãvit din casa robiei,
din mâna lui faraon, împãratul Egip-
tului.                      *Cap. 10.15. **Exod 32.13. 

Ps. 105.8-10. Luca 1.55,72,73. †Exod 13.3,14.

9. Sã ºtii, dar, cã Domnul Dumnezeul
tãu este singurul Dumnezeu. El este
un Dumnezeu credincios* ºi Îºi** þine
legãmântul ºi îndurarea pânã la al
miilea neam de oameni faþã de cei ce-L
iubesc ºi pãzesc poruncile Lui.

*Isa. 49.7. 1 Cor. 1.9; 10.13. 2 Cor. 1.18. 1 Tes. 5.24.
2 Tes. 3.3. 2 Tim. 2.13. Evr. 11.11. 1 Ioan 1.9. **Exod 20.6.
Cap. 5.10. Neem. 1.5. Dan. 9.4.

10. Dar rãsplãteºte* îndatã pe cei ce-L
urãsc ºi-i pierde; nu dã nici o pãsuire**
celui ce-L urãºte, ci-i rãsplãteºte
îndatã. *Isa. 59.18. Num. 1.2. **Cap. 32.35.

11. De aceea pãzeºte poruncile, legile
ºi rânduielile pe care þi le dau azi ºi
împlineºte-le.

Noi îndemnuri
12. Dacã* veþi asculta aceste porunci,

dacã le veþi pãzi ºi împlini, Domnul
Dumnezeul tãu va þine faþã de tine
legãmântul** ºi îndurarea cu care S-a
jurat pãrinþilor tãi.

*Lev. 26.3. Cap. 28.1. **Ps. 105.8,9. Luca 1.55,72,73.

13. El te va iubi*, te va binecuvânta
ºi te va înmulþi; va** binecuvânta
rodul trupului tãu ºi rodul pãmântului
tãu, grâul tãu, mustul ºi untdelemnul
tãu, rodul cirezilor tale de vite ºi rodul
turmelor tale de oi, în þara pe care a
jurat pãrinþilor tãi cã þi-o va da.

*Ioan 14.21. **Cap. 28.4.

14. Vei fi binecuvântat mai mult
decât toate popoarele; ºi la tine nu va*
fi nici bãrbat, nici femeie stearpã, nici
vitã stearpã în turmele tale.

*Exod 23.26, etc.

15. Domnul va depãrta de tine orice
boalã; nu-þi va trimite nici una din
acele molime* rele din Egipt, pe care
le cunoºti, ci va lovi cu ele pe toþi cei
ce te urãsc. *Exod 9.14; 15.26. Cap. 28.27,60.

16. Sã nimiceºti* toate popoarele pe
care þi le va da în mânã Domnul Dum-
nezeul tãu; sã n-arunci nici o privire**
de milã spre ele ºi sã nu slujeºti
dumnezeilor lor, cãci aceasta va fi o
cursã† pentru tine. *Vers. 2. **Cap. 13.8; 
19.13,21; 25.12. †Exod 23.33. Cap. 12.30. Judc. 8.27. Ps. 106.36.

17. Poate cã vei zice în inima ta:
„Neamurile acestea sunt mai mari la
numãr decât mine; cum voi putea sã le
izgonesc?”
18. Sã nu* te temi de ele. Adu-þi**

aminte ce a fãcut Domnul Dumnezeul
tãu lui faraon ºi întregului Egipt;

*Cap. 31.6. **Ps. 105.5.

19. adu-þi aminte de marile încercãri*
pe care þi le-au vãzut ochii, de minunile
ºi semnele, de mâna tare ºi de braþul
întins cu care te-a scos Domnul
Dumnezeul tãu. Aºa va face Domnul
Dumnezeul tãu tuturor popoarelor de
care te temi. *Cap. 4.34; 29.3.

20. Domnul Dumnezeul tãu va trimite
chiar ºi viespii* bondãreºti împotriva
lor pânã la deplina nimicire a celor ce
vor scãpa ºi se vor ascunde de tine.

*Exod 23.28. Ios. 24.12.

21. Sã nu te înspãimânþi de ei; cãci
Domnul Dumnezeul tãu este în mij-
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locul* tãu, Dumnezeul cel** mare ºi
înfricoºat. *Num. 11.20; 14.9,14,42; 
16.3. Ios. 3.10. **Cap. 10.17. Neem. 1.5; 4.14; 9.32.

22. ªi Domnul* Dumnezeul tãu va
izgoni încetul cu încetul aceste nea-
muri dinaintea ta: nu le vei putea
nimici îndatã, ca sã nu se înmulþeascã
fiarele câmpului împotriva ta.

*Exod 23.29,30.

23. Dar Domnul Dumnezeul tãu le va
da în mâna ta; ºi le va pune cu totul pe
fugã, pânã vor fi nimicite.
24. Pe împãraþii* lor îi va da în

mâinile tale ºi le vei ºterge numele de
sub** ceruri; nici unul† din aceste
popoare nu va putea sã stea împotriva
ta, pânã le vei nimici.

*Ios. 10.24,25,42; 12.1, etc. **Exod 17.14. Cap. 9.14; 25.19;
29.20. †Cap. 11.25. Ios. 1.5; 10.8; 23.9.

25. Chipurile cioplite ale dumnezeilor
lor sã le* ardeþi în foc. Sã** nu
pofteºti ºi sã nu iei pentru tine argintul
ºi aurul de pe ele, ca nu cumva aceste
lucruri sã ajungã pentru tine o† cursã;
cãci ele sunt o urâciune†† înaintea
Domnului Dumnezeului tãu.
*Exod 32.20. Vers. 5. Cap. 12.3. 1 Cron. 14.12. **Ios. 7.1,21.

†Judc. 8.27. ††Cap. 17.1.

26. Sã nu aduci nici un lucru urâcios
în casa ta, ca sã nu fii nimicit cu
desãvârºire, tu ºi lucrul acela; sã-þi fie
groazã de el, sã-þi fie scârbã de el, cãci
este* un lucru blestemat.

*Lev. 27.28. Cap. 13.17. Ios. 6.17,18; 7.1.

Pãmântul fãgãduit ºi mulþumirea cãtre
Dumnezeu

81. Sã* pãziþi ºi sã împliniþi toate
poruncile pe care vi le dau astãzi,

ca sã trãiþi, sã vã înmulþiþi ºi sã intraþi
în stãpânirea þãrii pe care a jurat
Domnul cã o va da pãrinþilor voºtri.

*Cap. 4.1; 5.32,33; 6.1-3.

2. Adu-þi aminte de tot drumul pe care
te-a cãlãuzit* Domnul Dumnezeul tãu
în timpul acestor patruzeci de ani în
pustiu, ca sã te smereascã ºi sã te
încerce**, ca sã-þi† cunoascã pornirile
inimii ºi sã vadã dacã ai sã pãzeºti sau
nu poruncile Lui.

*Cap. 1.3; 2.7; 29.5. Ps. 136.16. Amos 2.10. **Exod 16.4.
Cap. 13.3. †2 Cron. 32.31. Ioan 2.25.

3. Astfel, te-a smerit, te-a lãsat* sã
suferi de foame ºi te-a hrãnit** cu
manã, pe care nici tu n-o cunoºteai ºi
nici pãrinþii tãi n-o cunoscuserã, ca sã
te înveþe cã omul nu trãieºte† numai cu
pâine, ci cu orice lucru care iese din
gura Domnului trãieºte omul.*Exod 16.2,3. 
**Exod 16.12,14,35. †Ps. 104.29. Mat. 4.4. Luca 4.4.

4. Haina* nu þi s-a învechit pe tine ºi
nici nu þi s-au umflat picioarele, în
timpul acestor patruzeci de ani.

*Cap. 29.5. Neem. 9.21.

5. Recunoaºte*, dar, în inima ta cã
Domnul Dumnezeul tãu te mustrã,
cum mustrã un om pe copilul lui.

*2 Sam 7.14. Ps. 89.32. Prov. 3.12. Evr. 12.5,6. Apoc. 3.19.

6. Sã pãzeºti poruncile Domnului
Dumnezeului tãu, ca* sã umbli în
cãile Lui, ºi sã te temi de El. *Cap. 5.33.

7. Cãci Domnul Dumnezeul tãu are sã
te ducã într-o þarã* bunã, þarã cu
pâraie de apã, cu izvoare ºi cu lacuri,
care þâºnesc din vãi ºi munþi;

*Cap. 11.10-12.

8. þarã cu grâu, cu orz, cu vii, cu
smochini ºi cu rodii; þarã cu mãslini ºi
cu miere;
9. þarã unde vei mânca pâine din

belºug, unde nu vei duce lipsã de
nimic; þarã*, ale cãrei pietre sunt de
fier, ºi din ai cãrei munþi vei scoate
aramã. *Cap. 33.25.

10. Când* vei mânca ºi te vei sãtura,
sã binecuvântezi pe Domnul, Dum-
nezeul tãu, pentru þara cea bunã pe
care þi-a dat-o. *Cap. 6.11,12.

11. Vezi sã nu uiþi pe Domnul
Dumnezeul tãu, pânã acolo încât sã nu
pãzeºti poruncile, rânduielile ºi legile
Lui, pe care þi le dau azi.
12. Când vei mânca* ºi te vei sãtura,

când vei zidi ºi vei locui în case
frumoase, *Cap. 28.47; 32.15. Prov. 30.9. Osea 13.6.

13. când vei vedea înmulþindu-þi-se
cirezile de boi ºi turmele de oi,
mãrindu-þi-se argintul ºi aurul, ºi
crescându-þi tot ce ai,
14. ia seama sã nu þi se umfle inima*

de mândrie ºi sã nu** uiþi pe Domnul
Dumnezeul tãu care te-a scos din þara
Egiptului, din casa robiei;

*1 Cor. 4.7. **Ps. 106.21.

15. care te-a* dus în acel pustiu mare
ºi grozav, unde erau ºerpi** înfocaþi ºi
scorpioni, în locuri uscate ºi fãrã apã,
care a fãcut sã-þi þâºneascã† apã din
stânca cea mai tare *Isa. 63.12-14. Ier. 2.6. 
**Num. 21.6. Osea 13.5. †Num. 20.11. Ps. 78.15; 114.8.

16. ºi care þi-a dat sã mãnânci în
pustiu mana* aceea necunoscutã de
pãrinþii tãi, ca sã te smereascã ºi sã te
încerce ºi sã-þi facã** bine apoi.

*Exod 16.15. Vers. 3. **Ier. 24.5,6. Evr. 12.11.

17. Vezi sã* nu zici în inima ta: „Tãria
mea ºi puterea mâinii mele mi-au
câºtigat aceste bogãþii.” *Cap. 9.4. 1 Cor. 4.7.
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18. Ci adu-þi aminte de Domnul Dum-
nezeul tãu, cãci El* îþi va da putere sã
le câºtigi, ca sã** întãreascã legãmântul
încheiat cu pãrinþii voºtri prin jurãmânt,
cum face astãzi.

*Prov. 10.22. Osea 2.8. **Cap. 7.8,12.

19. Dacã vei uita pe Domnul Dum-
nezeul tãu ºi vei merge dupã alþi
dumnezei, dacã le vei sluji ºi te vei
închina înaintea lor, vã* spun hotãrât
azi cã veþi pieri. *Cap. 4.26; 30.18.

20. Veþi pieri ca* ºi neamurile pe care
le-a pierdut Domnul dinaintea voastrã,
pentru cã nu veþi asculta glasul Dom-
nului Dumnezeului vostru.

*Dan. 9.11,12.

Aducerea aminte de rãzvrãtirile lui
Israel

91. Ascultã, Israele! Astãzi vei trece*
Iordanul, ca sã te faci stãpân pe

niºte neamuri** mai mari ºi mai
puternice decât tine, pe cetãþi mari ºi
întãrite† pânã la cer, *Cap. 11.31. 
Ios. 3.16; 4.19. **Cap. 4.38; 7.1; 11.23. †Cap. 1.28.

2. pe un popor mare ºi înalt la staturã,
pe copiii* lui Anac, pe care-i cunoºti
ºi despre care ai auzit zicându-se:
„Cine va putea sã stea împotriva
copiilor lui Anac?!” *Num. 13.22,28,32,33.

3. Sã ºtii azi cã Domnul Dumnezeul
tãu va merge* El însuºi înaintea ta, ca
un foc** mistuitor; El îi va† nimici, El
îi va smeri înaintea ta; ºi tu îi vei
izgoni††, îi vei pierde curând, cum 
þi-a spus Domnul. *Cap. 31.3. Ios. 3.11. 
**Cap. 4.24. Evr. 12.29. †Cap. 7.23. ††Exod 23.31. Cap. 7.24.

4. Când îi va izgoni Domnul Dum-
nezeul tãu dinaintea ta, sã nu* zici în
inima ta: „Pentru bunãtatea mea m-a
fãcut Domnul sã intru în stãpânirea
þãrii acesteia.” Cãci din pricina rãu-
tãþii** neamurilor acelora le izgoneºte
Domnul dinaintea ta. *Cap. 8.17. Rom. 11.6,20. 
1 Cor. 4.4,7. **Gen. 15.16. Lev. 18.24,25. Cap. 18.12.

5. Nu, nu pentru* bunãtatea ta, nici
pentru curãþia inimii tale intri tu în
stãpânirea þãrii lor; ci din pricina
rãutãþii acestor neamuri le izgoneºte
Domnul Dumnezeul tãu dinaintea ta ºi
ca sã împlineascã astfel cuvântul**
prin care Domnul S-a jurat pãrinþilor
tãi, lui Avraam, lui Isaac ºi lui Iacov.

*Tit 3.5. **Gen. 12.7; 13.15; 15.7; 17.8; 26.4; 28.13.

6. Sã ºtii, dar, cã nu din pricina bunã-
tãþii tale îþi dã Domnul Dumnezeul tãu
acea þarã bunã ca s-o stãpâneºti; cãci
tu eºti un popor tare încãpãþânat*.

*Exod 32.9; 33.3; 34.9. Vers. 13.

7. Adu-þi aminte ºi nu uita cum ai
aþâþat mânia Domnului Dumnezeului
tãu în pustiu. Din ziua* când ai ieºit
din þara Egiptului pânã la sosirea
voastrã în locul acesta, tot rãzvrãtiþi
împotriva Domnului aþi fost!

*Exod 14.11; 16.2; 17.2. Num. 11.4; 20.2; 25.2. Cap. 31.27.

8. La Horeb*, atâta aþi aþâþat mânia
Domnului, încât Domnul S-a mâniat
pe voi ºi voia sã vã nimiceascã.

*Exod 32.4. Ps. 106.19.

9. Când m-am suit pe munte, ca sã iau
tablele de piatrã, tablele legãmântului
pe care l-a fãcut Domnul cu voi, am
rãmas** pe munte patruzeci de zile ºi
patruzeci de nopþi, fãrã sã mãnânc
pâine ºi fãrã sã beau apã;

*Exod 24.12,15. **Exod 24.18; 34.28.

10. ºi* Domnul mi-a dat cele douã
table de piatrã, scrise cu degetul lui
Dumnezeu ºi cuprinzând toate cuvin-
tele pe care vi le spusese Domnul pe
munte, din mijlocul focului, în ziua
când tot poporul era** adunat.

*Exod 31.18. **Exod 19.17; 20.1. Cap. 4.10; 10.4; 18.16.

11. Dupã acele patruzeci de zile ºi
patruzeci de nopþi, Domnul mi-a dat
cele douã table de piatrã, tablele
legãmântului.
12. Domnul mi-a zis atunci: „Scoa-

lã-te* ºi coboarã-te în grabã de aici;
cãci poporul tãu, pe care l-ai scos din
Egipt, s-a stricat. S-au abãtut** curând
de la calea pe care le-am arãtat-o; 
ºi-au fãcut un chip turnat.”

*Exod 32.7. **Cap. 31.29. Judc. 2.17.

13. Domnul mi-a zis: „Eu vãd* cã
poporul acesta este un popor tare**
încãpãþânat.

*Exod 32.9. **Vers. 6. Cap. 10.16; 31.27. 2 Împ. 17.14.

14. Lasã-Mã* sã-i nimicesc ºi sã le
ºterg numele** de sub ceruri; iar† pe
tine te voi face un neam mai puternic
ºi mai mare la numãr decât poporul
acesta.”

*Exod 32.10. **Cap. 29.20. Ps. 9.5; 109.13. †Num. 14.12.

15. M-am întors* ºi m-am coborât de
pe munte, care era** tot numai foc, cu
cele douã table ale legãmântului în
amândouã mâinile mele.

*Exod 32.15. **Exod 19.18. Cap. 4.11; 5.23.

16. M-am uitat* ºi iatã cã pãcãtuiserãþi
împotriva Domnului Dumnezeului
vostru, vã fãcuserãþi un viþel turnat, vã
depãrtaserãþi curând de la calea pe
care v-o arãtase Domnul. *Exod 32.19.

17. Am apucat atunci cele douã table,
le-am aruncat din mâinile mele ºi 
le-am sfãrâmat sub ochii voºtri.
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18. M-am aruncat* cu faþa la pãmânt
înaintea Domnului, ca mai înainte,
patruzeci de zile ºi patruzeci de nopþi,
fãrã sã mãnânc ºi fãrã sã beau apã, din
pricina tuturor pãcatelor pe care le
sãvârºiserãþi, fãcând ce este rãu îna-
intea Domnului, ca sã-L mâniaþi.

*Exod 34.28. Ps. 106.23.

19. Cãci mã* îngrozisem la vederea
mâniei ºi urgiei de care era cuprins
Domnul împotriva voastrã, pânã acolo
încât voia sã vã nimiceascã. Dar Dom-
nul** m-a ascultat ºi de data aceasta.
*Exod 32.10,11. **Exod 32.14; 33.17. Cap. 10.10. Ps. 106.23.

20. Domnul, de asemenea, era foarte
mâniat ºi pe Aaron, aºa încât voia sã-l
piardã, ºi eu m-am rugat atunci ºi
pentru el.
21. Am luat viþelul pe care-l fãcuserãþi,

isprava* pãcatului vostru, l-am ars în
foc, l-am sfãrâmat pânã s-a fãcut praf
ºi am aruncat praful acela în pârâul
care curgea din munte. *Exod 32.20. Isa. 31.7.

22. Apoi la* Tabeera, la Masa** ºi la
Chibrot-Hataava†, voi iarãºi aþi aþâþat
mânia Domnului.

*Num. 11.1,3,5. **Exod 17.7. †Num. 11.4,34.

23. ªi când* v-a trimis Domnul de la
Cades-Barnea, zicând: „Suiþi-vã ºi luaþi
în stãpânire þara pe care v-o dau!”,
voi v-aþi rãzvrãtit împotriva poruncii
Domnului Dumnezeului vostru, n-aþi
avut** credinþã în El ºi n-aþi ascultat
glasul Lui.

*Num. 13.3; 14.1. **Ps. 106.24,25.

24. V-aþi tot* rãzvrãtit împotriva Dom-
nului de când vã cunosc. *Cap. 31.27.

25. M-am aruncat* cu faþa la pãmânt
înaintea Domnului: patruzeci de zile ºi
patruzeci de nopþi, m-am aruncat cu
faþa la pãmânt, pentru cã Domnul
spusese cã vrea sã vã nimiceascã.

*Vers. 18.

26. M-am rugat* Domnului ºi am zis:
„Stãpâne, Doamne, nu nimici pe
poporul Tãu, moºtenirea Ta, pe care ai
rãscumpãrat-o, în mãrimea Ta, pe care
ai scos-o din Egipt, prin mâna Ta cea
puternicã. *Exod 32.11, etc.

27. Adu-þi aminte de robii Tãi,
Avraam, Isaac ºi Iacov. Nu cãuta la
îndãrãtnicia acestui popor, la rãutatea
lui ºi la pãcatul lui,
28. ca nu cumva þara din care ne-ai

scos sã zicã: „Pentru cã* Domnul 
n-avea putere sã-i ducã în þara pe care
le-o fãgãduise ºi pentru cã-i ura, de
aceea i-a scos ca sã-i omoare în
pustiu.” *Exod 32.12. Num. 14.16.

29. Totuºi ei* sunt poporul Tãu ºi
moºtenirea Ta, pe care ai scos-o din
Egipt cu mâna Ta cea puternicã ºi
braþul Tãu cel întins.”

*Cap. 4.20. 1 Împ. 8.51. Neem. 1.10. Ps. 95.7.

Tablele cele noi

101. În vremea aceea, Domnul mi-a
zis: „Taie* douã table de piatrã

ca cele dintâi ºi suie-te la Mine pe
munte; fã ºi** un chivot de lemn.

*Exod 34.1,2. **Exod 25.10.

2. Eu voi scrie pe aceste douã table
cuvintele care erau scrise pe tablele
dintâi pe care le-ai sfãrâmat, ºi sã* le
pui în chivot.” *Exod 25.16,21.

3. Am fãcut un chivot de lemn de
salcâm*, am tãiat** douã table de
piatrã ca cele dintâi ºi m-am suit pe
munte cu cele douã table în mânã.

*Exod 25.5,10; 37.1. **Exod 34.4.

4. Domnul a scris* pe table ce fusese
scris pe cele dintâi, cele zece porunci
care vã fuseserã** spuse pe munte,
din mijlocul focului†, în ziua adunãrii;
ºi Domnul mi le-a dat.

*Exod 34.28. **Exod 20.1. †Exod 17.19. Cap. 9.10; 18.16.

5. M-am întors apoi ºi m-am coborât*
de pe munte, am pus** tablele în chivotul
pe care-l fãcusem, ºi ele au rãmas†
acolo, cum îmi poruncise Domnul.

*Exod 34.29. **Exod 40.20. †1 Împ. 8.9.

6. Copiii lui Israel au plecat din Beerot-
Bene-Iaacan* la Mosera. Acolo** a
murit Aaron ºi a fost îngropat;
Eleazar, fiul lui, i-a urmat în slujba
preoþiei. *Num. 33.31. **Num. 20.28; 33.38.

7. Apoi de acolo* au pornit la Gud-
goda, ºi de la Gudgoda la Iotbata, þarã
unde sunt pâraie de ape. *Num. 33.32,33.
8. În vremea aceea, Domnul a des-

pãrþit* seminþia lui Levi ºi i-a poruncit
sã** ducã chivotul legãmântului Dom-
nului, sã stea înaintea† Domnului
ca sã-I slujeascã ºi sã binecuvânteze
poporul în Numele†† Lui; lucru pe
care l-a fãcut pânã în ziua de azi.

*Num. 3.6; 4.4; 8.14; 16.9. **Num. 4.15. †Cap. 18.5.
††Lev. 9.22. Num. 6.23. Cap. 21.5.
9. De aceea* Levi n-are nici parte de

moºie, nici moºtenire cu fraþii lui:
Domnul este moºtenirea lui, cum i-a
spus Domnul Dumnezeul tãu.

*Num. 18.20,24. Cap. 18.1,2. Ezec. 44.28.

10. Eu am rãmas* pe munte, ca ºi mai
înainte, patruzeci de zile ºi patruzeci
de nopþi. Domnul** m-a ascultat ºi de
data aceasta; Domnul n-a voit sã vã
nimiceascã. *Exod 34.28. 
Cap. 9.18,25. **Exod 32.14,33,34; 33.17. Cap. 9.19.
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11. Domnul mi-a* zis: „Scoalã-te,
du-te ºi mergi în fruntea poporului. Sã
se ducã sã ia în stãpânire þara pe care
am jurat pãrinþilor lor cã le-o voi da.”

*Exod 32.34; 33.1.

Ce cere Dumnezeu
12. Acum, Israele, ce alta cere* de la

tine Domnul Dumnezeul tãu, decât sã
te temi** de Domnul Dumnezeul tãu,
sã† umbli în toate cãile Lui, sã
iubeºti†† ºi sã slujeºti Domnului
Dumnezeului tãu din toatã inima ta ºi
din tot sufletul tãu, *Mica 6.8. **Cap. 6.13. 
†Cap. 5.33. ††Cap. 6.5; 11.13; 30.16,20. Mat. 22.37.

13. sã pãzeºti poruncile Domnului ºi
legile Lui pe care þi le dau astãzi, ca*
sã fii fericit? *Cap. 6.24.

14. Iatã, ale Domnului Dumnezeului
tãu sunt cerurile* ºi cerurile cerurilor,
pãmântul** ºi tot ce cuprinde el.
*1 Împ. 8.27. Ps. 115.16; 148.4. **Gen. 14.19. Exod 19.5. Ps. 24.1.

15. ªi numai de* pãrinþii tãi S-a alipit
Domnul ca sã-i iubeascã; ºi dupã ei,
pe sãmânþa lor, pe voi v-a ales El
dintre toate popoarele, cum vedeþi azi.

*Cap. 4.37.

16. Sã vã tãiaþi, dar, inima* împrejur
ºi sã nu vã mai înþepeniþi gâtul**.

*Lev. 26.41. Cap. 30.6. Ier. 4.4. Rom. 2.28,29. Col. 2.11.
**Cap. 9.6,13.

17. Cãci Domnul Dumnezeul vostru
este Dumnezeul* dumnezeilor, Dom-
nul** domnilor, Dumnezeul† cel mare,
puternic ºi înfricoºat, care nu†† cautã
la faþa oamenilor ºi nu primeºte
daruri; *Ios. 22.22. Ps. 136.2. Dan. 2.47; 11.36. 
**Apoc. 17.14; 19.16. †Cap. 7.21. ††2 Cron. 19.7. Iov 34.19.
Fapt. 10.34. Rom. 2.11. Gal. 2.6. Efes. 6.9. Col. 3.25. 1 Pet. 1.17.

18. care face dreptate* orfanului ºi
vãduvei, care iubeºte pe strãin ºi-i dã
hranã ºi îmbrãcãminte. *Ps. 68.5; 146.9.

19. Sã* iubiþi pe strãin, cãci ºi voi aþi
fost strãini în þara Egiptului.*Lev. 19.33,34.

20. Sã te temi* de Domnul Dumnezeul
tãu, sã-I slujeºti, sã te** alipeºti de El,
ºi pe Numele† Lui sã juri.    *Cap. 6.13. Mat.

4.10. Luca 4.8. **Cap. 11.22; 13.4. †Ps. 63.11.

21. El* este slava ta, El este Dum-
nezeul tãu. El** a fãcut în mijlocul tãu
aceste lucruri mari ºi grozave pe care
þi le-au vãzut ochii. *Exod 15.2. Ps. 22.3. 
Ier. 17.14. **1 Sam. 12.24. 2 Sam. 7.23. Ps. 106.21,22.

22. Pãrinþii tãi s-au coborât în Egipt
în numãr* de ºaptezeci de inºi; acum
Domnul Dumnezeul tãu a fãcut din
tine o mulþime ca** stelele cerului.

*Gen. 46.27. Exod 1.5. Fapt. 7.14. **Gen. 15.5. Cap. 1.10;
28.62.

Aducerea aminte de minunile fãcute de
Dumnezeu cu poporul Sãu

111. Sã iubeºti*, dar, pe Domnul
Dumnezeul tãu ºi sã pãzeºti**

întotdeauna învãþãturile Lui, legile Lui,
rânduielile Lui ºi poruncile Lui.

*Cap. 10.12; 30.16,20. **Zah. 3.7.
2. Recunoaºteþi astãzi – ce n-au putut

recunoaºte ºi vedea copiii voºtri –
pedepsele* Domnului Dumnezeului
vostru, mãrimea** Lui, mâna† Lui cea
tare ºi braþul Lui cel întins,

*Cap. 8.5. **Cap. 5.24. †Cap. 7.19.

3. semnele* Lui ºi faptele pe care 
le-a sãvârºit în mijlocul Egiptului împo-
triva lui faraon, împãratul Egiptului, ºi
împotriva întregii lui þãri.

*Ps. 78.12; 135.9.
4. Recunoaºteþi ce a fãcut El oºtirii

Egiptului, cailor lui ºi carelor lui,
cum* a fãcut sã vinã peste ei apele
Mãrii Roºii, *Exod 14.27,28; 15.9,10. Ps. 106.11.
5. când vã urmãreau, ºi i-a nimicit

pentru totdeauna;
6. ce v-a fãcut în pustiu, pânã la

venirea voastrã în locul acesta; ce a
fãcut* lui Datan ºi lui Abiram, fiii lui
Eliab, fiul lui Ruben, cum pãmântul
ºi-a deschis gura ºi i-a înghiþit, cu
casele ºi corturile lor ºi cu tot ce aveau
în mijlocul întregului Israel.

*Num. 16.1,31; 27.3. Ps. 106.17.

7. Cãci aþi vãzut cu ochii* voºtri
toate lucrurile mari pe care le-a fãcut
Domnul. *Cap. 5.3; 7.19.

8. Astfel, sã pãziþi toate poruncile pe
care vi le dau eu astãzi, ca sã puteþi*
pune mâna pe þara în care veþi trece ca 
s-o luaþi în stãpânire *Ios. 1.6,7.

9. ºi sã aveþi zile* multe în þara pe
care** Domnul a jurat pãrinþilor voºtri
cã le-o va da, lor ºi seminþei lor, þarã†
în care curge lapte ºi miere.

*Cap. 4.40; 5.16. Prov. 10.27. **Cap. 9.5. †Exod 3.8.
10. Cãci þara în stãpânirea cãreia vei

intra, nu este ca þara Egiptului, din care
aþi ieºit, unde* îþi aruncai sãmânþa în
ogoare ºi le udai cu piciorul ca pe o
grãdinã de zarzavat. *Zah. 14.18.
11. Þara* pe care o veþi stãpâni este o

þarã cu munþi ºi vãi, care se adapã din
ploaia cerului; *Cap. 8.7.
12. este o þarã de care îngrijeºte

Domnul Dumnezeul tãu ºi asupra*
cãreia Domnul Dumnezeul tãu are
neîncetat ochii, de la începutul pânã la
sfârºitul anului. *1 Împ. 9.3.

13. Dacã veþi asculta* de poruncile
mele pe care vi le dau astãzi, dacã veþi
iubi** pe Domnul Dumnezeul vostru
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ºi dacã-I veþi sluji din toatã inima
voastrã ºi din tot sufletul vostru,

*Vers. 22. Cap. 6.17. **Cap. 10.12.

14. El* va da þãrii voastre ploaie la
vreme, ploaie** timpurie ºi ploaie târ-
zie, ºi-þi vei strânge grâul, mustul ºi unt-
delemnul; *Lev. 26.4. Cap. 28.12. **Ioel 2.23. Iac. 5.7.

15. de asemenea, va* da iarbã în câm-
piile tale pentru vite, ºi vei mânca** ºi
te vei sãtura. *Ps. 104.14. **Cap. 6.11. Ioel 2.19.

16. Vedeþi sã nu vi se amãgeascã
inima* ºi sã vã abateþi, ca sã slujiþi**
altor dumnezei ºi sã vã închinaþi îna-
intea lor. *Cap. 29.18. Iov 31.27. **Cap. 8.19; 30.17.

17. Cãci atunci Domnul S-ar aprinde*
de mânie împotriva voastrã; ar închide
cerurile** ºi n-ar mai fi ploaie; pãmântul
nu ºi-ar mai da roadele ºi aþi pieri
curând† din þara aceea bunã pe care 
v-o dã Domnul. *Cap. 6.15. **1 Împ. 8.35. 
2 Cron. 6.26; 7.13. †Cap. 4.26; 8.19,20; 30.18. Ios. 23.13,15,16.

Îndemn la pãzirea poruncilor
18. Puneþi-vã*, dar, în inimã ºi în

suflet aceste cuvinte pe care vi le spun.
Sã le legaþi** ca un semn de aducere
aminte pe mâinile voastre ºi sã fie ca
niºte fruntare între ochii voºtri.

*Cap. 6.6; 32.46. **Cap. 6.8.

19. Sã învãþaþi* pe copiii voºtri în ele
ºi sã le vorbeºti despre ele când vei fi
acasã, când vei merge în cãlãtorie,
când te vei culca ºi când te vei scula.

*Cap. 4.9,10; 6.7.

20. Sã le* scrii pe uºorii casei tale ºi
pe porþile tale. *Cap. 6.9.

21. ªi atunci zilele voastre* ºi zilele
copiilor voºtri, în þara pe care Domnul
a jurat pãrinþilor voºtri cã le-o va da,
vor fi tot atât de multe cât** vor fi
zilele cerurilor deasupra pãmântului.

*Cap. 4.40; 6.2. Prov. 3.2; 4.10; 9.11. **Ps. 72.5; 89.29.

22. Cãci dacã veþi* pãzi toate aceste
porunci pe care vi le dau ºi dacã le veþi
împlini, dacã veþi iubi pe Domnul
Dumnezeul vostru, veþi umbla în toate
cãile Lui ºi vã veþi alipi** de El,

*Vers. 13. Cap. 6.17. **Cap. 10.20; 30.20.

23. Domnul va izgoni* dinaintea
voastrã pe toate aceste neamuri ºi vã
veþi face stãpâni pe toate aceste
neamuri**, care sunt mai mari ºi mai
puternice decât voi. *Cap. 4.38; 9.5. **Cap. 9.1.

24. Orice loc* pe care-l va cãlca talpa
piciorului vostru, va fi al vostru:
hotarul vostru se va întinde din**
pustiu pânã la Liban ºi de la râul
Eufrat pânã la marea de apus.

*Ios. 1.3; 14.9. **Gen. 15.18. Exod 23.31. Num. 34.3, etc.

25. Nimeni* nu va putea sã stea împo-
triva voastrã. Domnul Dumnezeul
vostru va rãspândi, cum** v-a spus,
frica† ºi groaza de tine peste toatã þara
în care veþi merge.

*Cap. 7.24. **Cap. 2.25. †Exod 23.27.

Binecuvântarea ºi blestemul
26. Iatã*, pun azi înaintea voastrã

binecuvântarea ºi blestemul:
*Cap. 30.1,15,19.

27. binecuvântarea*, dacã veþi asculta
de poruncile Domnului Dumnezeului
vostru pe care vi le dau în ziua
aceasta; *Cap. 28.2.

28. blestemul*, dacã nu veþi asculta
de poruncile Domnului Dumnezeului
vostru ºi dacã vã veþi abate de la calea
pe care v-o dau în ziua aceasta ºi vã
veþi duce dupã alþi dumnezei pe care
nu-i cunoaºteþi. *Cap. 28.15.

29. ªi când Domnul Dumnezeul tãu
te va aduce în þara pe care o vei lua în
stãpânire, sã rosteºti binecuvântarea*
pe muntele Garizim, ºi blestemul pe
muntele Ebal. *Cap. 27.12,13. Ios. 8.33.

30. Munþii aceºtia sunt dincolo de
Iordan, înapoia drumului care merge
spre apus, în þara canaaniþilor care
locuiesc în câmpie, faþã în faþã cu
Ghilgal, lângã stejarii* More.

*Gen. 12.6. Judc. 7.1.

31. Cãci veþi* trece Iordanul ºi veþi
intra în stãpânirea þãrii pe care v-o dã
Domnul Dumnezeul vostru ca s-o stã-
pâniþi ºi sã locuiþi în ea. *Cap. 9.1. Ios. 1.11.

32. Sã pãziþi ºi* sã împliniþi toate
legile ºi poruncile pe care vi le dau eu
astãzi. *Cap. 5.32; 12.32.

REPETAREA LEGILOR ªI
PORUNCILOR

(Capitolele 12-26. Neemia 9.13,14. 
Psalmul 119.1-4.)

Stârpirea închinãrii la idoli

121. Iatã* legile ºi poruncile pe
care sã le pãziþi ºi sã le împliniþi,

cât** veþi trãi, în þara pe care v-o dã în
stãpânire Domnul Dumnezeul pãrinþilor
voºtri. *Cap. 6.1. **Cap. 4.10. 1 Împ. 8.40.

2. Sã* nimiciþi toate locurile în care
slujesc dumnezeilor lor neamurile pe
care le veþi izgoni, fie pe munþi** înalþi,
fie pe dealuri ºi sub orice copac verde.

*Exod 34.13. Cap. 7.5. **2 Împ. 16.4; 17.10,11. Ier. 3.6.

3. Sã le surpaþi* altarele, sã le sfãrâ-
maþi stâlpii idoleºti, sã le ardeþi în foc
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copacii închinaþi idolilor lor, sã dãrâmaþi
chipurile cioplite ale dumnezeilor lor
ºi sã faceþi sã le piarã numele din
locurile acelea. *Num. 33.52. Judc. 2.2.

Locul ºi chipul adevãratei slujbe
dumnezeieºti

4. Voi sã nu* faceþi aºa faþã de
Domnul Dumnezeul vostru! *Vers. 31.

5. Ci sã-L cãutaþi la Locaºul Lui ºi sã
mergeþi la locul pe care-l va* alege
Domnul Dumnezeul vostru din toate
seminþiile voastre, ca sã-ªi aºeze
acolo Numele Lui. *Vers. 11. Cap. 26.2. 
Ios. 9.27. 1 Împ. 8.29. 2 Cron. 7.12. Ps. 78.68.

6. Acolo* sã vã aduceþi arderile voastre
de tot, jertfele voastre, zeciuielile**
voastre, cele dintâi roade, darurile
aduse ca împlinire a unei juruinþe,
darurile de bunãvoie ºi întâii nãscuþi
din cirezile ºi turmele voastre.

*Lev. 17.3,4. **Vers. 17. Cap. 14.22,33; 15.19,20.

7. Acolo* sã mâncaþi înaintea Dom-
nului Dumnezeului vostru ºi sã vã**
bucuraþi, împreunã cu familiile voas-
tre, de toate bunurile cu care vã va
fi binecuvântat Domnul Dumnezeul
vostru.                    *Cap. 14.26. **Lev. 23.40.

Vers. 12,18. Cap. 16.11,14,15; 26.11; 27.7.

8. Sã nu faceþi, dar, cum facem noi
acum aici, unde fiecare face* ce-i
place, *Judc. 17.6; 21.25.

9. fiindcã n-aþi ajuns încã în locul de
odihnã ºi în moºtenirea pe care v-o dã
Domnul Dumnezeul vostru.
10. Dar veþi trece* Iordanul ºi veþi

locui în þara pe care v-o va da în stã-
pânire Domnul Dumnezeul vostru. El
vã va da odihnã, dupã ce vã va izbãvi
de toþi vrãjmaºii voºtri care vã încon-
joarã, ºi veþi locui fãrã fricã. *Cap. 11.31.

11. Atunci va fi un loc*, pe care-l va
alege Domnul Dumnezeul vostru ca sã
facã sã locuiascã Numele Lui acolo.
Acolo sã aduceþi tot ce vã poruncesc:
arderile voastre de tot, jertfele, zeciu-
ielile, cele dintâi roade ºi darurile alese
pe care le veþi face Domnului pentru
împlinirea juruinþelor voastre.

*Vers. 5,14,18,21,26. Cap. 14.23; 15.20; 16.2, etc.; 17.8;
18.6; 23.16; 26.2; 31.11. Ios. 18.1. 1 Împ. 8.29. Ps. 78.68.

12. Acolo sã vã* bucuraþi înaintea
Domnului Dumnezeului vostru, voi,
fiii voºtri ºi fiicele voastre, robii ºi
roabele voastre ºi levitul care va fi în
locurile voastre, cãci el n-are** nici
parte de moºie, nici moºtenire cu voi.

*Vers. 7. **Cap. 10.9; 14.29.

13. Vezi sã* n-aduci arderile tale de
tot în toate locurile pe care le vei vedea;

*Lev. 17.4.

14. ci sã-þi* aduci arderile de tot în
locul pe care-l va alege Domnul în una
din seminþiile tale, ºi acolo sã faci tot
ce-þi poruncesc eu. *Vers. 11.

15. Totuºi când vei* dori, vei putea
sã înjunghii vite ºi sã mãnânci carne în
toate cetãþile tale, cât îþi va fi dat prin
binecuvântarea Domnului Dumnezeului
tãu; cel ce va fi** necurat ºi cel ce va
fi curat vor putea sã mãnânce din ea,
cum se mãnâncã† din cãprioarã ºi din
cerb. *Vers. 21. **Vers. 22. †Cap. 14.5; 15.22.

16. Numai* sângele sã nu-l mâncaþi,
ci sã-l vãrsaþi pe pãmânt ca apa.

*Gen. 9.4. Lev. 7.26; 17.10. Vers. 23,24. Cap. 15.23. 

17. Nu vei putea sã mãnânci în cetãþile
tale zeciuiala din grâul tãu, din mustul
tãu ºi din untdelemnul tãu, nici întâii
nãscuþi din cirezile ºi turmele tale,
nici vreunul din darurile aduse de tine
pentru împlinirea unei juruinþe, nici
darurile tale de bunãvoie, nici cele
dintâi roade ale tale.
18. Ci pe acestea sã le* mãnânci

înaintea Domnului Dumnezeului tãu,
în locul pe care-l va alege Domnul
Dumnezeul tãu, tu, fiul tãu ºi fiica ta,
robul tãu ºi roaba ta ºi levitul care   va
fi în cetãþile tale; ºi sã te bucuri
înaintea Domnului Dumnezeului tãu
de toate bunurile pe care le vei avea.

*Vers. 11,12. Cap. 14.23.

19. Cât vei trãi în þara ta, vezi sã nu
cumva* sã pãrãseºti pe levit. *Cap. 14.27.

20. Când Domnul Dumnezeul tãu îþi
va lãrgi hotarele, cum* þi-a fãgãduit,
ºi dorinþa sã mãnânci carne te va face
sã zici: „Aº vrea sã mãnânc carne!”
vei putea sã mãnânci dupã dorinþa ta.

*Gen. 15.18; 28.14. Exod 34.24. Cap. 11.24; 19.8.
21. Dacã locul pe care-l va alege

Domnul Dumnezeul tãu ca sã-ªi aºeze
acolo Numele, este departe de tine, vei
putea sã tai vite din cireadã ºi din
turmã, cum þi-am poruncit, ºi vei
putea sã mãnânci din ele în cetãþile
tale, dupã dorinþa ta.
22. Sã mãnânci din ele cum* se

mãnâncã din cãprioarã ºi cerb; cel ce
va fi necurat ºi cel ce va fi curat vor
mânca ºi ei amândoi. *Vers. 15.

23. Numai*, vezi sã nu cumva sã
mãnânci sângele**, cãci sângele este
viaþa (sufletul); ºi sã nu mãnânci
sufletul împreunã cu carnea.

*Vers. 16. **Gen. 9.4. Lev. 17.11,14.
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24. Sã nu-l mãnânci, ci sã-l verºi pe
pãmânt ca apa.
25. Sã nu-l mãnânci, ca* sã fii fericit,

tu ºi copiii tãi dupã tine, fãcând** ce
este plãcut înaintea Domnului.
*Cap. 4.40. Isa. 3.10. **Exod 15.26. Cap. 13.18. 1 Împ. 11.38.

26. Dar lucrurile pe care vei voi sã*
le închini Domnului ºi darurile pe care
le vei aduce pentru împlinirea unei
juruinþe**, sã te duci sã le aduci în
locul pe care-l va alege Domnul.

*Num. 5.9,10; 18.19. **1 Sam. 1.21,22,24.

27. Sã-þi aduci* arderile de tot, carnea
ºi sângele, pe altarul Domnului Dum-
nezeului tãu: în celelalte jertfe ale tale,
sângele sã fie vãrsat pe altarul Dom-
nului Dumnezeului tãu, iar carnea s-o
mãnânci. *Lev. 1.5,9,13; 17.11.

28. Pãzeºte ºi ascultã toate aceste
lucruri pe care þi le poruncesc, ca* sã
fii fericit, tu ºi copiii tãi dupã tine, pe
vecie, fãcând ce este bine ºi ce este
plãcut înaintea Domnului Dumnezeului
tãu. *Vers. 25.

Israel sã nu se ia dupã canaaniþi
29. Dupã ce Domnul* Dumnezeul tãu

va nimici toate neamurile pe care le
vei izgoni dinaintea ta, dupã ce le vei
izgoni ºi te vei aºeza în þara lor,

*Exod 23.23. Cap. 19.1. Ios. 23.4.

30. vezi sã nu* te laºi prins în cursã,
cãlcând pe urmele lor, dupã ce vor fi
nimicite dinaintea ta. Fereºte-te sã nu
cercetezi despre dumnezeii lor ºi sã
zici: „Cum slujeau neamurile acestea
dumnezeilor lor? ªi eu vreau sã fac la
fel.” *Cap. 7.16.

31. Tu* sã nu faci aºa faþã de Domnul
Dumnezeul tãu; cãci ele slujeau dum-
nezeilor lor, fãcând toate urâciunile pe
care le urãºte Domnul, ºi ele chiar îºi
ardeau** în foc fiii ºi fiicele lor în
cinstea dumnezeilor lor.

*Lev. 18.3,26,30. Vers. 4. 2 Împ. 17.15. **Lev. 18.21; 20.2.
Cap. 18.10. Ier. 32.35. Ezec. 23.37.

32. Voi sã pãziþi ºi sã împliniþi toate
lucrurile pe care vi le poruncesc eu;
sã n-adãugaþi* nimic la ele ºi sã nu
scoateþi nimic din ele.

*Cap. 4.2; 13.18. Ios. 1.7. Prov. 30.6. Apoc. 22.18.

Pedepsirea prorocilor mincinoºi

131. Dacã se va ridica în mijlocul
tãu un proroc sau un visãtor* de

vise care-þi** va vesti un semn sau o
minune, *Zah. 10.2. **Mat. 24.24. 2 Tes. 2.9.

2. ºi se va împlini semnul* sau
minunea aceea de care þi-a vorbit el

zicând: „Haidem dupã alþi dumnezei”
– dumnezei pe care tu nu-i cunoºti –
„ºi sã le slujim!” *Cap. 18.22. Ier. 28.9. Mat. 7.22.

3. sã n-asculþi cuvintele acelui proroc
sau visãtor de vise, cãci Domnul Dum-
nezeul vostru vã pune la încercare* ca
sã ºtie dacã iubiþi pe Domnul Dum-
nezeul vostru din toatã inima voastrã
ºi din tot sufletul vostru.
*Cap. 8.2. Mat. 24.24. 1 Cor. 11.19. 2 Tes. 2.11. Apoc. 13.14.

4. Voi sã mergeþi dupã* Domnul Dum-
nezeul vostru ºi de El sã vã temeþi;
poruncile Lui sã le pãziþi; de glasul
Lui sã ascultaþi; Lui sã-I slujiþi ºi de
El sã vã** alipiþi.

*2 Împ. 23.3. 2 Cron. 24.31. **Cap. 10.20; 30.20.

5. Prorocul* sau visãtorul acela de vise
sã fie pedepsit cu moartea, cãci a vorbit
de rãzvrãtire împotriva Domnului
Dumnezeului vostru care v-a scos din
þara Egiptului ºi v-a izbãvit din casa
robiei, ºi a voit sã te abatã de la calea
în care þi-a poruncit Domnul Dum-
nezeul tãu sã umbli. Sã scoþi astfel**
rãul din mijlocul tãu. *Cap. 18.20. 
Ier. 14.15. Zah. 13.3. **Cap. 17.7; 22.21,22,24. 1 Cor. 5.13.

Pedeapsa pentru cel ce aþâþã la
închinarea la idoli

6. Dacã* fratele tãu, fiul mamei tale,
sau fiul tãu, sau fiica ta, sau nevasta**
care se odihneºte la sânul tãu, sau
prietenul tãu pe care-l† iubeºti ca pe
tine însuþi, te aþâþã în tainã, zicând:
„Haidem ºi sã slujim altor dumnezei!”
– dumnezei pe care nici tu, nici
pãrinþii tãi nu i-aþi cunoscut,
*Cap. 17.2. **Gen. 16.5. Cap. 28.54. Prov. 5.20. Mica 7.5. 
†1 Sam. 18.1,3; 20.17.

7. dintre dumnezeii popoarelor care
vã înconjoarã, lângã tine sau departe
de tine, de la o margine a pãmântului
pânã la cealaltã –
8. sã nu te* învoieºti ºi sã nu-l

asculþi; sã n-arunci spre el o privire de
milã, sã nu-l cruþi ºi sã nu-l ascunzi.

*Prov. 1.10.

9. Ci sã-l omori*; întâi mâna** ta sã
se ridice asupra lui ca sã-l omoare, ºi
apoi mâna întregului popor;

*Cap. 17.5. **Cap. 17.7. Fapt. 7.58.

10. sã-l ucizi cu pietre ºi sã moarã,
pentru cã a cãutat sã te abatã de la
Domnul Dumnezeul tãu care te-a scos
din þara Egiptului, din casa robiei.
11. Sã se facã aºa, pentru ca tot*

Israelul sã audã ºi sã se teamã, ºi sã 

DEUTERONOMUL 12, 13 207



nu se mai sãvârºeascã o faptã aºa de
nelegiuitã în mijlocul tãu.

*Cap. 17.13; 19.20.

Pedeapsa pentru o cetate din care ies
aþâþãtori

12. Dacã vei* auzi spunându-se despre
una din cetãþile pe care þi le-a dat ca
locuinþã Domnul Dumnezeul tãu:

*Ios. 22.11, etc. Judc. 20.1,2.

13. „Niºte oameni rãi* au ieºit din
mijlocul tãu ºi au amãgit** pe locuitorii
din cetatea lor zicând: „Haidem† ºi sã
slujim altor dumnezei!” – dumnezei
pe care tu nu-i cunoºti –

*1 Ioan 2.19. Iuda 19. **2 Împ. 17.21. †Vers. 2,6.

14. sã faci cercetãri, sã cauþi ºi sã
întrebi cu de-amãnuntul. Dacã este
adevãrat, dacã lucrul este întemeiat,
dacã urâciunea aceasta a fost fãcutã în
mijlocul tãu,
15. atunci sã treci prin ascuþiºul

sabiei pe locuitorii din cetatea aceea,
s-o nimiceºti cu desãvârºire* împreunã
cu tot ce va fi în ea ºi sã-i treci chiar ºi
vitele prin ascuþiºul sabiei.

*Exod 22.20. Ios. 6.17,21.

16. Sã strângi toatã prada în mijlocul
pieþei ºi sã arzi de* tot cu foc cetatea
ºi toatã prada ei, înaintea Domnului
Dumnezeului tãu: sã rãmânã pentru
totdeauna un morman** de dãrâmãturi,
ºi niciodatã sã nu fie ziditã din nou.

*Ios. 6.24. **Ios. 8.28. Isa. 17.1; 25.2. Ier. 49.2.

17. Nimic* din ce va fi blestemat ca
sã fie nimicit cu desãvârºire, sã nu se
lipeascã de mâna ta, pentru ca Domnul
sã Se întoarcã** din iuþimea mâniei
lui, sã Se îndure de tine, sã te ierte ºi
sã te înmulþeascã, dupã cum† a jurat
lucrul acesta pãrinþilor tãi,
*Cap. 7.26. Ios. 6.18. **Ios. 6.26. †Gen. 22.17; 26.4,24; 28.14.

18. dacã vei asculta de glasul Dom-
nului Dumnezeului tãu pãzind* toate
poruncile Lui pe care þi le dau astãzi ºi
fãcând ce este plãcut înaintea Dom-
nului Dumnezeului tãu. *Cap. 12.25,28,32.

Oprirea crestãturilor – Dobitoacele
curate ºi necurate

14 1. Voi sunteþi* copiii Domnului
Dumnezeului vostru. Sã nu vã**

faceþi crestãturi ºi sã nu vã radeþi între
ochi pentru un mort. *Rom. 8.16; 9.8,26. 
Gal. 3.26. **Lev. 19.28; 21.5. Ier. 16.6; 41.5; 47.5. 1 Tes. 4.13.

2. Cãci tu* eºti un popor sfânt pentru
Domnul Dumnezeul tãu, ºi Domnul
Dumnezeul tãu te-a ales ca sã fii 

un popor al Lui dintre toate popoarele
de pe faþa pãmântului.

*Lev. 20.26. Cap. 7.6; 26.18,19.

3. Sã nu mãnânci nici un lucru
urâcios*. *Ezec. 4.14. Fapt. 10.13,14.

4. Iatã* dobitoacele pe care sã le
mâncaþi: boul, oaia ºi capra; *Lev. 11.2, etc.

5. cerbul, cãprioara ºi bivolul; zim-
brul, capra neagrã, capra sãlbaticã ºi
girafa.
6. Sã mâncaþi din orice dobitoc care

are copita despicatã, unghia despãrþitã
în douã ºi rumegã.
7. Dar sã nu mâncaþi din cele ce

rumegã numai, sau care au numai
copita despicatã ºi unghia despãrþitã
în douã. Astfel, sã nu mâncaþi cãmila,
iepurele ºi iepurele de casã, care
rumegã, dar n-au copita despicatã: sã
le priviþi ca necurate.
8. Sã nu mâncaþi porcul, care are

copita despicatã, dar nu rumegã: sã-l
priviþi ca necurat. Sã nu mâncaþi din
carnea lor ºi sã nu vã atingeþi de
trupurile lor* moarte. *Lev. 11.26,27.

9. Iatã* dobitoacele din care veþi
mânca, din toate cele ce sunt în ape: sã
mâncaþi din toate cele ce au înotãtoare
ºi solzi. *Lev. 11.9.

10. Dar sã nu mâncaþi din nici unul
din cele ce n-au înotãtoare ºi solzi: sã
le priviþi ca necurate.
11. Sã mâncaþi orice pasãre curatã.
12. Dar* iatã pe acelea pe care nu

le puteþi mânca: vulturul, gripsorul ºi
vulturul de mare; *Lev. 11.13.

13. ºorecarul, ºoimul, gaia ºi tot ce
þine de neamul sãu;
14. corbul ºi toate soiurile lui;
15. struþul, bufniþa, pescãrelul, coroiul

ºi ce þine de neamul lui;
16. huhurezul, cocostârcul ºi lebãda;
17. pelicanul, corbul de mare ºi ere-

tele,
18. barza, bâtlanul ºi ce þine de neamul

lui, pupãza ºi liliacul.
19. Sã priviþi ca necuratã orice târâ-

toare* care zboarã: sã** nu mâncaþi
din ea. *Lev. 11.20. **Lev. 11.21.

20. Sã mâncaþi orice pasãre curatã.
21. Sã nu* mâncaþi din nici o mortã-

ciune; s-o dai strãinului care va fi în
cetãþile tale s-o mãnânce, sau s-o vinzi
unui strãin; cãci** tu eºti un popor
sfânt pentru Domnul Dumnezeul tãu.
Sã† nu fierbi iedul în laptele mamei

lui.
*Lev. 17.15; 22.8. Ezec. 4.14. **Vers. 2. †Exod 23.19; 34.26.
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Zeciuielile
22. Sã iei zeciuiala* din tot ce-þi va

aduce sãmânþa, din ce-þi va aduce
ogorul în fiecare an.

*Lev. 27.30. Cap. 12.6,17. Neem. 10.37.
23. ªi sã mãnânci* înaintea Domnului

Dumnezeului tãu, în locul pe care-l va
alege ca sã-ªi aºeze Numele acolo,
zeciuiala din grâul tãu, din mustul
tãu ºi din untdelemnul tãu ºi întâii
nãscuþi** din cireada ºi turma ta, ca sã
te înveþi sã te temi întotdeauna de
Domnul Dumnezeul tãu.

*Cap. 12.5,6,7,17,18. **Cap. 15.19,20.

24. Poate, când te va binecuvânta
Domnul Dumnezeul tãu, drumul va fi
prea lung ca sã-þi poþi duce zeciuiala
acolo, din pricina* depãrtãrii tale de
locul pe care-l va alege Domnul
Dumnezeul tãu ca sã-ªi punã acolo
Numele Lui. *Cap. 12.21.
25. Atunci, sã-þi prefaci zeciuiala în

argint, sã strângi argintul acela în
mânã ºi sã te duci la locul pe care-l va
alege Domnul Dumnezeul tãu.
26. Acolo, sã cumperi cu argintul

acela tot ce vei dori: boi, oi, vin ºi
bãuturi tari, tot ce-þi va plãcea, sã* le
mãnânci înaintea Domnului Dum-
nezeului tãu ºi sã te bucuri tu ºi
familia ta. Cap. 12.7,18; 26.11.

27. Sã nu pãrãseºti pe levitul* care va
fi în cetãþile tale, cãci n-are** nici
parte de moºie, nici moºtenire cu tine.

*Cap. 12.12,18,19. **Num. 18.20. Cap. 18.1,2.

28. Dupã* trei ani, sã scoþi toatã
zeciuiala din venitul tãu din anul al
treilea ºi s-o pui în cetãþile tale.

*Cap. 26.12. Amos 4.4.
29. Atunci* sã vinã levitul, care 

n-are** nici parte, nici moºtenire cu
tine, strãinul, orfanul ºi vãduva, care
vor fi în cetãþile tale, ºi sã mãnânce ºi
sã se sature, pentru ca Domnul† Dum-
nezeul tãu sã te binecuvânteze în toate
lucrãrile pe care le vei face cu mâinile
tale. *Cap. 26.12. 
**Vers. 27. Cap. 12.12. †Cap. 15.10. Prov. 3.9,10. Mal. 3.10.

Anul de iertare

15 1. La fiecare* ºapte ani, sã dai
iertare.

*Exod 21.2; 23.10,11. Lev. 25.2,4. Cap. 31.10. Ier. 34.14.
2. ªi iatã cum se va face iertarea.

Când se va vesti iertarea în cinstea
Domnului, orice creditor, care va fi
împrumutat pe aproapele sãu, sã-i
ierte împrumutul, sã nu sileascã pe
aproapele sãu ºi pe fratele sãu sã-i
plãteascã datoria.

3. Vei putea sã sileºti pe strãin* sã-þi
plãteascã; dar sã ierþi ce ai la fratele
tãu. *Cap. 23.20.

4. Totuºi la tine sã nu fie nici un
sãrac, cãci Domnul te va* binecuvânta
în þara pe care þi-o va da de moºtenire
Domnul Dumnezeul tãu; *Cap. 28.8.

5. numai* sã asculþi de glasul Dom-
nului Dumnezeului tãu împlinind cu
scumpãtate toate aceste porunci pe
care þi le dau astãzi. *Cap. 28.1.

6. Domnul Dumnezeul tãu te va
binecuvânta, cum þi-a spus, aºa încât
vei da* cu împrumut multor neamuri,
dar tu nu vei lua cu împrumut de la
ele; tu vei stãpâni** peste multe
neamuri, dar ele nu vor stãpâni peste
tine. *Cap. 28.12,44. **Cap. 28.13. Prov. 22.7.

7. Dacã va fi la tine vreun sãrac
dintre fraþii tãi, în vreuna din cetãþile
tale, în þara pe care þi-o dã Domnul
Dumnezeul tãu, sã nu-þi* împietreºti
inima ºi sã nu-þi închizi mâna înaintea
fratelui tãu celui lipsit. *1 Ioan 3.17.

8. Ci sã-i* deschizi mâna, ºi sã-l
împrumuþi cu ce-i trebuie ca sã facã faþã
nevoilor lui. *Lev. 25.35. Mat. 5.42. Luca 6.34,35.

9. Vezi sã nu fii aºa de rãu ca sã zici
în inima ta: „Ah! se apropie anul al
ºaptelea, anul iertãrii!” Vezi sã n-ai un
ochi* fãrã milã pentru fratele tãu cel
lipsit ºi sã nu-i dai. Cãci atunci el ar**
striga cãtre Domnul împotriva ta, ºi
te-ai face vinovat de un† pãcat:

*Cap. 28.54,56. Prov. 23.6; 28.22. Mat. 20.15. **Cap. 24.15.
†Mat. 25.41,42.

10. ci sã-i dai ºi sã* nu dai cu pãrere
de rãu în inimã; cãci pentru** aceasta
te va binecuvânta Domnul Dumnezeul
tãu în toate lucrãrile de care te vei
apuca.

*2 Cor. 9.5,7. **Cap. 14.29; 24.19. Ps. 41.1. Prov. 22.9.

11. Întotdeauna vor fi sãraci* în þarã;
de aceea îþi dau porunca aceasta: 
„Sã-þi deschizi mâna faþã de fratele
tãu, faþã de sãrac ºi faþã de cel lipsit
din þara ta.” *Mat. 26.11. Marc. 14.7. Ioan 12.8.

Slobozirea robilor cumpãraþi
12. Dacã* unul din fraþii tãi evrei,

bãrbat sau femeie, se vinde þie, sã-þi
slujeascã ºase ani; dar în anul al
ºaptelea, sã-i dai drumul de la tine ºi
sã fie slobod. *Exod 21.2. Lev. 25.39. Ier. 34.14.

13. ªi când îi vei da drumul ca sã se
ducã de la tine, sã nu-i dai drumul cu
mâna goalã;
14. sã-i dai daruri din cireada ta, din

aria ta, din teascul tãu, din ce vei avea
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prin binecuvântarea* Domnului Dum-
nezeului tãu. *Prov. 10.22.

15. Sã-þi aduci* aminte cã ºi tu ai fost
rob în þara Egiptului ºi cã Domnul
Dumnezeul tãu te-a rãscumpãrat: de
aceea îþi dau astãzi porunca aceasta.

*Cap. 5.15; 16.12.

16. Dacã însã robul tãu* îþi va zice:
„Nu vreau sã ies de la tine” – pentru
cã te iubeºte pe tine ºi casa ta, ºi se
simte bine la tine – *Exod 21.5,6.

17. atunci sã iei o sulã ºi sã-i gãureºti
urechea de uºã, ºi sã-þi fie rob pentru
totdeauna. Tot aºa sã faci ºi cu roaba ta.
18. Sã nu-þi parã rãu când îl vei lãsa

sã plece slobod de la tine, cãci þi-a
slujit ºase ani, ceea ce face de douã*
ori cât simbria unui om tocmit cu
platã; ºi Domnul Dumnezeul tãu te va
binecuvânta în tot ce vei face.

*Isa. 16.14; 21.16.

Sfinþirea întâiului nãscut din vite
19. Sã închini Domnului Dumnezeului

tãu pe orice întâi* nãscut de parte bãr-
bãteascã din cireada ºi turma ta. Sã nu
munceºti cu întâiul nãscut al vacii tale,
sã nu tunzi pe întâiul nãscut al oilor
tale. *Exod 13.2; 34.19. Lev. 27.26. Num. 3.13.

20. Sã-l mãnânci în fiecare an, tu  ºi
familia ta, înaintea* Domnului Dum-
nezeului tãu în locul pe care-l va alege
El. *Cap. 12.5-7,17; 14.23; 16.11,14.

21. Dacã* are vreun cusur, dacã este
ºchiop sau orb, sau are vreo meteahnã
trupeascã, sã nu-l aduci ca jertfã Dom-
nului Dumnezeului tãu.

*Lev. 22.20. Cap. 17.1.

22. Sã-l mãnânci în cetãþile tale: cel
ce va fi necurat* ºi cel ce va fi curat
vor putea sã-l mãnânce amândoi, cum
se mãnâncã acum cãprioara sau cerbul.

*Cap. 12.15,22.

23. Numai* sângele sã nu i-l mãnânci,
ci sã-l verºi pe pãmânt ca apa.

*Cap. 12.16,23.

Paºtile

161. Pãzeºte luna* spicelor ºi prãz-
nuieºte sãrbãtoarea Paºtilor în

cinstea Domnului Dumnezeului tãu;
cãci în luna spicelor** te-a scos Dom-
nul Dumnezeul tãu din Egipt, noaptea†.

*Exod 12.2, etc. **Exod 13.4; 34.18. †Exod 12.29,42.

2. Sã jertfeºti paºtile în cinstea
Domnului Dumnezeului tãu jertfele
tale de oi ºi boi*, în locul** pe care-l
va alege Domnul ca sã-ªi aºeze Numele
acolo. *Num. 28.19. **Cap. 12.5,26.

3. În timpul sãrbãtorii, sã nu mãnânci*
pâine dospitã, ci ºapte zile sã mãnânci
azime, pâinea întristãrii, cãci ai ieºit
în grabã din þara Egiptului: aºa sã faci,
ca sã-þi aduci aminte toatã viaþa ta de
ziua când ai ieºit din þara Egiptului.

*Exod 12.15,19,39; 13.3,6,7; 34.18.
4. Sã nu se vadã aluat* la tine, pe

toatã întinderea þãrii tale, timp de ºapte
zile; ºi nici o parte din** vitele pe care
le vei jertfi în seara celei dintâi zile
sã nu fie pãstratã peste noapte pânã
dimineaþa. *Exod 13.7. **Exod 12.10; 34.25.
5. Nu vei putea sã jertfeºti paºtile în

vreunul din locurile pe care þi le dã
Domnul Dumnezeul tãu ca locuinþã;
6. ci în locul pe care-l va alege

Domnul Dumnezeul tãu ca sã-ªi aºeze
Numele în el, acolo sã jertfeºti paºtile,
seara*, la apusul soarelui, pe vremea
ieºirii tale din Egipt. *Exod 12.6.

7. Sã* fierbi vita tãiatã ºi s-o
mãnânci** în locul pe care-l va alege
Domnul Dumnezeul tãu. ªi dimineaþa,
vei putea sã te întorci ºi sã te duci în
corturile tale. *Exod 12.8,9. 
2 Cron. 35.13. **2 Împ. 23.23. Ioan 2.13,23; 11.55.

8. ªase zile, sã mãnânci azime, ºi a
ºaptea zi* sã fie o adunare de sãrbã-
toare în cinstea Domnului Dumnezeului
tãu: sã nu faci nici o lucrare în ea.

*Exod 12.16; 13.6. Lev. 23.8.

Sãrbãtoarea Sãptãmânilor
9. Sã numeri ºapte* sãptãmâni; de când

vei începe seceratul grâului, sã începi
sã numeri ºapte sãptãmâni.

*Exod 23.16; 34.22. Lev. 23.15. Num. 28.26. Fapt. 2.1.

10. Apoi sã prãznuieºti sãrbãtoarea
Sãptãmânilor ºi sã aduci daruri de
bunãvoie, dupã* binecuvântarea pe
care þi-o va da Domnul Dumnezeul
tãu. *Vers. 17. 1 Cor. 16.2.
11. Sã te* bucuri înaintea Domnului

Dumnezeului tãu în locul pe care-l va
alege Domnul Dumnezeul tãu ca sã
locuiascã Numele Lui acolo, tu, fiul
tãu ºi fiica ta, robul tãu ºi roaba ta,
levitul care va fi în cetãþile tale ºi
strãinul, orfanul ºi vãduva care vor fi
în mijlocul tãu. *Vers. 14. Cap. 12.7,12,18. 
12. Sã-þi aduci* aminte cã ai fost rob

în Egipt ºi sã pãzeºti ºi sã împlineºti
legile acestea. *Cap. 15.15.

Sãrbãtoarea Corturilor
13. Sã prãznuieºti* sãrbãtoarea Cortu-

rilor ºapte zile, dupã ce îþi vei strânge
roadele din arie ºi din teasc.

*Exod 23.16. Lev. 23.34. Num. 29.12.
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14. Sã te* bucuri la sãrbãtoarea aceasta,
tu, fiul tãu ºi fiica ta, robul tãu ºi roaba
ta, ºi levitul, strãinul, orfanul ºi vãduva
care vor fi în cetãþile tale. *Neem. 8.9, etc.
15. Sã prãznuieºti sãrbãtoarea ºapte*

zile în cinstea Domnului Dumnezeului
tãu în locul pe care-l va alege Domnul;
cãci Domnul Dumnezeul tãu te va
binecuvânta în toate roadele tale ºi în
tot lucrul mâinilor tale, ºi de aceea sã
fii vesel. *Lev. 23.39,40.
16. De trei* ori pe an, toþi bãrbaþii sã

se înfãþiºeze înaintea Domnului Dum-
nezeului tãu în locul pe care-l va alege
El: la sãrbãtoarea Azimelor, la sãrbã-
toarea Sãptãmânilor ºi la sãrbãtoarea
Corturilor. Sã nu** se înfãþiºeze cu
mâinile goale înaintea Domnului.

*Exod 23.14,17; 34.23. **Exod 23.15; 34.20.

17. Fiecare sã dea ce va putea, dupã
binecuvântarea* pe care i-o va da
Domnul Dumnezeul tãu. *Vers. 10.

Aºezarea judecãtorilor
18. Sã pui judecãtori* ºi dregãtori în

toate cetãþile pe care þi le dã Domnul
Dumnezeul tãu, dupã seminþiile tale;
ºi ei sã judece poporul cu dreptate.

*Cap. 1.16. 1 Cron. 23.4; 26.29. 2 Cron. 19.5,8.

19. Sã n-atingi* nici un drept, sã
nu** cauþi la faþa oamenilor ºi sã nu
iei daruri†, cãci darurile orbesc ochii
înþelepþilor ºi sucesc cuvintele celor
drepþi. *Exod 23.2,6. Lev. 19.15. 
**Cap. 1.17. Prov. 24.23. †Exod 23.8. Prov. 17.23. Ecl. 7.7.

20. Sã urmezi cu scumpãtate dreptatea,
ca sã trãieºti ºi sã stãpâneºti þara pe
care þi-o dã Domnul Dumnezeul tãu.

*Ezec. 18.5,9.

Idolii ºi stâlpii
21. Sã nu-þi* aºezi nici un idol de

lemn lângã altarul pe care-l vei ridica
Domnului Dumnezeului tãu. *Exod 34.13. 
1 Împ. 14.15; 16.33. 2 Împ. 17.16; 21.3. 2 Cron. 33.3.

22. Sã nu* ridici nici stâlpi idoleºti,
care sunt urâþi de Domnul Dumnezeul
tãu. *Lev. 26.1.

Închinarea la idoli

171. Sã n-aduci* jertfã Domnului
Dumnezeului tãu vreun bou, sau

vreun miel care sã aibã vreun cusur
sau vreo meteahnã trupeascã; cãci ar fi
o urâciune înaintea Domnului Dum-
nezeului tãu. *Cap. 15.21. Mal. 1.8,13,14.

Pedeapsa pentru închinarea la idoli
2. Se* va gãsi poate în mijlocul tãu,

într-una din cetãþile pe care þi le dã

Domnul Dumnezeul tãu un bãrbat sau
o femeie care sã facã ce este rãu
înaintea Domnului Dumnezeului tãu,
ºi care sã calce** legãmântul Lui;

*Cap. 13.6. **Ios. 7.11,15; 23.16. Judc. 2.20. 2 Împ. 18.12.
Osea 8.1.

3. care sã meargã dupã alþi dumnezei
ca sã le slujeascã ºi sã se închine îna-
intea lor, dupã soare*, lunã sau toatã
oºtirea cerurilor, aºa cum eu** n-am
poruncit.

*Cap. 4.19. Iov 31.26. **Ier. 7.22,23,31; 19.5; 32.35.

4. De îndatã ce vei* lua cunoºtinþã ºi
vei afla lucrul acesta, sã faci cercetãri
amãnunþite. Dacã lucrul este adevãrat,
dacã faptul este întemeiat, dacã
urâciunea aceasta a fost sãvârºitã în
Israel, *Cap. 13.12,14.

5. atunci sã aduci la porþile cetãþii
tale pe bãrbatul sau femeia care va fi
vinovat de aceastã faptã rea ºi sã ucizi
cu pietre* sau sã pedepseºti cu moar-
tea pe bãrbatul acela sau pe femeia
aceea. *Lev. 24.14,16. Cap. 13.10. Ios. 7.25.

6. Cel vinovat de moarte sã fie
omorât pe mãrturia* a doi sau trei
martori; sã nu fie omorât pe mãrturia
unui singur martor. *Num. 35.30. Cap. 19.15. 
Mat. 18.16. Ioan 8.17. 2 Cor. 13.1. 1 Tim. 5.19. Evr. 10.28.

7. Întâi mâna* martorilor sã se ridice
asupra lui ca sã-l omoare, ºi apoi mâna
întregului popor. Sã scoþi** astfel rãul
din mijlocul tãu.

*Cap. 13.9. Fapt. 7.58. **Vers. 12. Cap. 13.5; 19.19.

Scaunul de judecatã
8. Dacã þi* se va pãrea prea greu

de judecat o pricinã privitoare la un
omor**, la o neînþelegere sau la o rãnire,
ºi va da prilej la ceartã înãuntrul
cetãþii tale, sã te scoli ºi sã te† sui la
locul pe care-l va alege Domnul Dum-
nezeul tãu. *2 Cron. 19.10. 
Hag. 2.11. Mal. 2.7. **Exod 21.13,20,22,28; 22.2. Num.
35.11,16,19. Cap. 19.4,10,11. †Cap. 12.5; 19.17. Ps. 122.5.

9. Sã te* duci la preoþi, leviþi ºi la cel
ce va împlini atunci slujba de
judecãtor**; sã-i întrebi, ºi ei îþi vor
spune† hotãrârea Legii.

*Ier. 18.18. **Cap. 19.17. †Ezec. 44.24.

10. Sã faci cum îþi vor spune ei, în
locul pe care-l va alege Domnul, ºi sã
ai grijã sã faci cum te vor învãþa ei.
11. Sã faci dupã Legea pe care te vor

învãþa ºi dupã hotãrârea pe care o vor
rosti ei, sã nu te abaþi de la ce-þi vor
spune ei, nici la dreapta, nici la
stânga.
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12. Omul* care, din mândrie, nu va
asculta de preotul pus** acolo ca sã
slujeascã Domnului Dumnezeului tãu
sau care nu va asculta de judecãtor,
omul acela sã fie pedepsit cu moartea.
Sã scoþi† astfel rãul din mijlocul lui
Israel,
*Num. 15.30. Ezra 10.8. Osea 4.4. **Cap. 18.5,7. †Cap. 13.5.

13. pentru ca tot* poporul sã audã ºi
sã se teamã ºi sã nu se mai îngâmfe.

*Cap. 13.11; 19.20.

Lege pentru împãrat
14. Dupã ce vei intra în þara pe care

þi-o dã Domnul Dumnezeul tãu ºi o vei
stãpâni, dupã ce-þi vei aºeza locuinþa,
ºi vei zice: „Vreau sã pun peste* mine
un împãrat, ca toate neamurile care mã
înconjoarã,” *1 Sam. 8.5,19,20.

15. sã pui peste tine ca împãrat pe
acela pe care-l va alege Domnul
Dumnezeul tãu, ºi anume, sã iei un
împãrat din** mijlocul fraþilor tãi; nu
vei putea sã pui împãrat pe un strãin,
care sã nu fie fratele tãu.

*1 Sam. 9.15; 10.24; 16.12. 1 Cron. 22.10. **Ier. 30.21.

16. Dar sã n-aibã mulþi cai* ºi sã nu
întoarcã** pe popor în Egipt ca sã
aibã mulþi cai; cãci Domnul† v-a zis:
„Sã nu vã mai†† întoarceþi pe drumul
acela.” *1 Împ. 4.26; 
10.26,28. Ps. 20.7. **Isa. 31.1. Ezec. 17.15. †Exod 13.17.
Num. 14.3,4. ††Cap. 28.68. Ier. 42.15. Osea 11.5. 

17. Sã n-aibã un mare numãr de
neveste, ca sã nu i se abatã* inima; ºi
sã nu strângã mari grãmezi de argint ºi
aur. *1 Împ. 11.3,4.

18. Când se va aºeza* pe scaunul
de domnie al împãrãþiei lui, sã scrie
pentru el, într-o carte, o copie a acestei
Legi, pe care s-o ia de la preoþii** din
neamul leviþilor.

*2 Împ. 11.12. **Cap. 31.9,26. 2 Împ. 22.8.

19. Va trebui* s-o aibã cu el ºi s-o
citeascã în toate zilele vieþii lui, ca sã
înveþe sã se teamã de Domnul Dum-
nezeul lui, sã pãzeascã ºi sã împli-
neascã toate cuvintele din Legea
aceasta ºi toate poruncile acestea,

*Ios. 1.8. Ps. 119.97,98.

20. pentru ca inima lui sã nu se înalþe
mai presus de fraþii lui ºi sã nu se
abatã* de la poruncile acestea nici la
dreapta, nici la stânga ºi sã aibã astfel
multe zile în împãrãþia lui, el ºi copiii
lui, în mijlocul lui Israel.

*Cap. 5.32. 1 Împ. 15.5.

Drepturile preoþilor ºi leviþilor

181. Preoþii, leviþii ºi toatã seminþia
lui Levi, sã n-aibã* nici parte de

moºie, nici moºtenire în Israel; sã se
hrãneascã din jertfele mistuite de foc**
în cinstea Domnului ºi din darurile aduse
Domnului.

*Num. 18.20; 26.62. Cap. 10.9. **Num. 18.8,9. 1 Cor. 9.13.

2. Sã n-aibã moºtenire în mijlocul
fraþilor lor: Domnul va fi moºtenirea
lor, cum le-a spus.
3. Iatã care va fi dreptul preoþilor de

la popor: cei ce vor aduce o jertfã, fie
bou, fie miel, sã dea* preotului spata,
fãlcile ºi pântecele. *Lev. 7.30-34.

4. Sã-i dai cele dintâi* roade din grâul
tãu, din mustul tãu ºi din untdelemnul
tãu ºi pârga din lâna oilor tale;

*Exod 22.29. Num. 18.12,24.

5. cãci pe el* l-a ales Domnul Dum-
nezeul tãu dintre toate seminþiile, ca
sã facã** slujba în Numele Domnului,
el ºi fiii lui, în toate zilele.

*Exod 28.1. Num. 3.10. **Cap. 10.8; 17.12.

6. Când va pleca un levit din una din
cetãþile tale, din locul unde locuieºte*
el în Israel, ca sã se ducã, dupã deplina
dorinþã a sufletului sãu, în locul pe
care-l va alege** Domnul,

*Num. 35.2,3. **Cap. 12.5.

7. ºi va face slujba în Numele Dom-
nului Dumnezeului tãu, ca* toþi fraþii
lui leviþi care stau înaintea Domnului:

*2 Cron. 31.2.

8. va primi ca hranã o parte* la fel cu
a lor, ºi, pe lângã ea, se va bucura ºi de
veniturile ieºite din vânzarea averii lui
pãrinteºti. *2 Cron. 31.4. Neem. 12.44,47.

Ghicirea ºi vrãjitoria
9. Dupã ce vei intra în þara pe care 

þi-o dã Domnul Dumnezeul tãu, sã nu
te* înveþi sã faci dupã urâciunile
neamurilor acelora.

*Lev. 18.26,27,30. Cap. 12.29-31.

10. Sã nu fie la tine nimeni care sã-ºi
treacã* pe fiul sau pe fiica lui prin foc,
nimeni care sã aibã meºteºugul** de
ghicitor, de cititor în stele, de vestitor
al viitorului, de vrãjitor,

*Lev. 18.21. Cap. 12.31. **Lev. 19.26,31; 20.27. Isa. 8.19.

11. de descântãtor*, nimeni care sã
întrebe pe cei ce cheamã duhurile sau
dau cu ghiocul, nimeni care sã întrebe**
pe morþi. *Lev. 20.27. **1 Sam. 28.7.

12. Cãci oricine face aceste lucruri
este o urâciune înaintea Domnului; ºi
din pricina* acestor lucruri va izgoni
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Domnul Dumnezeul tãu pe aceste
neamuri dinaintea ta. *Lev. 18.24,25. Cap. 9.4.

13. Tu sã te þii în totul totului tot,
numai de Domnul Dumnezeul tãu.
14. Cãci neamurile acelea pe care le

vei izgoni, ascultã de cei ce citesc în
stele ºi de ghicitori; dar þie, Domnul
Dumnezeul tãu nu-þi îngãduie lucrul
acesta.

Un mare proroc
15. Domnul Dumnezeul tãu îþi va

ridica din mijlocul tãu, dintre fraþii tãi,
un proroc* ca mine: sã ascultaþi de el!

*Vers. 18. Ioan 1.45. Fapt. 3.22; 7.37.

16. Astfel, el va rãspunde la cererea
pe care ai fãcut-o Domnului Dum-
nezeului tãu la Horeb, în ziua adunãrii*
poporului, când ziceai: „Sã nu** mai
aud glasul Domnului Dumnezeului meu
ºi sã nu mai vãd acest foc mare, ca sã
nu mor.” *Cap. 9.10. **Exod 20.19. Evr. 12.19.

17. Atunci Domnul mi-a zis: „Ce au
zis ei, este bine*. *Cap. 5.28.

18. Le voi ridica din mijlocul fraþilor
lor un* proroc ca tine, voi pune**
cuvintele Mele în gura lui, ºi el† le va
spune tot ce-i voi porunci Eu.
*Vers. 15. Ioan 1.45. Fapt. 3.22; 7.37. **Isa. 51.16. Ioan 17.8.
†Ioan 4.25; 8.28; 12.49,50.

19. ªi dacã cineva* nu va asculta de
cuvintele Mele, pe care le va spune el
în Numele Meu, Eu îi voi cere soco-
tealã. *Fapt. 3.23.

20. Dar prorocul* care va avea
îndrãzneala sã spunã în Numele Meu
un cuvânt pe care nu-i voi porunci 
sã-l spunã, sau care va vorbi** în
numele altor dumnezei, prorocul acela
sã fie pedepsit cu moartea.”

*Cap. 13.5. Ier. 14.14,15. Zah. 13.3. **Cap. 13.1,2. Ier. 2.8.

21. Poate cã vei zice în inima ta:
„Cum vom cunoaºte cuvântul pe care
nu-l va spune Domnul?”
22. Când ceea ce* va spune prorocul

acela în Numele Domnului nu va avea
loc ºi nu se va întâmpla**, va fi un cuvânt
pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul
acela l-a spus din îndrãznealã†: sã n-ai
teamã de el. *Ier. 28.9. **Cap. 13.2. †Vers. 20.

Cetãþile de scãpare

191. Dupã ce Domnul Dumnezeul
tãu va* nimici toate neamurile

acelea a cãror þarã þi-o dã Domnul
Dumnezeul tãu, dupã ce le vei izgoni
ºi vei locui în cetãþile ºi în casele lor,

*Cap. 12.29.

2. sã desparþi trei cetãþi în mijlocul

þãrii pe care þi-o dã în stãpânire Dom-
nul Dumnezeul tãu.

*Exod 21.13. Num. 35.10,14. Ios. 20.2.

3. Sã faci drumuri ºi sã împarþi în trei
pãrþi þinutul þãrii pe care þi-o va da ca
moºtenire Domnul Dumnezeul tãu. Sã
faci aºa, pentru ca orice ucigaº sã
poatã fugi în cetãþile acestea.
4. Legea* aceasta sã fie pentru uci-

gaºul care va fugi acolo ca sã-ºi scape
viaþa, când va omorî fãrã voie pe
aproapele sãu, fãrã sã-i fi fost vrãjmaº
mai înainte. *Num. 35.15. Cap. 4.42.

5. Aºa, de pildã, un om se va duce sã
taie lemne în pãdure cu un alt om;
ridicã securea cu mâna, ca sã taie
copacul, fierul scapã din coadã, loveºte
pe tovarãºul sãu ºi-l omoarã. Atunci el
sã fugã într-una din cetãþile acestea ca
sã-ºi scape viaþa;
6. pentru ca* nu cumva rãzbunãtorul

sângelui, aprins de mânie ºi urmãrind
pe ucigaº, sã-l ajungã, fiind prea lung
drumul, ºi sã loveascã de moarte pe
cel ce nu era vinovat de moarte,
fiindcã mai înainte nu fusese vrãjmaº
aproapelui sãu. *Num. 35.12.

7. De aceea îþi dau porunca aceasta:
Sã desparþi trei cetãþi.
8. Când Domnul Dumnezeul tãu îþi va

lãrgi* hotarele, cum a jurat pãrinþilor
tãi, ºi-þi va da toatã þara pe care a
fãgãduit pãrinþilor tãi cã þi-o va da,

*Gen. 15.18. Cap. 12.20.
9. – numai sã pãzeºti ºi sã împlineºti

toate aceste porunci pe care þi le dau
astãzi, ca sã iubeºti pe Domnul Dum-
nezeul tãu ºi sã umbli întotdeauna pe
cãile Lui – atunci* sã mai adaugi trei
cetãþi la cele trei, *Ios. 20.7,8.
10. pentru ca sã nu fie vãrsat sângele

celui nevinovat în mijlocul þãrii pe
care þi-o dã de moºtenire Domnul
Dumnezeul tãu, ºi astfel sã fii vinovat
de omor.
11. Dar dacã* un om fuge într-una

din aceste cetãþi, dupã ce a întins
laþuri aproapelui sãu din vrãjmãºie
împotriva lui, dupã ce s-a aruncat
asupra lui ºi l-a lovit aºa încât i-a
pricinuit moartea,

*Exod 21.12, etc. Num. 35.16,24. Cap. 27.24. Prov. 28.17.

12. bãtrânii din cetatea lui sã trimitã 
sã-l prindã ºi sã-l dea în mâinile
rãzbunãtorului sângelui, ca sã moarã.
13. Sã n-ai milã de* el ºi sã** ºtergi

din Israel sângele celui nevinovat, ca
sã fii fericit.
*Cap. 13.8; 25.12. **Num. 35.33,34. Cap. 21.9. 1 Împ. 2.31.
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Martorii mincinoºi
14. Sã* nu muþi hotarele aproapelui

tãu, puse de strãmoºii tãi, în moºte-
nirea pe care vei avea-o în þara pe care
þi-o dã în stãpânire Domnul Dum-
nezeul tãu.

*Cap. 27.17. Iov 24.2. Prov. 22.28. Osea 5.10.

15. Un singur* martor nu va fi deajuns
împotriva unui om, ca sã adevereascã
vreo nelegiuire sau vreun pãcat oarecare;
un fapt nu va putea fi întemeiat decât
pe mãrturia a doi sau trei martori.

*Num. 35.30. Cap. 17.6. Mat. 18.16. Ioan 8.17. 2 Cor. 13.1.
1 Tim. 5.19. Evr. 10.28.

16. Când* un martor mincinos se va
ridica împotriva cuiva ca sã-l învinu-
iascã de vreo nelegiuire, *Ps. 27.12; 35.11.

17. cei doi oameni cu pricina sã se
înfãþiºeze înaintea Domnului, înaintea*
preoþilor ºi judecãtorilor care vor fi
atunci în slujbã. *Cap. 17.9; 21.5.

18. Judecãtorii sã facã cercetãri amã-
nunþite. Dacã se va afla cã martorul
acela este un martor mincinos ºi cã a
fãcut o mãrturisire mincinoasã împo-
triva fratelui sãu,
19. atunci* sã-i faceþi cum avea el de

gând sã facã fratelui sãu. Sã scoþi**
astfel rãul din mijlocul tãu. *Prov. 19.5,9.
Dan. 6.24. **Cap. 13.5; 17.7; 21.21; 22.21,24; 24.7.

20. În felul acesta, ceilalþi vor* auzi
ºi se vor teme ºi nu se va mai face o
faptã aºa de nelegiuitã în mijlocul tãu.

*Cap. 17.13; 21.21.

21. Sã n-ai* nici o milã, ci sã ceri:
viaþã** pentru viaþã, ochi pentru ochi,
dinte pentru dinte, mânã pentru mânã,
picior pentru picior.

*Vers. 13. **Exod 21.23,24. Lev. 24.20. Mat. 5.38.

Scutirile de militãrie

201. Când vei merge la rãzboi
împotriva vrãjmaºilor tãi ºi vei

vedea cai ºi care*, ºi un popor mai
mare la numãr decât tine, sã nu te temi
de ei, cãci Domnul Dumnezeul tãu
care te-a scos din þara Egiptului este
cu tine**. *Ps. 20.7. 
Isa. 31.1. **Num. 23.21. Cap. 31.6,8. 2 Cron. 13.12; 32.7,8.

2. La apropierea luptei, preotul sã
vinã ºi sã vorbeascã poporului.
3. Sã le spunã: „Ascultã, Israele! Voi

astãzi sunteþi aproape de luptã împo-
triva vrãjmaºilor voºtri. Sã nu vi se
tulbure inima, fiþi fãrã teamã, nu vã
înspãimântaþi, nu vã îngroziþi dinaintea
lor.
4. Cãci Domnul Dumnezeul vostru

merge cu voi, ca sã batã* pe vrãjmaºii
voºtri, ca sã vã mântuiascã.”

*Cap. 1.30; 3.22. Ios. 23.10.

5. Mai marii oºtirii sã vorbeascã apoi
poporului ºi sã zicã: „Cine a zidit o
casã nouã, ºi nu s-a aºezat* încã în ea,
sã plece ºi sã se întoarcã acasã, ca sã
nu moarã în luptã ºi sã se aºeze altul în
ea. *Neem. 12.27. Ps. 30, titlu.

6. Cine a sãdit o vie, ºi n-a mâncat
încã din ea, sã plece ºi sã se întoarcã
acasã, ca sã nu moarã în luptã ºi sã
mãnânce altul din ea.
7. Cine* s-a logodit cu o femeie, ºi 

n-a luat-o încã, sã plece ºi sã se
întoarcã acasã, ca sã nu moarã în luptã
ºi s-o ia altul.” *Cap. 24.5.

8. Mai marii oºtirii sã vorbeascã mai
departe poporului ºi sã spunã: „Cine
este* fricos ºi slab la inimã, sã plece ºi
sã se întoarcã acasã, ca sã nu moaie
inima fraþilor lui.” *Judc. 7.3.

9. Dupã ce mai marii oºtirii vor isprãvi
de vorbit poporului, sã aºeze pe cãpe-
teniile oºtirii în fruntea poporului.

Cum sã se poarte cu cetãþile vrãjmaºe
10. Când te vei apropia de o cetate ca

sã te baþi împotriva ei, s-o* îmbii cu
pace. *2 Sam. 20.18,20.

11. Dacã primeºte pacea ºi-þi deschide
porþile, tot poporul care se va afla în ea
sã-þi dea bir ºi sã-þi fie supus.
12. Dacã nu primeºte pacea cu tine ºi

vrea sã facã rãzboi cu tine, atunci s-o
împresori.
13. ªi dupã ce Domnul Dumnezeul

tãu o va da în mâinile tale, sã treci*
prin ascuþiºul sabiei pe toþi cei de
parte bãrbãteascã. *Num. 31.7.

14. Dar sã iei pentru tine nevestele,
copiii, vitele* ºi tot ce va mai fi în
cetate, toatã prada, ºi sã mãnânci**
toatã prada vrãjmaºilor tãi, pe care þi-i
va da în mânã Domnul Dumnezeul tãu.

*Ios. 8.2. **Ios. 22.8.

15. Aºa sã faci cu toate cetãþile care
vor fi foarte departe de tine ºi care nu
fac parte din cetãþile neamurilor acestora.
16. Dar în cetãþile* popoarelor aces-

tora, a cãror þarã þi-o dã ca moºtenire
Domnul Dumnezeul tãu, sã nu laºi cu
viaþã nimic care suflã.

*Num. 21.2,3,35; 33.52. Cap. 7.1,2. Ios. 11.14.

17. Ci sã nimiceºti cu desãvârºire
popoarele acelea, pe hetiþi, pe amoriþi,
pe canaaniþi, pe fereziþi, pe heviþi ºi
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iebusiþi, cum þi-a poruncit Domnul
Dumnezeul tãu,
18. ca* sã nu vã înveþe sã faceþi dupã

toate urâciunile pe care le fac ele pentru
dumnezeii lor, ºi sã pãcãtuiþi** astfel
împotriva Domnului Dumnezeului
vostru. *Cap. 7.4; 12.30,31; 18.9. **Exod 23.33.
19. Dacã vei împresura multe zile o

cetate cu care eºti în rãzboi, ca s-o
cucereºti, pomii sã nu-i strici tãindu-i
cu securea; sã mãnânci din ei ºi sã 
nu-i tai; cãci pomul de pe câmp este
oare un om ca sã fie nimicit prin
împresurare de tine?
20. Numai copacii pe care-i vei ºti cã

nu sunt pomi buni de mâncat, vei
putea sã-i strici ºi sã-i tai, ºi vei putea
sã faci cu ei întãrituri împotriva cetãþii
care este în rãzboi cu tine, pânã va
cãdea.

Omorurile ai cãror fãptaºi sunt
necunoscuþi

211. Dacã, în þara pe care þi-o dã în
stãpânire Domnul Dumnezeul tãu

se gãseºte întins în mijlocul unui câmp
un om ucis, fãrã sã se ºtie cine l-a
lovit,
2. bãtrânii ºi judecãtorii tãi sã se ducã

sã mãsoare depãrtarea de la trupul
mort pânã în cetãþile de primprejur.
3. Când se va hotãrî cetatea cea mai

apropiatã de trupul mort, bãtrânii din
cetatea aceea sã ia o viþea care sã nu fi
fost pusã la muncã ºi care sã nu fi tras
la jug.
4. Sã ducã viþeaua aceea într-o vale

cu apã care nu seacã niciodatã ºi unde
nu se arã, nici nu se seamãnã; ºi acolo,
sã taie capul viþelei în vale.
5. Atunci sã se apropie preoþii, fiii lui

Levi; cãci pe* ei i-a ales Domnul
Dumnezeul tãu ca sã-I slujeascã ºi sã
binecuvânteze în Numele Domnului,
ºi ei trebuie sã hotãrascã** în orice
ceartã ºi în orice rãnire.

*Cap. 10.8. 1 Cron. 23.13. **Cap. 17.8,9.
6. Toþi bãtrânii din cetatea aceea, cea

mai apropiatã de trupul mort, sã-ºi
spele* mâinile pe viþeaua cãreia i-au
tãiat capul în vale. *Ps. 19.12; 26.6. Mat. 27.24.
7. ªi, luând cuvântul, sã zicã:

„Mâinile noastre n-au vãrsat sângele
acesta, ºi ochii noºtri nu l-au vãzut
vãrsându-se.
8. Iartã, Doamne, pe poporul Tãu,

Israel, pe care l-ai rãscumpãrat; nu*
pune sângele nevinovat în socoteala
poporului Tãu, Israel.” ªi sângele acela
nu-i va fi pus în socotealã. *Iona 1.14.

9. Astfel trebuie sã cureþi* din mijlocul
tãu sângele nevinovat, fãcând ce este
plãcut înaintea Domnului. *Cap. 19.13.

Prinºii de rãzboi – Drepturile întâilor
nãscuþi

10. Când vei merge la rãzboi împo-
triva vrãjmaºilor tãi, dacã Domnul îi
dã în mâinile tale, ºi vei lua prinºi din
ei,
11. poate cã printre cei prinºi vei

vedea o femeie frumoasã ºi vei dori 
s-o iei de nevastã.
12. Atunci s-o aduci înãuntrul casei

tale. Ea sã-ºi radã capul ºi sã-ºi taie
unghiile,
13. sã-ºi lepede hainele pe care le

purta când a fost prinsã, sã locuiascã
în casa ta ºi sã plângã* pe tatãl ºi pe
mama ei o lunã de zile. Dupã aceea, sã
te duci la ea, sã-i fii bãrbat, ºi ea sã-þi
fie nevastã. *Ps. 45.10.

14. Dacã nu-þi va mai plãcea, s-o laºi
sã plece unde va voi, dar nu vei putea
s-o vinzi pe argint, nici sã te porþi cu
ea ca cu o roabã, pentru cã ai înjosit-o*.

*Gen. 34.2. Cap. 22.29. Judc. 19.24.

15. Dacã un om, care are douã
neveste, iubeºte pe una ºi nu iubeºte*
pe cealaltã, ºi dacã are copii cu ele,
din care întâiul nãscut este de la
nevasta pe care n-o iubeºte, *Gen. 29.33.

16. când îºi* va împãrþi averile între
fiii lui, nu va putea face întâi nãscut
pe fiul aceleia pe care o iubeºte, în
locul fiului aceleia pe care n-o iubeºte,
ºi care este întâiul nãscut.

*1 Cron. 5.2; 26.10. 2 Cron. 11.19,22.

17. Ci sã recunoascã de întâi nãscut
pe fiul aceleia pe care n-o iubeºte ºi
sã-i dea o parte îndoitã* din averea
lui; cãci fiul acesta este cel dintâi
rod** al puterii lui, ºi lui i se cuvine
dreptul† de întâi nãscut.

*1 Cron. 5.1. **Gen. 49.3. †Gen. 25.31,33.

Fiii neascultãtori
18. Dacã un om are un fiu neascultãtor

ºi îndãrãtnic, care n-ascultã nici de
glasul tatãlui sãu, nici de glasul
mamei lui, ºi nu-i ascultã nici chiar
dupã ce l-au pedepsit,
19. tatãl ºi mama sã-l ia ºi sã-l ducã

la bãtrânii cetãþii lui ºi la poarta
locului în care locuieºte.
20. Sã spunã bãtrânilor cetãþii lui:

„Iatã, fiul nostru este neascultãtor ºi
îndãrãtnic, n-ascultã de glasul nostru
ºi este lacom ºi beþiv.”
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21. ªi toþi oamenii din cetatea lui 
sã-l ucidã cu pietre ºi sã moarã. Astfel
sã cureþi* rãul din mijlocul tãu, pentru
ca** tot Israelul s-audã ºi sã se teamã.

*Cap. 13.5; 19.19,20; 22.21,24. **Cap. 13.11.

Despre cei spânzuraþi
22. Dacã se va omorî un om care a

sãvârºit o nelegiuire vrednicã de
pedeapsa* cu moartea ºi l-ai spânzurat
de un lemn,

*Cap. 19.6; 22.26. Fapt. 23.29; 25.11,25; 26.31.

23. trupul lui* mort sã nu stea noaptea
pe lemn; ci sã-l îngropi în aceeaºi
zi, cãci cel spânzurat** este blestemat
înaintea lui Dumnezeu, ºi sã nu spurci†
þara pe care þi-o dã de moºtenire Dom-
nul Dumnezeul tãu.

*Ios. 8.29; 10.26,27. Ioan 19.31. **Gal. 3.13. †Lev. 18.25.
Num. 35.34.

Dobitoacele ºi lucrurile rãtãcite

221. Dacã vezi* rãtãcindu-se boul
sau oaia fratelui tãu, sã nu le

ocoleºti, ci sã le aduci la fratele tãu.
*Exod 23.4.

2. Dacã fratele tãu nu locuieºte lângã
tine ºi nu-l cunoºti, sã iei dobitocul la
tine acasã ºi sã rãmânã la tine pânã
ce-l cere fratele tãu; ºi atunci sã i-l dai.
3. Tot aºa sã faci ºi cu mãgarul lui,

tot aºa sã faci ºi cu haina lui, ºi tot aºa
sã faci cu orice lucru pierdut de el ºi
gãsit de tine: sã nu le ocoleºti.
4. Dacã* vezi mãgarul fratelui tãu sau

boul lui cãzut pe drum, sã nu-l ocoleºti,
ci sã-i ajuþi sã-l ridice. *Exod 23.5

Amestecul seminþelor ºi þesãturilor
5. Femeia sã nu poarte îmbrãcãminte

bãrbãteascã, ºi bãrbatul sã nu se îmbrace
cu haine femeieºti; cãci oricine face
lucrurile acestea este o urâciune înaintea
Domnului Dumnezeului tãu.
6. Dacã întâlneºti pe drum un cuib de

pasãre, într-un copac sau pe pãmânt,
cu pui sau ouã, ºi mama lor ºezând
peste pui sau peste ouã, sã nu iei* ºi
pe mama ºi pe puii ei, *Lev. 22.28.

7. ci sã dai drumul mamei ºi sã nu iei
decât puii, ca* sã fii fericit ºi sã ai zile
multe. *Cap. 4.40.

8. Când zideºti o casã nouã, sã-þi faci
un pãlimar împrejurul acoperiºului, ca
sã nu aduci vinã de sânge asupra casei
tale, dacã s-ar întâmpla sã cadã cineva
de pe ea.
9. Sã nu* semeni în via ta douã feluri

de seminþe, ca nu cumva sã întinezi ºi

rodul seminþei pe care ai semãnat-o ºi
rodul viei. *Lev. 19.19.

10. Sã nu ari* cu un bou ºi un mãgar
înjugaþi împreunã. *2 Cor. 6.14-16.

11. Sã nu* porþi o hainã þesutã din
felurite fire, din lânã ºi in unite împre-
unã. *Lev. 19.19.

12. Sã faci ciucuri* la cele patru colþuri
ale hainei cu care te vei înveli.

*Num. 15.38. Mat. 23.5.

Pedeapsa pentru curvie
13. Dacã un om care ºi-a luat o nevastã

ºi s-a împreunat* cu ea, o urãºte
*Gen. 29.21. Judc. 15.1.

14. apoi, o învinuieºte de lucruri
nelegiuite ºi-i scoate nume rãu,
zicând: „Am luat pe femeia aceasta, 
m-am apropiat de ea ºi n-am gãsit-o
fecioarã”–
15. atunci tatãl ºi mama fetei sã ia

semnele fecioriei ei ºi sã le aducã
înaintea bãtrânilor cetãþii, la poartã.
16. Tatãl fetei sã spunã bãtrânilor: „Am

dat pe fiica mea de nevastã omului
acestuia, ºi el a început s-o urascã;
17. acum o învinuieºte de lucruri

nelegiuite, zicând: „N-am gãsit fecioarã
pe fiica ta.” Dar iatã semnele fecioriei
fetei mele.” ªi sã desfacã haina ei
înaintea bãtrânilor cetãþii.
18. Bãtrânii cetãþii sã ia atunci pe

omul acela ºi sã-l pedepseascã;
19. ºi, pentru cã a scos nume rãu unei

fecioare din Israel, sã-l osândeascã la
o gloabã de o sutã sicli de argint, pe
care sã-i dea tatãlui fetei. Ea sã rãmânã
nevasta lui, ºi el nu va putea s-o
goneascã, toatã viaþa lui.
20. Dar dacã faptul este adevãrat,

dacã fata nu s-a gãsit fecioarã,
21. sã scoatã pe fatã la uºa casei tatãlui

ei; sã fie ucisã cu pietre de oamenii
din cetate ºi sã moarã, pentru cã a
sãvârºit* o miºelie în Israel, curvind
în casa tatãlui ei. Sã cureþi** astfel
rãul din mijlocul tãu.

*Gen. 34.7. Judc. 20.6,10. 2 Sam. 13.12,13. **Cap. 13.5.

Pedeapsa pentru preacurvie
22. Dacã* se va gãsi un bãrbat culcat

cu o femeie mãritatã, sã moarã amândoi:
ºi bãrbatul care s-a culcat cu femeia,
ºi femeia. Sã cureþi astfel rãul din
mijlocul lui Israel. *Lev. 20.10. Ioan 8.5.

23. Dacã o fatã fecioarã* este logo-
ditã, ºi o întâlneºte un om în cetate ºi
se culcã cu ea, *Mat. 1.18,19.

24. sã-i aduceþi pe amândoi la poarta
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cetãþii, sã-i ucideþi cu pietre ºi sã
moarã amândoi: fata, pentru cã n-a
þipat în cetate, ºi omul, pentru cã a
necinstit* pe nevasta aproapelui sãu.
Sã cureþi** astfel rãul din mijlocul tãu.

*Cap. 21.14. **Vers. 21,22.

25. Dar dacã omul acela întâlneºte în
câmp pe fata logoditã, o apucã cu sila
ºi se culcã cu ea, numai omul care s-a
culcat cu ea sã fie pedepsit cu moartea.
26. Fetei sã nu-i faci nimic; ea nu

este vinovatã de o nelegiuire vrednicã
de pedeapsa cu moarte, cãci e ca ºi cu
un om care se aruncã asupra aproa-
pelui lui ºi-l omoarã.
27. Fata logoditã, pe care a întâlnit-o

omul acela pe câmp, a putut sã strige
fãrã sã fie cineva sã-i sarã în ajutor.
28. Dacã un* om întâlneºte o fatã

fecioarã nelogoditã, o apucã cu sila ºi
se culcã cu ea, ºi se întâmplã sã fie
prinºi, *Exod 22.16,17.

29. omul care s-a culcat cu ea sã dea
tatãlui fetei cincizeci de sicli de
argint; ºi pentru cã a necinstit-o*, s-o
ia de nevastã, ºi nu va putea s-o
goneascã, toatã viaþa lui. *Vers. 24.

30. Nimeni* sã nu ia pe nevasta tatãlui
sãu ºi nici sã nu ridice învelitoarea**
tatãlui sãu. *Lev. 18.8; 20.11. 
Cap. 27.20. 1 Cor. 5.1. **Rut 3.9. Ezec. 16.8.

Cei primiþi în adunare

231. Cel scopit sau famenul sã nu
intre în adunarea Domnului.

2. Cel nãscut din curvie sã nu intre
în adunarea Domnului, nici chiar al
zecelea neam al lui sã nu intre în
adunarea Domnului.
3. Amonitul* ºi moabitul sã nu intre

în adunarea Domnului, nici chiar al
zecelea neam, pe vecie, *Neem. 13.1,2.
4. pentru cã* nu v-au ieºit înainte cu

pâine ºi apã, pe drum, la ieºirea
voastrã din Egipt, ºi pentru cã** au
adus, pe preþ de argint, împotriva ta pe
Balaam, fiul lui Beor, din Petor din
Mesopotamia, ca sã te blesteme.

*Cap. 2.29. **Num. 22.5,6.

5. Dar Domnul Dumnezeul tãu n-a
voit sã asculte pe Balaam; ºi Domnul
Dumnezeul tãu a schimbat blestemul
acela în binecuvântare, pentru cã tu
eºti iubit de Domnul Dumnezeul tãu.
6. Sã* nu-þi pese nici de propãºirea

lor, nici de bunãstarea lor, toatã viaþa
ta, pe vecie. *Ezra 9.12.

7. Sã nu urãºti pe edomit, cãci* este

fratele tãu; sã nu urãºti pe egiptean,
cãci ai fost strãin** în þara lui:

*Gen. 25.24-26. Obad. 10.12. **Exod 22.21; 23.9.
Lev. 19.34. Cap. 10.19.

8. fiii care li se vor naºte, în al treilea
neam, sã intre în adunarea Domnului.

Curãþia în tabãrã
9. Când vei ieºi cu oastea împotriva

vrãjmaºilor tãi, fereºte-te de orice
lucru rãu.
10. Dacã va* fi la tine cineva care sã

nu fie curat, în urma vreunei întâm-
plãri din timpul nopþii, sã iasã din
tabãrã ºi sã nu intre în tabãrã;

*Lev. 15.16.

11. spre searã, sã se scalde* în apã ºi
dupã asfinþitul soarelui va putea sã se
întoarcã în tabãrã. *Lev. 15.5.

12. Sã ai un loc afarã din tabãrã, ºi
acolo sã ieºi afarã.
13. Între uneltele tale sã ai o lopatã,

cu care sã sapi ºi sã-þi acoperi murdã-
riile ieºite din tine, când vei ieºi afarã.
14. Cãci Domnul Dumnezeul tãu

merge* în mijlocul taberei tale, ca sã
te ocroteascã ºi sã-þi dea în mânã pe
vrãjmaºii tãi dinaintea ta; tabãra ta va
trebui deci sã fie sfântã, pentru ca
Domnul sã nu vadã la tine nimic
necurat ºi sã nu Se abatã de la tine.

*Lev. 26.12.

Robii fugiþi – Darurile din curvie
15. Sã nu dai înapoi stãpânului sãu pe

un rob* care va fugi la tine dupã ce 
l-a pãrãsit. *1 Sam. 30.15.

16. Sã rãmânã la tine, în mijlocul tãu,
în locul pe care-l va alege el, într-una
din cetãþile tale, unde îi va plãcea: sã
nu-l asupreºti*. *Exod 22.21.

17. Sã nu fie nici o curvã din fetele*
lui Israel ºi sã nu fie nici un sodomit**
din fiii lui Israel.

*Lev. 19.29. Prov. 2.16. **Gen. 19.5. 2 Împ. 23.7.

18. Sã n-aduci în Casa Domnului Dum-
nezeului tãu, câºtigul unei curve, nici
preþul unui câine, ca împlinire a unei
juruinþe oarecare; cãci ºi unul ºi altul
sunt o urâciune înaintea Domnului Dum-
nezeului tãu.

Împrumuturile cu dobândã
19. Sã nu* ceri nici o dobândã de la

fratele tãu: nici pentru argint, nici
pentru merinde, pentru nimic care se
împrumutã cu dobândã. *Exod 22.25. 
Lev. 25.36,37. Neem. 5.2,7. Ps. 15.5. Luca 6.34,35.
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20. De la strãin* vei putea sã iei
dobândã, dar de la fratele tãu sã nu iei,
pentru ca Domnul** Dumnezeul tãu sã
te binecuvânteze în tot ce vei face în
þara pe care o vei lua în stãpânire.

*Lev. 19.34. Cap. 15.3. **Cap. 15.10.

Juruinþele – Strugurii ºi spicele
21. Dacã* faci o juruinþã Domnului

Dumnezeului tãu, sã nu pregeþi s-o
împlineºti; cãci Domnul Dumnezeul
tãu îþi va cere socotealã, ºi te vei face
vinovat de un pãcat. *Num. 30.2. Ecl. 5.4,5.

22. Dacã te fereºti sã faci o juruinþã,
nu faci un pãcat.
23. Dar sã pãzeºti ºi sã împlineºti ce-þi

va ieºi* de pe buze, ºi anume juruinþele
pe care le vei face de bunãvoie Dom-
nului Dumnezeului tãu ºi pe care le vei
rosti cu gura ta. *Num. 30.2. Ps. 66.13,14.

24. Dacã intri în via aproapelui tãu,
vei putea sã mãnânci struguri, dupã
plac, pânã te vei sãtura; dar în vas sã
nu iei.
25. Dacã intri în holdele aproapelui

tãu, vei putea sã culegi spice* cu
mâna, dar secera în holdele aproapelui
tãu sã n-o pui. *Mat. 12.1. Marc. 2.23. Luca 6.1.

Cartea de despãrþire

24 1. Când cineva* îºi va lua o
nevastã ºi se va însura cu ea ºi

s-ar întâmpla ca ea sã nu mai aibã
trecere înaintea lui, pentru cã a desco-
perit ceva ruºinos în ea, sã-i scrie o
carte de despãrþire, ºi, dupã ce-i va da-o
în mânã, sã-i dea drumul din casa lui.

*Mat. 5.31; 19.7. Marc. 10.4.

2. Ea sã iasã de la el, sã plece ºi va
putea sã se mãrite dupã un alt bãrbat.
3. Dacã ºi acesta din urmã începe s-o

urascã, îi scrie o carte de despãrþire ºi,
dupã ce i-o dã în mânã, îi dã drumul
din casa lui; sau, dacã acest bãrbat din
urmã, care a luat-o de nevastã, moare,
4. atunci bãrbatul* dintâi, care îi

dãduse drumul, nu va putea s-o ia
iarãºi de nevastã, dupã ce s-a pângãrit
ea, cãci lucrul acesta este o urâciune
înaintea Domnului, ºi sã nu faci
vinovatã de pãcat þara pe care þi-o dã
de moºtenire Domnul Dumnezeul tãu.

*Ier. 3.1.

Furarea unui om – Leproºii
5. Când un* om va fi însurat de

curând, sã nu se ducã la oaste ºi sã nu
se punã nici o sarcinã peste el; sã fie
scutit, din pricina familiei, timp de un
an, ºi sã veseleascã** astfel pe nevasta
pe care ºi-a luat-o.

*Cap. 20.7. **Prov. 5.18.

6. Sã nu iei zãlog cele douã pietre de
râºniþã, nici chiar piatra de râºniþã de
deasupra; cãci ar însemna cã iei zãlog
însãºi viaþa cuiva.
7. Dacã se* va gãsi cineva care sã fi

furat pe vreunul din fraþii lui, pe
vreunul din copiii lui Israel, ºi sã-l fi
fãcut rob sau sã-l fi vândut, hoþul
acela sã fie pedepsit cu moartea. Sã
cureþi** astfel rãul din mijlocul tãu.

*Exod 21.16. **Cap. 19.19.

8. Ia seama bine ºi pãzeºte-te de
rana* leprei; ºi sã faceþi tot ce vã vor
învãþa preoþii dintre leviþi, sã aveþi
grijã sã lucraþi dupã poruncile pe care
li le-am dat. *Lev. 13.2; 14.2.

9. Adu-þi aminte* ce a fãcut Domnul
Dumnezeul tãu Mariei**, pe drum, la
ieºirea voastrã din Egipt.

*Luca 17.32. 1 Cor. 10.6. **Num. 12.10.

Simbriaºii
10. Dacã ai vreo datorie la aproapele

tãu, sã nu intri în casa lui ca sã-i iei
lucrul pus zãlog;
11. ci sã stai afarã, ºi cel pe care l-ai

împrumutat sã-þi aducã afarã lucrul
pus zãlog.
12. Dacã omul acela este sãrac, sã nu

te culci cu lucrul luat zãlog de la el la
tine;
13. sã i-l dai* înapoi la apusul

soarelui, ca sã se culce în haina lui ºi
sã te binecuvânteze**; ºi lucrul†
acesta þi se va socoti ca un lucru bun
înaintea Domnului Dumnezeului tãu.

*Exod 22.26. **Iov 29.11,13; 31.20. 2 Cor. 9.13.
2 Tim. 1.18. †Cap. 6.25. Ps. 106.31; 112.9. Dan. 4.27.

14. Sã nu nedreptãþeºti* pe simbriaºul
sãrac ºi nevoiaº, fie cã este unul din
fraþii tãi, fie cã este unul din strãinii
care locuiesc în þara ta, în cetãþile tale.

*Mal. 3.5.

15. Sã-i dai plata* pentru ziua lui
înainte de apusul soarelui; cãci e sãrac
ºi o doreºte mult. Altfel, ar striga**
cãtre Domnul împotriva ta, ºi te-ai
face vinovat de un pãcat.

*Lev. 19.13. Ier. 22.13. Iac. 5.4. **Iac. 5.4.
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16. Sã nu omori* pe pãrinþi pentru
copii ºi sã nu omori pe copii pentru
pãrinþi; fiecare sã fie omorât pentru
pãcatul lui.

*2 Împ. 14.6. 2 Cron. 25.4. Ier. 31.29,30. Ezec. 18.20.

17. Sã nu te atingi* de dreptul strã-
inului ºi al orfanului, ºi sã nu iei zãlog
haina** vãduvei.

*Exod 22.11,22. Prov. 22.22. Isa. 1.23. Ier. 5.28; 22.3.
Ezec. 22.29. Zah. 7.10. Mal. 3.5. **Exod 22.26.

18. Sã-þi aduci aminte* cã ai fost rob
în Egipt ºi cã Domnul Dumnezeul tãu
te-a rãscumpãrat de acolo; de aceea îþi
dau aceste porunci ca sã le împlineºti.

*Vers. 22. Cap. 16.12.

Drepturile strãinului, orfanului ºi
vãduvei

19. Când* îþi vei secera ogorul ºi vei
uita un snop pe câmp, sã nu te întorci 
sã-l iei: sã fie al strãinului, al orfanului
ºi al vãduvei, pentru ca Domnul Dum-
nezeul tãu sã te binecuvânteze** în tot
lucrul mâinilor tale.

*Lev. 19.9,10; 23.22. **Cap. 15.10. Ps. 41.1. Prov. 19.17.

20. Când îþi vei scutura mãslinii, sã
nu culegi a doua oarã roadele rãmase
pe ramuri: ele sã fie ale strãinului, ale
orfanului ºi ale vãduvei.
21. Când îþi vei culege via, sã nu culegi

a doua oarã ciorchinii care rãmân pe
urma ta: ei sã fie ale strãinului, ai
orfanului ºi ai vãduvei.
22. Adu-þi aminte* cã ai fost rob în þara

Egiptului; de aceea îþi dau poruncile
acestea, ca sã le împlineºti. *Vers. 18.

Certurile

251. Când doi oameni vor avea o
ceartã* între ei ºi se vor înfãþiºa

înaintea judecãþii ca sã fie judecaþi,
celui nevinovat** sã-i dea drumul, iar
pe cel vinovat sã-l osândeascã.

*Cap. 19.17. Ezec. 44.24. **Prov. 17.15.

2. Dacã cel vinovat este osândit sã fie
bãtut*, judecãtorul sã punã sã-l întindã
la pãmânt ºi sã-i dea**, în faþa lui, un
numãr de lovituri potrivit cu greutatea
vinii lui. *Luca 12.48. **Mat. 10.17.

3. Sã nu punã sã-i dea mai mult de
patruzeci* de lovituri, ca nu cumva,
dându-i mai multe lovituri decât atât,
fratele tãu sã fie înjosit** înaintea ta.

*2 Cor. 11.24. **Lev. 18.3.

4. Sã* nu legi gura boului, când
treierã grâul. *Prov. 12.10. 1 Cor. 9.9. 1 Tim. 5.18.

Cãsãtoria între cumnat ºi cumnatã
5. Când fraþii vor locui împreunã, ºi

unul din ei va muri fãrã sã lase copii,
nevasta mortului sã nu se mãrite afarã
cu un strãin, ci cumnatul ei sã se ducã
la ea, s-o ia de nevastã ºi sã se însoare
cu ea ca cumnat.

*Mat. 22.24. Marc. 12.19. Luca 20.28.

6. Întâiul nãscut, pe care-l va naºte,
sã moºteneascã* pe fratele cel mort ºi
sã-i poarte numele, pentru ca numele
acesta sã nu** fie ºters din Israel.

*Gen. 38.9. **Rut 4.10.

7. Dacã omul acesta nu vrea sã ia pe
cumnata sa, ea sã se suie la poarta*
cetãþii, la bãtrâni, ºi sã spunã: „Cum-
natul meu nu vrea sã ridice în Israel
numele fratelui sãu, nu vrea sã mã ia
de nevastã dupã dreptul de cumnat.”

*Rut 4.1,2.

8. Bãtrânii cetãþii sã-l cheme ºi sã-i
vorbeascã. Dacã el stãruieºte ºi zice:
„Nu vreau* s-o iau,” *Rut 4.6.

9. atunci cumnata sa sã se apropie
de el în faþa bãtrânilor, sã-i* scoatã
încãlþãmintea din picior ºi sã-l scuipe
în faþã. ªi, luând cuvântul, sã zicã:
„Aºa sã se facã omului care nu voieºte
sã ridice** casa fratelui sãu.”

*Rut 4.7. **Rut 4.11.

10. ªi casa lui se va numi în Israel
„casa celui descãlþat.”
11. Când doi oameni se vor certa unul

cu altul, ºi nevasta unuia se va apropia
sã scoatã pe bãrbatul sãu din mâna
celui ce-l loveºte, dacã întinde mâna ºi
apucã pe acesta din urmã de pãrþile
ruºinoase,
12. sã-i tai mâna: sã n-ai nici o milã*

de ea. *Cap. 19.13.

Cântãreala dreaptã
13. Sã n-ai* în sacul tãu douã feluri

de greutãþi, una mare ºi alta micã.
*Lev. 19.35,36. Prov. 11.1. Ezec. 45.10. Mica 6.11.

14. Sã n-ai în casã douã feluri de efe,
una mare ºi alta micã.
15. Ci sã ai o greutate adevãratã ºi

dreaptã, sã ai o efã adevãratã ºi dreaptã,
pentru ca sã ai zile* multe în þara pe
care þi-o dã Domnul Dumnezeul tãu.

*Exod 20.12.

16. Cãci oricine face aceste lucruri,
oricine sãvârºeºte o nedreptate, este o
urâciune* înaintea Domnului Dum-
nezeului tãu. *Prov. 11.1. 1 Tes. 4.6.

Nimicirea amaleciþilor
17. Adu-þi* aminte ce þi-a fãcut

Amalec pe drum, la ieºirea voastrã din
Egipt: *Exod 17.8.
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18. cum te-a întâlnit pe drum ºi, fãrã
nici o teamã* de Dumnezeu, s-a aruncat
asupra ta pe dinapoi, asupra tuturor
celor ce se târau la coadã, când erai
obosit ºi sleit de puteri.

*Ps. 36.1. Prov. 16.6. Rom. 3.18.

19. Când îþi va* da Domnul Dum-
nezeul tãu odihnã, dupã ce te va izbãvi
de toþi vrãjmaºii care te înconjoarã, în
þara pe care Domnul Dumnezeul tãu þi-o
dã ca moºtenire ºi spre stãpânire, sã
ºtergi** pomenirea lui Amalec de sub
ceruri: sã nu uiþi lucrul acesta.

*1 Sam. 15.3. **Exod 17.14.

Cele dintâi roade

26 1. Când vei intra în þara pe care
þi-o dã de moºtenire Domnul

Dumnezeul tãu, când o vei stãpâni ºi
te vei aºeza în ea,
2. sã* iei cele dintâi roade din toate

roadele pe care le vei scoate din
pãmânt, în þara pe care þi-o dã Domnul
Dumnezeul tãu, sã le pui într-un coº ºi
sã te duci la** locul pe care-l va alege
Domnul Dumnezeul tãu ca sã facã sã
locuiascã Numele Lui acolo.

*Exod 23.19; 34.26. Num. 18.13. Cap. 16.10. Prov. 3.9.
**Cap. 12.5.

3. Sã te duci la preotul care va fi în
zilele acelea ºi sã-i spui: „Mãrturisesc
astãzi înaintea Domnului Dumnezeului
tãu cã am intrat în þara pe care Dom-
nul a jurat pãrinþilor noºtri cã ne-o va
da.”
4. Preotul sã ia coºul din mâna ta ºi 

sã-l punã înaintea altarului Domnului
Dumnezeului tãu.
5. Apoi sã iei iarãºi cuvântul ºi sã

spui înaintea Domnului Dumnezeului
tãu:
„Tatãl meu era un arameu* pribeag,

gata sã piarã; s-a coborât** în Egipt
cu† puþini inºi ºi s-a aºezat acolo
pentru o vreme. Acolo, a ajuns un
neam mare, puternic ºi mare la numãr.

*Osea 12.12. **Gen. 46.1,6,27. Fapt. 7.15. †Cap. 10.22.

6. Egiptenii* ne-au chinuit, ne-au
asuprit  ºi ne-au supus la grea robie.

*Exod 1.11.

7. Noi am strigat* cãtre Domnul
Dumnezeul pãrinþilor noºtri. Domnul
ne-a auzit glasul ºi a vãzut asuprirea,
chinurile ºi necazurile noastre.

*Exod 2.23-25; 3.9; 4.31.

8. ªi Domnul* ne-a scos din Egipt, cu
mânã tare ºi cu braþ întins, cu arãtãri
înfricoºãtoare**, cu semne ºi minuni.

*Exod 12.37,51; 13.3,14,16. Cap. 5.15. **Cap. 4.34.

9. El ne-a adus în locul acesta ºi ne-a
dat þara aceasta*, þarã în care curge
lapte ºi miere. *Exod 3.8.

10. Acum, iatã, aduc cele dintâi roade
din roadele pãmântului pe care mi l-ai
dat Tu, Doamne!”
Sã le pui înaintea Domnului Dum-

nezeului tãu, ºi sã te închini înaintea
Domnului Dumnezeului tãu.
11. Apoi sã te* bucuri, cu levitul ºi

cu strãinul care va fi în mijlocul tãu,
de toate bunurile pe care þi le-a dat
Domnul Dumnezeul tãu þie ºi casei
tale. *Cap. 12.7,12,18; 16.11.

Zeciuielile din anul al treilea
12. Dupã ce vei isprãvi* de luat toatã

zeciuiala din roadele tale, în anul al
treilea, anul** zeciuielii, s-o dai levi-
tului, strãinului, orfanului ºi vãduvei;
ºi ei sã mãnânce ºi sã se sature, în
cetãþile tale.

*Lev. 27.30. Num. 18.24. **Cap. 14.28,29.

13. Sã spui înaintea Domnului Dum-
nezeului tãu: „Am scos din casa mea
ce este sfinþit ºi l-am dat levitului,
strãinului, orfanului ºi vãduvei, dupã
toate poruncile pe care mi le-ai dat Tu;
n-am cãlcat, nici n-am uitat* nici una
din poruncile Tale. *Ps. 119.141,153,176.

14. N-am mâncat nimic* din aceste
lucruri în timpul meu de jale, n-am
îndepãrtat nimic din ele pentru vreo
întrebuinþare necuratã ºi n-am dat
nimic din ele cu prilejul unui mort; am
ascultat de glasul Domnului Dum-
nezeului meu, am lucrat dupã toate
poruncile pe care mi le-ai dat.

*Lev. 7.20; 21.1,11. Osea 9.4.

15. Priveºte* din Locaºul Tãu cel
Sfânt, din ceruri, ºi binecuvânteazã pe
poporul Tãu, Israel, ºi þara pe care ne-ai
dat-o, cum ai jurat pãrinþilor noºtri, þara
aceasta în care curge lapte ºi miere.”

*Isa. 63.15. Zah. 2.13.

Îndemn la ascultarea de Domnul
16. Astãzi, Domnul Dumnezeul tãu

îþi porunceºte sã împlineºti legile ºi
poruncile acestea; sã le pãzeºti ºi sã le
împlineºti din toatã inima ta ºi din tot
sufletul tãu.
17. Astãzi, tu ai mãrturisit* înaintea

Domnului cã El va fi Dumnezeul tãu,
cã vei umbla în cãile Lui, vei pãzi
legile, poruncile ºi rânduielile Lui ºi
vei asculta de glasul Lui. *Exod 20.19.

18. ªi, azi, Domnul* þi-a mãrturisit cã
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vei fi un popor al Lui, cum þi-a spus,
dacã vei pãzi toate poruncile Lui,

*Exod 6.7; 19.5. Cap. 7.6; 14.2; 28.9.

19. ºi îþi va da asupra* tuturor nea-
murilor pe care le-a fãcut: întâietate în
slavã, în faimã ºi în mãreþie, ºi vei fi
un popor sfânt** pentru Domnul Dum-
nezeul tãu, cum þi-a spus.” *Cap. 4.7,8; 
28.1. Ps. 148.14. **Exod 19.6. Cap. 7.6; 28.9. 1 Pet. 2.9.

BINECUVÂNTÃRI ªI
BLESTEME

(Capitolele 27-30.)

Legea sã se scrie ºi sã se citeascã

271. Moise ºi bãtrânii lui Israel au
dat urmãtoarea poruncã poporului:

„Pãziþi toate poruncile pe care vi le dau
astãzi.
2. Dupã ce veþi trece* Iordanul, ca sã

intraþi în þara pe care þi-o dã Domnul
Dumnezeul tãu, sã ridici** niºte pietre
mari ºi sã le tencuieºti cu var.

*Ios. 4.1. **Ios. 8.32.
3. Sã scrii pe pietrele acestea toate

cuvintele din Legea aceasta, dupã ce
vei trece Iordanul, ca sã intri în þara pe
care þi-o dã Domnul Dumnezeul tãu,
þarã în care curge lapte ºi miere, cum
þi-a spus Domnul Dumnezeul pãrinþilor
tãi.
4. Dupã ce veþi trece Iordanul, sã

ridicaþi pe muntele* Ebal pietrele
acestea, pe care vã poruncesc azi sã le
ridicaþi, ºi sã le tencuiþi cu var.

*Cap. 11.29. Ios. 8.30.
5. Acolo, sã zideºti un altar Domnului

Dumnezeul tãu, un altar de pietre,
peste care sã nu treacã* fierul;

*Exod 20.25. Ios. 8.31.
6. din pietre întregi sã zideºti altarul

Domnului Dumnezeului tãu. Sã aduci
pe altarul acesta arderi de tot Domnului
Dumnezeului tãu;
7. sã aduci jertfe de mulþumire ºi sã

mãnânci acolo ºi sã te bucuri înaintea
Domnului Dumnezeului tãu.
8. Sã scrii pe aceste pietre toate

cuvintele Legii acesteia, sãpându-le
foarte desluºit.”
9. Moise ºi preoþii din neamul levi-

þilor au vorbit întregului Israel ºi au
zis: „Israele, ia aminte ºi ascultã!
Astãzi*, tu te-ai fãcut poporul Dom-
nului Dumnezeului tãu. *Cap. 26.18.

10. Sã asculþi de glasul Domnului
Dumnezeului tãu ºi sã împlineºti
poruncile ºi legile Lui pe care þi le dau
astãzi.”

Binecuvântãrile de pe muntele 
Garizim ºi blestemele de pe muntele

Ebal
11. În aceeaºi zi, Moise a mai dat

urmãtoarea poruncã poporului:
12. „Dupã ce veþi trece Iordanul,

Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Iosif ºi
Beniamin sã stea pe muntele* Garizim,
ca sã binecuvânteze poporul;

*Cap. 11.29. Ios. 8.33. Judc. 9.7.

13. iar Ruben, Gad, Aºer, Zabulon,
Dan ºi Neftali sã stea pe muntele Ebal,
ca sã rosteascã* blestemul.

*Cap. 11.29. Ios. 8.33.

14. ªi leviþii* sã ia cuvântul ºi sã
spunã cu glas tare întregului Israel:

*Cap. 33.10. Ios. 8.33. Dan. 9.11.

15. „Blestemat sã fie omul care va
face un chip cioplit sau un chip turnat,
cãci este o urâciune înaintea Domnului,
un lucru ieºit din mâini de meºter, ºi
care-l va pune într-un* loc ascuns!” –
ªi** tot poporul sã rãspundã: „Amin!†”

*Exod 20.4,23; 34.17. Lev. 19.4; 26.1. Cap. 4.16,23; 5.8.
Isa. 44.9. Osea 13.2. **Num. 5.22. Ier. 11.5. 1 Cor. 14.16.
†Exod 20.12; 21.17. Lev. 19.3. Cap. 21.18.

16. „Blestemat sã fie cel ce va nesocoti
pe tatãl sãu ºi pe mama sa!” – ªi* tot
poporul sã rãspundã: „Amin!”

*Cap. 19.14. Prov. 22.28.

17. „Blestemat sã fie cel ce va muta
hotarele aproapelui sãu!” – ªi tot
poporul sã rãspundã: „Amin!”
18. „Blestemat* sã fie cel ce va face

pe un orb sã rãtãceascã pe drum!” – ªi
tot poporul sã rãspundã: „Amin!”

*Lev. 19.14.

19. „Blestemat* sã fie cel ce se atinge
de dreptul strãinului, orfanului ºi
vãduvei!” – ªi tot poporul sã rãspundã:
„Amin!”

*Exod 22.21,22. Cap. 10.18; 24.17. Mal. 3.5.

20. „Blestemat* sã fie cel ce se va
culca cu nevasta tatãlui sãu, cãci
ridicã învelitoarea tatãlui sãu!” – ªi
tot poporul sã rãspundã: „Amin!”

*Lev. 18.8; 20.11. Cap. 22.30.

21. „Blestemat* sã fie cel ce se va
culca cu vreo vitã oarecare!” – ªi tot
poporul sã rãspundã: „Amin!”

*Lev. 18.23; 20.15.

22. „Blestemat* sã fie cel ce se va
culca cu sora sa, fiica tatãlui sãu sau
fiica mamei sale!” – ªi tot poporul sã
rãspundã: „Amin!” *Lev. 18.9; 20.17.

23. „Blestemat* sã fie cel ce se va
culca cu soacra sa!” – ªi tot poporul sã
rãspundã: „Amin!” *Lev. 18.17; 20.14.
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24. „Blestemat* sã fie cel ce va lovi
pe aproapele lui în ascuns!” – ªi tot
poporul sã rãspundã: „Amin!”

*Exod 20.13; 21.12,14. Lev. 24.17. Num. 35.31. Cap. 19.11.

25. „Blestemat* sã fie cel ce va primi
un dar ca sã verse sângele celui nevi-
novat!” – ªi tot poporul sã rãspundã:
„Amin!”

*Exod 23.7,8. Cap. 10.17; 16.19. Ezec. 22.12.

26. „Blestemat* sã fie cine nu va
împlini cuvintele Legii acesteia ºi cine
nu le va face!” – ªi tot poporul sã
rãspundã: „Amin!”

*Cap. 28.15. Ps. 119.21. Ier. 11.3. Gal. 3.10.

Binecuvântãrile

281. Dacã* vei asculta de glasul
Domnului Dumnezeului tãu

pãzind ºi împlinind toate poruncile Lui
pe care þi le dau astãzi, Domnul Dum-
nezeul tãu îþi va da** întâietate asupra
tuturor neamurilor de pe pãmânt.

*Exod 15.26. Lev. 26.3. Isa. 55.2. **Cap. 26.19.

2. Iatã toate binecuvântãrile care vor
veni* peste tine ºi de care vei avea
parte, dacã vei asculta de glasul
Domnului Dumnezeului tãu:

*Vers. 15. Zah. 1.6.

3. Vei fi binecuvântat* în cetate ºi vei
fi binecuvântat la câmp**.

*Ps. 128.1,4. **Gen. 39.5.

4. Rodul pântecelui* tãu, rodul pãmân-
tului tãu, rodul turmelor tale, fãtul
vacilor ºi oilor tale, toate acestea vor
fi binecuvântate. *Vers. 11. Gen. 22.17; 49.25. 
Cap. 7.13. Ps. 107.38; 127.3; 128.3. Prov. 10.22. 1 Tim. 4.8.

5. Coºniþa ºi postava ta vor fi bine-
cuvântate.
6. Vei fi binecuvântat* la venirea ta ºi

vei fi binecuvântat la plecarea ta.
*Ps. 121.8.

7. Domnul* îþi va da biruinþã asupra
vrãjmaºilor tãi care se vor ridica
împotriva ta; pe un drum vor ieºi
împotriva ta, dar pe ºapte drumuri vor
fugi dinaintea ta.

*Lev. 26.7,8. Vers. 25. 2 Sam. 22.38,39,41. Ps. 89.23. 

8. Domnul va* face ca binecuvân-
tarea sã fie cu tine în grânarele tale ºi
în toate lucrurile pe care vei** pune
mâna. Te va binecuvânta în þara pe
care þi-o dã Domnul Dumnezeul tãu.

*Lev. 25.21. **Cap. 15.10.

9. Vei fi pentru Domnul* un popor
sfânt, cum þi-a jurat El, dacã vei pãzi
poruncile Domnului Dumnezeului tãu
ºi vei umbla pe cãile Lui.

*Exod 19.5,6. Cap. 7.6; 26.18,19; 29.13.

10. Toate popoarele vor vedea cã tu

porþi Numele* Domnului ºi se vor**
teme de tine. *Num. 6.27. 
2 Cron. 7.14. Isa. 63.19. Dan. 9.18,19. **Cap. 11.25.

11. Domnul* te va copleºi cu bunãtãþi,
înmulþind rodul trupului tãu, rodul
turmelor tale ºi rodul pãmântului
tãu, în þara pe care Domnul a jurat
pãrinþilor tãi cã þi-o va da.

*Vers. 4. Cap. 30.9. Prov. 10.22.

12. Domnul îþi va deschide comoara
Lui cea bunã, cerul, ca sã* trimitã þãrii
tale ploaie la vreme ºi ca sã** bine-
cuvânteze tot lucrul mâinilor tale: vei
da cu† împrumut multor neamuri, dar
tu nu vei lua cu împrumut.

*Lev. 26.4. Cap. 11.14. **Cap. 14.29. †Cap. 15.6.

13. Domnul te va face sã fii cap*,
nu coadã; întotdeauna vei fi sus, ºi
niciodatã nu vei fi jos, dacã vei asculta
de poruncile Domnului Dumnezeului
tãu pe care þi le dau astãzi, dacã le vei
pãzi ºi le vei împlini *Isa. 9.14,15.

14. ºi nu* te vei abate nici la dreapta,
nici la stânga de la toate poruncile pe
care vi le dau astãzi, ca sã vã duceþi
dupã alþi dumnezei ºi sã le slujiþi.

*Cap. 5.32; 11.16.

Blestemele
15. Dar dacã* nu vei asculta de glasul

Domnului Dumnezeului tãu, dacã nu
vei pãzi ºi nu vei împlini toate porun-
cile Lui ºi toate legile Lui, pe care þi le
dau astãzi, iatã toate blestemele care vor
veni peste tine ºi de care vei avea
parte**.

*Lev. 26.14. Plân. 2.17. Dan. 9.11,13. Mal. 2.2. **Vers. 2.

16. Vei fi blestemat în* cetate ºi vei fi
blestemat pe câmp. *Vers. 3, etc.

17. Coºniþa ºi postava ta vor fi bles-
temate.
18. Rodul trupului tãu, rodul pãmân-

tului tãu, fãtul vacilor tale ºi fãtul
oilor tale, toate vor fi blestemate.
19. Vei fi blestemat la venirea ta ºi

vei fi blestemat la plecarea ta.
20. Domnul va trimite împotriva ta

blestemul*, tulburarea** ºi amenin-
þarea†, în mijlocul tuturor lucrurilor
de care te vei apuca, pânã vei fi
nimicit, pânã vei pieri curând, din
pricina rãutãþii faptelor tale, care te-a
fãcut sã Mã pãrãseºti.
*Mal. 2.2. **Zah. 14.13. †Ps. 80.16. Isa. 30.17; 51.20; 66.15.

21. Domnul va trimite peste tine
ciuma*, pânã te va nimici în þara pe
care o vei lua în stãpânire.

*Lev. 26.25. Ier. 24.10.

22. Domnul* te va lovi cu lingoare,
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cu friguri, cu obrintealã, cu cãldurã
arzãtoare, cu secetã, cu ruginã** în
grâu ºi cu tãciune, care te vor urmãri
pânã vei pieri. *Lev. 26.16. **Amos 4.9.

23. Cerul* deasupra capului tãu va fi
de aramã, ºi pãmântul sub tine va fi de
fier. *Lev. 26.19.

24. Domnul va trimite þãrii tale, în loc
de ploaie, praf ºi pulbere care vor cãdea
din cer peste tine pânã vei fi nimicit.
25. Domnul* te va face sã fii bãtut de

vrãjmaºii tãi; pe un drum vei ieºi
împotriva lor, dar pe ºapte drumuri vei
fugi dinaintea lor; ºi vei fi** o groazã
pentru toate împãrãþiile pãmântului.

*Lev. 26.17,37. Vers. 7. Cap. 32.30. Isa. 30.17. **Ier. 15.4;
24.9. Ezec. 23.46.

26. Trupul tãu* mort va fi hrana tuturor
pãsãrilor cerului ºi fiarelor pãmântului;
ºi nu va fi nimeni care sã le sperie.

*1 Sam. 17.44,46. Ps. 79.2. Ier. 7.33; 16.4; 34.20.

27. Domnul te va bate cu* buba rea a
Egiptului, cu bube rele** la ºezut, cu
râie ºi cu pecingine, de care nu vei
putea sã te vindeci.

*Exod 9.9; 15.26. Vers. 35. **1 Sam. 5.6. Ps. 78.66.

28. Domnul te va lovi cu nebunie*,
cu orbire, cu rãtãcire a minþii, *Ier. 4.9.

29. ºi vei bâjbâi* pe întuneric ziua
namiaza mare, ca orbul pe întuneric;
nu vei avea noroc în treburile tale, ºi
în toate zilele vei fi apãsat, prãdat, ºi
nu va fi nimeni care sã-þi vinã în
ajutor. *Iov 5.14. Isa. 59.10.

30. Vei avea logodnicã*, ºi altul se va
culca cu ea; vei zidi** casã, ºi n-o vei
locui; vei sãdi vie†, ºi nu vei mânca
din ea. *Iov 31.10. Ier. 8.10. **Iov 31.8. 
Ier. 12.13. Amos 5.11. Mica 6.15. Þef. 1.13. †Cap. 20.6.

31. Boul tãu va fi înjunghiat sub ochii
tãi, ºi nu vei mânca din el; þi se va rãpi
mãgarul dinaintea ta, ºi nu þi se va da
înapoi; oile tale vor fi date vrãjmaºilor
tãi, ºi nu va fi nimeni care sã-þi vinã în
ajutor.
32. Fiii tãi ºi fiicele tale vor fi daþi ca

robi pe mâna altui popor; þi se vor
topi* ochii de dor, uitându-te toatã
ziua dupã ei, ºi mâna ta va fi fãrã
putere. *Ps. 119.82.

33. Un popor* pe care nu-l cunoºti
va mânca rodul pãmântului tãu ºi tot
venitul lucrului tãu, ºi în toate zilele
vei fi apãsat ºi zdrobit.

*Lev. 26.16. Vers. 51. Ier. 5.17.

34. Priveliºtea pe care o vei avea sub
ochi* te va face sã înnebuneºti.

*Vers. 67.

35. Domnul te va* lovi cu o bubã rea

la genunchi ºi la coapse, ºi nu te vei
putea vindeca de ea: te va lovi de la
talpa piciorului pânã în creºtetul
capului. *Vers. 27.

36. Domnul te va* duce, pe tine ºi
împãratul pe care-l vei pune peste tine,
la un neam pe care nu l-ai cunoscut,
nici tu, nici pãrinþii tãi. ªi acolo, vei
sluji** altor dumnezei, de lemn ºi de
piatrã.   *2 Împ. 17.4,6; 24.12,14; 25.7,11. 2 Cron. 33.11; 
36.6,20. **Vers. 64. Cap. 4.28. Ier. 16.13.

37. ªi vei fi de pominã*, de batjocurã**
ºi de râs, printre toate popoarele la care
te va duce Domnul.

*1 Împ. 9.7,8. Ier. 24.9; 25.9. Zah. 8.13. **Ps. 44.14.

38. Vei semãna* multã sãmânþã pe
câmpul tãu, ºi vei strânge puþin; cãci o
vor mânca toatã lãcustele**.

*Mica 6.15. Hag. 1.6. **Ioel 1.4.

39. Vei sãdi vii ºi le vei lucra, dar vin
nu vei bea, ba nici n-o vei culege, cãci
o vor mânca viermii.
40. Vei avea mãslini pe toatã întin-

derea þãrii tale: ºi nu te vei unge cu
untdelemn, cãci mãslinele vor cãdea.
41. Vei naºte fii ºi fiice; dar nu vor fi

ai tãi, cãci se vor duce* în robie.
*Plân. 1.5.

42. Omizile îþi vor mânca toþi pomii
ºi rodul pãmântului.
43. Strãinul care va fi în mijlocul tãu

se va ridica tot mai sus peste tine, iar
tu te vei coborî tot mai jos;
44. el îþi va da* cu împrumut, ºi tu

nu-i vei da cu împrumut; el va fi
fruntea**, ºi tu vei fi coada.

*Vers. 12. **Vers. 13. Plân. 1.5.

45. Toate* blestemele acestea vor
veni peste tine, te vor urmãri ºi te vor
ajunge pânã vei fi nimicit, pentru cã 
n-ai ascultat de glasul Domnului
Dumnezeului tãu, pentru cã n-ai pãzit
poruncile Lui ºi legile Lui, pe care þi
le-a dat. *Vers. 15.

46. Ele vor fi veºnic ca niºte semne*
ºi minuni pentru tine ºi sãmânþa ta.

*Isa. 8.18. Ezec. 14.8.

47. Pentru cã*, în mijlocul belºu-
gului** tuturor lucrurilor, n-ai slujit
Domnului Dumnezeului tãu cu bucurie
ºi cu dragã inimã,

*Neem. 9.35-37. **Cap. 32.15.

48. vei sluji în mijlocul foamei, setei,
goliciunii ºi lipsei de toate, vrãjmaºilor
tãi, pe care-i va trimite Domnul împo-
triva ta. El îþi va pune pe grumaz un
jug* de fier, pânã te va nimici.

*Ier. 28.14.

49. Domnul va* aduce de departe, 

DEUTERONOMUL 28 223



de la marginile pãmântului, un neam
care va cãdea peste tine cu zbor de
vultur**, un neam a cãrui limbã n-o
vei înþelege, *Ier. 5.15; 6.22,23. Luca 19.43. 
**Ier. 48.40; 49.22. Plân. 4.19. Ezec. 17.3,12. Osea 8.1.

50. un neam cu înfãþiºarea sãlbaticã*
ºi care nu se va sfii de cel bãtrân, nici
nu va avea milã de copii.

*2 Cron. 36.17. Isa. 47.6.

51. El va mânca rodul* turmelor tale
ºi rodul pãmântului tãu, pânã vei fi
nimicit; nu-þi va lãsa nici grâu, nici
must, nici untdelemn, nici viþeii de la
vaci, nici mieii de la oi, pânã te va
face sã pieri. *Vers. 33. Isa. 1.7; 62.8.

52. Te va* împresura în toate cetãþile
tale, pânã îþi vor cãdea zidurile, aceste
ziduri înalte ºi tari, în care îþi puseseºi
încrederea pe toatã întinderea þãrii
tale; te va împresura în toate cetãþile
tale, în toatã þara pe care þi-o dã
Domnul Dumnezeul tãu. *2 Împ. 25.1,2,4.

53. În strâmtorarea ºi necazul în care
te va duce vrãjmaºul tãu, vei mânca*
rodul trupului tãu, carnea fiilor ºi
fiicelor tale, pe care þi-i va da Domnul
Dumnezeul tãu.

*Lev. 26.29. 2 Împ. 6.28,29. Ier. 19.9. Plân. 2.20; 4.10.

54. Omul cel mai gingaº ºi cel mai
milos dintre voi se va* uita rãu la
fratele sãu, la nevasta care se odih-
neºte** pe sânul lui, la copiii pe care
i-a cruþat: *Cap. 15.9. **Cap. 13.6.

55. nu va da nici unuia din ei din
carnea copiilor lui cu care se hrãneºte,
fiindcã nu-i va mai rãmâne nimic în
mijlocul strâmtorãrii ºi necazului în
care te va aduce vrãjmaºul tãu în toate
cetãþile tale.
56. Femeia cea mai gingaºã ºi cea mai

miloasã dintre voi, care, de gingaºã ºi
miloasã ce era, nu ºtia cum sã calce
mai uºor cu piciorul pe pãmânt, va* privi
fãrã milã pe bãrbatul care se odihneºte
la sânul ei, pe fiul ºi pe fiica ei: *Vers. 54.

57. nu le va da nimic din pieliþa*
noului nãscut, pieliþã ieºitã dintre
picioarele ei, ºi din copiii pe care-i va
naºte, cãci, ducând lipsã de toate, îi va
mânca în ascuns, din pricina strâm-
torãrii ºi necazului în care te va aduce
vrãjmaºul tãu în cetãþile tale. *Gen. 49.10.

58. Dacã nu vei pãzi ºi nu vei împlini
toate cuvintele Legii acesteia, scrise în
cartea aceasta, dacã nu te vei teme de
acest Nume slãvit* ºi înfricoºat, adicã
de Domnul Dumnezeul tãu, *Exod 6.3.

59. Domnul* te va lovi în chip minunat,

pe tine ºi sãmânþa ta, cu rãni mari ºi
îndelungate, cu boli grele ºi necurmate.

*Dan. 9.12.

60. Va aduce peste tine toate bolile*
Egiptului de care tremurai, ºi ele se
vor lipi de tine. *Cap. 7.15.

61. Ba încã, Domnul va aduce peste
tine, pânã vei fi nimicit, toate felurile
de boli ºi de rãni care nu sunt
pomenite în cartea Legii acesteia.
62. Dupã ce aþi fost atât de mulþi ca*

stelele cerului, nu veþi mai** rãmâne
decât un mic numãr, pentru cã n-ai
ascultat de glasul Domnului Dum-
nezeului tãu. *Cap. 4.27. **Cap. 10.22. Neem. 9.23.

63. Dupã cum Domnul Se bucura* sã
vã facã bine ºi sã vã înmulþeascã, tot
aºa Domnul Se va bucura** sã vã
piardã ºi sã vã nimiceascã; ºi veþi fi
smulºi din þara pe care o vei lua în
stãpânire.

*Cap. 30.9. Ier. 32.41. **Prov. 1.26. Isa. 1.24.

64. Domnul te va împrãºtia* printre
toate neamurile, de la o margine a
pãmântului pânã la cealaltã: ºi acolo**
vei sluji altor dumnezei pe care nu
i-ai cunoscut nici tu, nici pãrinþii tãi,
dumnezei de lemn ºi de piatrã.
*Lev. 26.33. Cap. 4.27,28. Neem. 1.8. Ier. 16.13. **Vers. 36.

65. Între aceste neamuri*, nu vei fi
liniºtit ºi nu vei avea un loc de odihnã
pentru talpa picioarelor tale. Domnul**
îþi va face inima fricoasã, ochii lâncezi
ºi sufletul† îndurerat.

*Amos 9.4. **Lev. 26.36. †Lev. 26.16.

66. Viaþa îþi va sta nehotãrâtã înainte,
vei tremura zi ºi noapte, nu vei fi sigur
de viaþa ta.
67. În groaza care-þi va umple inima

ºi în faþa lucrurilor pe care þi le vor
vedea ochii*, dimineaþa** vei zice:
„O, de ar veni seara!”, ºi seara vei
zice: „O, de ar veni dimineaþa!”

*Iov 7.4. **Vers. 34.

68. ªi Domnul* te va întoarce pe
corãbii în Egipt ºi vei face drumul
acesta despre care-þi spusesem: „Sã
nu-l mai** vezi!” Acolo, vã veþi vinde
vrãjmaºilor voºtri, ca robi ºi roabe: ºi
nu va fi nimeni sã vã cumpere.”

*Osea 8.13; 9.3. **Cap. 17.16.

Înnoirea legãmântului

291. Iatã cuvintele legãmântului*
pe care a poruncit lui Moise

Domnul sã-l încheie cu copiii lui
Israel în þara Moabului, afarã de
legãmântul pe care-l încheiase cu ei la
Horeb. *Cap. 5.2,3.
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2. Moise a chemat pe tot Israelul ºi
le-a zis:
„Aþi* vãzut tot ce a fãcut Domnul

sub ochii voºtri, în þara Egiptului, lui
faraon, tuturor supuºilor lui ºi întregii
lui þãri: *Exod 19.4.

3. marile* încercãri pe care þi le-au
vãzut ochii, minunile ºi semnele acelea
mari. *Cap. 4.34; 7.19.

4. Dar Domnul* nu v-a dat minte
sã pricepeþi, nici ochi sã vedeþi, nici
urechi sã auziþi, pânã în ziua de azi.
*Isa. 6.9,10; 63.17. Ioan 8.43. Fapt. 28.26,27. Efes. 4.18. 
2 Tes. 2.11,12.

5. Totuºi El zice: „Eu v-am* cãlãuzit
patruzeci de ani în pustiu; hainele**
nu vi s-au învechit pe voi, ºi încãlþã-
mintea nu vi s-a învechit în picior:

*Cap. 1.3; 8.2. **Cap. 8.4.

6. pâine n-aþi mâncat* ºi n-aþi bãut nici
vin, nici bãuturã tare, ca sã cunoaºteþi
cã Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.”

*Exod 16.12. Cap. 8.3. Ps. 78.24,25.

7. Aþi* ajuns în locul acesta; Sihon,
împãratul Hesbonului, ºi Og, împã-
ratul Basanului, ne-au ieºit înainte, ca
sã ne batã, ºi i-am bãtut.

*Num. 21.23,24,33. Cap. 2.32; 3.1.

8. Le-am luat þara ºi am dat-o în*
stãpânire rubeniþilor, gadiþilor ºi la
jumãtate din seminþia manasiþilor.

*Num. 32.33. Cap. 3.12,13.

9. Sã pãziþi*, dar, cuvintele legãmân-
tului acestuia ºi sã le împliniþi, ca** sã
izbutiþi în tot ce veþi face.

*Cap. 4.6. Ios. 1.7. 1 Împ. 2.3. **Ios. 1.7.

10. Astãzi staþi înaintea Domnului
Dumnezeului vostru, voi toþi, cãpeteniile
seminþiilor voastre, bãtrânii voºtri, mai
marii oºtirii voastre, toþi bãrbaþii din
Israel,
11. copiii voºtri, nevestele voastre ºi

strãinul care este în mijlocul taberei
tale, de la cel* ce-þi taie lemne, pânã
la cel ce-þi scoate apã; *Ios. 9.21,23,27.

12. stai ca sã intri în legãmânt cu
Domnul Dumnezeul tãu, în legãmântul
acesta încheiat cu jurãmânt*, ºi pe care
Domnul Dumnezeul tãu îl încheie cu
tine în ziua aceasta, *Neem. 10.29.

13. ca sã te facã azi* poporul Lui ºi
El sã fie Dumnezeul tãu, cum þi-a
spus** ºi cum a jurat† pãrinþilor tãi,
Avraam, Isaac ºi Iacov.

*Cap. 28.9. **Exod 6.7. †Gen. 17.7.

14. Nu numai cu voi închei* legã-
mântul acesta încheiat cu jurãmânt,

*Ier. 31.31-33. Evr. 8.7,8.

15. ci atât cu cei ce sunt aici printre

noi de faþã în ziua aceasta, înaintea
Domnului Dumnezeului nostru, cât* ºi
cu cei ce nu sunt aici printre noi în
ziua aceasta. *Fapt. 2.39. 1 Cor. 7.14.

Binecuvântarea ºi blestemul înnoite
16. ªtiþi cum am locuit în þara Egip-

tului ºi cum am trecut prin mijlocul
neamurilor pe care le-aþi strãbãtut.
17. Aþi vãzut urâciunile ºi idolii lor,

lemnul ºi piatra, argintul ºi aurul, care
erau la ele.
18. Sã nu fie între voi nici bãrbat, nici

femeie, nici familie, nici seminþie,
a cãror inimã* sã se abatã azi de la
Domnul Dumnezeul nostru ca sã se
ducã sã slujeascã dumnezeilor nea-
murilor acelora. Sã** nu fie printre
voi nici o rãdãcinã care sã aducã otravã
ºi pelin. *Cap. 11.16. **Fapt. 8.23. Evr. 12.15.

19. Nimeni, dupã ce a auzit cuvintele
legãmântului acestuia încheiat cu jurã-
mânt, sã nu se laude în inima lui ºi sã
zicã: „Voi avea pacea, chiar dacã aº
urma dupã pornirile* inimii mele ºi
chiar dacã aº adãuga** beþia la sete.”

*Num. 15.39. Ecl. 11.9. **Isa. 30.1.

20. Pe acela* Domnul nu-l va ierta.
Ci atunci, mânia** ºi gelozia† Dom-
nului se vor aprinde împotriva omului
aceluia, toate blestemele scrise în cartea
aceasta vor veni peste el, ºi Domnul îi
va ºterge†† numele de sub ceruri.

*Ezec. 14.7,8. **Ps. 74.1. †Ps. 79.5. Ezec. 23.25.
††Cap. 9.14.

21. Domnul îl va* despãrþi, spre
pieirea lui, din toate seminþiile lui
Israel ºi-i va face dupã toate bles-
temele legãmântului scris în aceastã
carte a Legii. *Mat. 24.51.

22. Vârsta de oameni care va veni,
copiii voºtri care se vor naºte dupã voi
ºi strãinul care va veni dintr-o þarã
depãrtatã – la vederea urgiilor ºi
bolilor cu care va lovi Domnul þara
aceasta,
23. la vederea pucioasei*, sãrii ºi

arderii întregului þinut, unde nu va fi
nici sãmânþã, nici rod, nici o iarbã
care sã creascã, întocmai ca** la
surparea Sodomei, Gomorei, Admei
ºi Þeboimului, pe care le-a nimicit
Domnul, în mânia ºi urgia Lui –

*Ps. 107.34. Ier. 17.6. Þef. 2.9. **Gen. 19.24,25. Ier. 20.16.

24. toate neamurile vor zice: „Pentru
ce* a fãcut Domnul astfel þãrii acesteia?
Pentru ce aceastã mânie aprinsã, aceastã
mare urgie?” *1 Împ. 9.8,9. Ier. 22.8,9.
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25. ªi li se va rãspunde: „Pentru cã au
pãrãsit legãmântul încheiat cu ei de
Domnul Dumnezeul pãrinþilor lor
când i-a scos din þara Egiptului;
26. pentru cã s-au dus sã slujeascã

altor dumnezei ºi sã se închine înaintea
lor, dumnezei pe care ei nu-i cunoºteau
ºi pe care nu li-i dãduse Domnul.
27. De aceea S-a aprins Domnul de

mânie împotriva acestei þãri ºi a adus*
peste ea toate blestemele scrise în
cartea aceasta. *Dan. 9.11,13,14.

28. Domnul i-a smuls* din þara lor cu
mânie, cu urgie, cu o mare iuþime, ºi i-a
aruncat într-o altã þarã, cum se vede
azi.” *1 Împ. 14.15. 2 Cron. 7.20. Ps. 52.5. Prov. 2.22.

29. Lucrurile ascunse sunt ale Dom-
nului Dumnezeului nostru, iar lucrurile
descoperite sunt ale noastre ºi ale
copiilor noºtri, pe vecie, ca sã împlinim
toate cuvintele Legii acesteia.

Fãgãduinþe

30 1. Când* se vor întâmpla toate**
aceste lucruri, binecuvântarea ºi

blestemul pe care le pun înaintea ta,
dacã le vei pune la† inimã în mijlocul
tuturor neamurilor între care te va
risipi Domnul Dumnezeul tãu,

*Lev. 26.40. **Cap. 28. †Cap. 4.29,30. 1 Împ. 8.47,48.

2. dacã* te vei întoarce la Domnul
Dumnezeul tãu ºi dacã vei asculta de
glasul Lui din toatã inima ta ºi din tot
sufletul tãu, tu ºi copiii tãi, potrivit cu
tot ce-þi poruncesc azi,

*Neem. 1.9. Isa. 55.7. Plân. 3.40. Ioel 2.12,13.

3. atunci* Domnul Dumnezeul tãu va
aduce înapoi robii tãi ºi va avea milã
de tine, te va** strânge iarãºi din
mijlocul tuturor popoarelor la care te
va împrãºtia Domnul Dumnezeul tãu.
*Ps. 106.45; 126.1,4. Ier. 29.14. Plân. 3.22,32. **Ps. 147.2.
Ier. 32.37. Ezec. 34.13; 36.24.

4. Chiar dacã ai* fi risipit pânã la
cealaltã margine a cerului, chiar ºi de
acolo te va strânge Domnul Dum-
nezeul tãu ºi acolo Se va duce sã te
caute. *Cap. 28.64. Neem. 1.9.

5. Domnul Dumnezeul tãu* te va
aduce în þara pe care o stãpâneau
pãrinþii tãi ºi o vei stãpâni; îþi va face
bine ºi te va înmulþi mai mult decât pe
pãrinþii tãi.

*Cap. 10.16. Ier. 32.39. Ezec. 11.19; 36.26.

6. Domnul Dumnezeul tãu îþi va tãia
împrejur inima ta ºi inima seminþei
tale, ºi vei iubi pe Domnul Dumnezeul
tãu din toatã inima ta ºi din tot sufletul
tãu, ca sã trãieºti.

7. Domnul Dumnezeul tãu va face ca
toate aceste blesteme sã cadã peste
vrãjmaºii tãi, peste cei ce te vor urî ºi
te vor prigoni.
8. ªi tu te vei întoarce la Domnul, vei

asculta de glasul Lui ºi vei împlini toate
aceste porunci pe care þi le dau astãzi.
9. Domnul* Dumnezeul tãu te va

umple de bunãtãþi, fãcând sã propã-
ºeascã tot lucrul mâinilor tale, rodul
trupului tãu, rodul turmelor tale ºi
rodul pãmântului tãu; cãci Domnul Se
va bucura** din nou de fericirea ta,
cum Se bucura de fericirea pãrinþilor
tãi, *Cap. 28.11. **Cap. 28.63. Ier. 32.41.

10. dacã vei asculta de glasul Domnului
Dumnezeului tãu pãzind poruncile ºi
rânduielile Lui scrise în cartea aceasta
a Legii, dacã te vei întoarce la Domnul
Dumnezeul tãu din toatã inima ta ºi
din tot sufletul tãu.

Porunca nu este departe
11. Porunca aceasta, pe care þi-o dau

eu azi, nu este mai presus de* puterile
tale, nici departe de tine. *Isa. 45.19.

12. Nu* este în cer, ca sã zici: „Cine
se va sui pentru noi în cer ºi sã ne-o
aducã, pentru ca s-o auzim ºi s-o
împlinim?” *Rom. 10.6, etc.

13. Nu este nici dincolo de mare, ca
sã zici: „Cine va trece pentru noi din-
colo de mare ºi sã ne-o aducã, pentru
ca s-o auzim ºi s-o împlinim?”
14. Dimpotrivã, este foarte aproape

de tine, în gura ta ºi în inima ta, ca 
s-o împlineºti.

Alegerea
15. Iatã, îþi pun azi înainte viaþa* ºi

binele, moartea ºi rãul.
*Vers. 1,19. Cap. 11.26.

16. Cãci îþi poruncesc azi sã iubeºti
pe Domnul Dumnezeul tãu, sã umbli
pe cãile Lui ºi sã pãzeºti poruncile
Lui, legile Lui ºi rânduielile Lui, ca
sã trãieºti ºi sã te înmulþeºti ºi ca
Domnul Dumnezeul tãu sã te binecu-
vânteze în þara pe care o vei lua în
stãpânire.
17. Dar dacã inima ta se va abate,

dacã nu vei asculta ºi te vei lãsa
amãgit sã te închini înaintea altor
dumnezei ºi sã le slujeºti,
18. vã* spun astãzi cã veþi pieri ºi nu

veþi avea zile multe în þara pe care o
veþi lua în stãpânire, dupã ce veþi trece
Iordanul. *Cap. 4.26; 8.19.

DEUTERONOMUL 29, 30226

19. Iau azi cerul* ºi pãmântul martori
împotriva voastrã cã** þi-am pus înainte
viaþa ºi moartea, binecuvântarea ºi
blestemul. Alege viaþa, ca sã trãieºti,
tu ºi sãmânþa ta, *Cap. 4.26; 31.28. **Vers. 15.

20. iubind pe Domnul Dumnezeul tãu,
ascultând de glasul Lui ºi lipindu-te de
El: cãci de aceasta atârnã viaþa* ta ºi
lungimea zilelor tale, ºi numai aºa vei
putea locui în þara pe care a jurat
Domnul cã o va da pãrinþilor tãi, lui
Avraam, Isaac ºi Iacov.”

*Ps. 27.1; 66.9. Ioan 11.25.

CELE DIN URMÃ CUVINTE

ALE LUI MOISE
(Capitolele 31-34. Ioan 14-17.)

Iosua

311. Moise s-a dus ºi a mai spus
urmãtoarele cuvinte întregului

Israel:
2. „Astãzi,” le-a zis el, „eu sunt* în

vârstã de o sutã douãzeci de ani: nu voi
mai putea merge** în fruntea voastrã,
ºi Domnul mi-a zis: „Tu sã† nu treci
Iordanul!” *Exod 7.7. Cap. 34.7. 
**Num. 27.17. 1 Împ. 3.7. †Num. 20.12; 27.13. Cap. 3.27.

3. Domnul Dumnezeul tãu va merge*
El însuºi înaintea ta, va nimici
neamurile acestea dinaintea ta ºi vei
pune stãpânire pe ele. Iosua va merge
înaintea ta, cum a spus** Domnul.

*Cap. 9.3. **Num. 27.21. Cap. 3.28.

4. Domnul* va face neamurilor
acestora cum** a fãcut lui Sihon ºi
Og, împãraþii amoriþilor ºi þãrii lor, pe
care i-a nimicit. *Cap. 3.21. **Num. 21.24,33.

5. Domnul* vi le va da în mânã ºi le
veþi face dupã poruncile pe care vi 
le-am dat. *Cap. 7.2.

6. Întãriþi-vã* ºi îmbãrbãtaþi-vã! Nu
vã temeþi** ºi nu vã înspãimântaþi de
ei, cãci Domnul Dumnezeul tãu va
merge El însuºi† cu tine, nu†† te va
pãrãsi ºi nu te va lãsa.”

*Ios. 10.25. 1 Cron. 22.13. **Cap. 1.29; 7.18. †Cap. 20.4.
††Ios. 1.5. Evr. 13.5.

7. Moise a chemat pe Iosua ºi i-a zis
în faþa întregului Israel: „Întãreºte-te*
ºi îmbãrbãteazã-te. Cãci tu vei intra cu
poporul acesta în þara pe care Domnul
a jurat pãrinþilor lor cã le-o va da, ºi tu
îi vei pune în stãpânirea ei.

*Vers. 23. Cap. 1.38; 3.28. Ios. 1.6.

8. Domnul* însuºi va merge înaintea
ta, El însuºi va fi cu** tine, nu te va

pãrãsi ºi nu te va lãsa; nu te teme ºi nu
te înspãimânta!”
*Exod 13.21,22; 33.14. Cap. 9.3. **Ios. 1.5,9. 1 Cron. 28.20.

Sã citeascã Legea
9. Moise a scris Legea aceasta ºi a

încredinþat-o* preoþilor, fiii lui Levi,
care** duceau chivotul legãmântului
Domnului, ºi tuturor bãtrânilor lui
Israel. *Vers. 25. 
Cap. 17.18. **Num. 4.15. Ios. 3.3. 1 Cron. 15.12,15.

10. Moise le-a dat porunca aceasta:
„La fiecare ºapte ani, pe vremea anului*
iertãrii, la** sãrbãtoarea Corturilor,

*Cap. 15.1. **Lev. 23.34.

11. când tot Israelul va veni sã se*
înfãþiºeze înaintea Domnului Dum-
nezeului tãu în locul pe care-l va alege
El, sã citeºti** Legea aceasta înaintea
întregului Israel, în auzul lor.

*Cap. 16.16. **Ios. 8.34,35. 2 Împ. 23.2. Neem. 8.1-3, etc.

12. Sã strângi poporul, bãrbaþii,
femeile, copiii ºi strãinul care va fi în
cetãþile tale, ca sã audã ºi sã înveþe sã
se teamã de Domnul Dumnezeul
vostru, sã pãzeascã ºi sã împlineascã
toate cuvintele Legii acesteia.
13. Pentru ca ºi copiii lor, care* n-o

vor cunoaºte, s-o audã** ºi sã înveþe
sã se teamã de Domnul Dumnezeul
vostru, în tot timpul cât veþi trãi în þara
pe care o veþi lua în stãpânire, dupã ce
veþi trece Iordanul.” *Cap. 11.2. **Ps. 78.6,7.

14. Domnul a zis lui Moise: „Iatã* cã
se apropie clipa când vei muri. Cheamã
pe Iosua ºi înfãþiºaþi-vã în Cortul
întâlnirii. Eu îi voi da** poruncile
Mele.” Moise ºi Iosua s-au dus ºi s-au
înfãþiºat în Cortul întâlnirii.

*Num. 27.13. Cap. 34.5. **Num. 27.19. Vers. 23. 

15. ªi Domnul* S-a arãtat în Cort,
într-un stâlp de nor: ºi stâlpul de nor 
s-a oprit la uºa Cortului. *Exod 33.9.

16. Domnul a zis lui Moise: „Iatã,
tu vei adormi împreunã cu pãrinþii tãi.
ªi poporul acesta se va scula* ºi va
curvi** dupã dumnezeii strãini ai þãrii
în care intrã. Pe Mine† Mã va pãrãsi
ºi va cãlca†† legãmântul Meu pe care
l-am încheiat cu el.

*Exod 32.6. **Exod 34.15. Judc. 2.17. †Cap. 32.15.
Judc. 2.12; 10.6,13. ††Judc. 2.20.

17. În ziua aceea, Mã voi aprinde
de mânie împotriva lui. Îi voi* pãrãsi
ºi-Mi voi ascunde faþa** de ei. El va fi
prãpãdit ºi-l vor ajunge o mulþime de
rele ºi necazuri; ºi atunci va zice:
„Oare† nu m-au ajuns aceste†† rele
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din pricinã cã Dumnezeul meu nu este
în mijlocul meu?”

*2 Cron. 15.2. **Cap. 32.20. Ps. 104.29. Isa. 8.17; 64.7.
Ezec. 39.23. †Num. 14.42. ††Judc. 6.13.

18. ªi Eu Îmi* voi ascunde faþa în
ziua aceea, din pricina tot rãului pe
care-l va face, întorcându-se spre alþi
dumnezei. *Vers. 17.

19. Acum, scrieþi-vã cântarea aceasta.
Învaþã pe copiii lui Israel s-o cânte,
pune-le-o în gurã, ºi cântarea aceasta
sã-Mi fie martorã* împotriva copiilor
lui Israel. *Vers. 26.

20. Cãci voi duce pe poporul acesta
în þara pe care am jurat pãrinþilor lui
cã i-o voi da, þarã unde curge lapte ºi
miere; el va mânca, se va sãtura ºi se
va îngrãºa*; apoi se va întoarce** la
alþi dumnezei ºi le va sluji, iar pe
Mine Mã va nesocoti ºi va cãlca
legãmântul Meu.

*Cap. 32.15. Neem. 9.25,26. Osea 13.6. **Vers. 16.
21. Când va fi lovit* atunci cu o

mulþime de rele ºi necazuri, cântarea
aceasta, care nu va fi uitatã ºi pe care
uitarea n-o va ºterge din gura urma-
ºilor, va sta ca martorã împotriva
acestui popor. Cãci Eu îi cunosc**
pornirile, care se aratã† ºi azi, înainte
chiar ca sã-l fi dus în þara pe care am
jurat cã i-o voi da.”

*Vers. 17. **Osea 5.3; 13.5,6. †Amos 5.25,26.

22. În ziua aceea, Moise a scris
cântarea aceasta ºi a învãþat pe copiii
lui Israel s-o cânte.
23. Domnul* a poruncit lui Iosua,

fiul lui Nun, ºi a zis: „Întãreºte-te** ºi
îmbãrbãteazã-te, cãci tu vei duce pe
copiii lui Israel în þara pe care am jurat
cã le-o voi da; ºi Eu însumi voi fi cu
tine.” *Vers. 14. **Vers. 7. Ios. 1.6.

24. Dupã ce a isprãvit Moise în totul
de scris* într-o carte cuvintele Legii
acesteia, *Vers. 9.
25. a dat urmãtoarea poruncã leviþilor

care duceau chivotul legãmântului
Domnului:
26. „Luaþi cartea aceasta a Legii ºi

puneþi-o* lângã chivotul legãmântului
Domnului Dumnezeului vostru, ca sã
fie acolo ca martorã** împotriva ta.

*2 Împ. 22.8. **Vers. 19.
27. Cãci eu* îþi cunosc duhul tãu de

rãzvrãtire** ºi încãpãþânarea ta cea
mare. Dacã vã rãzvrãtiþi voi împotriva
Domnului cât trãiesc eu încã în mijlocul
vostru, cu cât mai rãzvrãtiþi veþi fi
dupã moartea mea!

*Cap. 9.24; 32.20. **Exod 32.9. Cap. 9.6.

28. Strângeþi înaintea mea pe toþi

bãtrânii seminþiilor voastre ºi pe
cãpeteniile oºtirii voastre; voi spune
cuvintele acestea în faþa lor ºi voi lua
martor împotriva lor cerul* ºi pãmântul.

*Cap. 30.19; 32.1.

29. Cãci ºtiu cã dupã moartea mea
vã* veþi strica ºi vã veþi abate de la
calea pe care v-am arãtat-o; ºi în cele
din urmã** vã va ajunge† neno-
rocirea, dacã veþi face ce este rãu
înaintea Domnului, pânã acolo încât
sã-L mâniaþi prin lucrul mâinilor
voastre.”

*Cap. 32.5. Judc. 2.19. Osea 9.9. **Cap. 28.15. †Gen. 49.1.
Cap. 4.30.

30. Moise a rostit toate cuvintele
cântãrii acesteia, în faþa întregii adunãri
a lui Israel:

Cântarea lui Moise

32 1. „Luaþi aminte* ceruri ºi voi
vorbi;

Ascultã, pãmântule, cuvintele gurii
mele.

*Cap. 4.26; 30.19; 31.28. Ps. 50.4. Isa. 1.2. Ier. 2.12; 6.19.

2. Ca ploaia sã curgã* învãþãturile
mele,
Ca roua sã cadã cuvântul meu,
Ca ploaia** repede pe verdeaþã,
Ca picãturile de ploaie pe iarbã!

*Isa. 55.10,11. 1 Cor. 3.6-8. **Ps. 72.6. Mica 5.7.

3. Cãci voi vesti Numele Domnului.
Daþi* slavã Dumnezeului nostru!

*1 Cron. 29.11.

4. El este* Stânca; lucrãrile** Lui sunt
desãvârºite,
Cãci toate† cãile Lui sunt drepte;
El este un Dumnezeu†† credincios ºi

fãrã nedreptate*†,
El este drept ºi curat.
*2 Sam. 22.3; 23.3. Ps. 18.2,31,46. Hab. 1.12. **2 Sam. 22.31.

†Dan. 4.37. Apoc. 15.3. ††Ier. 10.10. *†Iov 34.10. Ps. 92.15.

5. Ei s-au stricat*;
Netrebnicia copiilor Lui este ruºinea

lor!
Neam îndãrãtnic** ºi stricat!

*Cap. 31.29. **Mat. 17.17. Luca 9.41. Filp. 2.15.

6. Pe Domnul Îl* rãsplãtiþi astfel!
Popor nechibzuit ºi fãrã înþelepciune!
Nu este El oare Tatãl** tãu, care te-a

fãcut†,
Te-a întocmit†† ºi þi-a dat fiinþã?

*Ps. 116.12. **Isa. 63.16. †Ps. 74.2. ††Vers. 15. Isa.
27.11; 44.2.

7. Adu-þi aminte de zilele din
vechime,
Socoteºte anii, vârstã de oameni dupã

vârstã de oameni,
Întreabã pe tatãl* tãu, ºi te va învãþa,
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Pe bãtrânii tãi, ºi îþi vor spune.
*Exod 13.14. Ps. 44.1; 78.3,4.

8. Când Cel Preaînalt a dat* o moº-
tenire neamurilor,
Când a despãrþit** pe copiii oame-

nilor,
A pus hotare popoarelor,
Dupã numãrul copiilor lui Israel,

*Zah. 9.2. Fapt. 17.26. **Gen. 11.8.

9. Cãci partea* Domnului este poporul
Lui,
Iacov este partea Lui de moºtenire.

*Exod 15.16; 19.5. 1 Sam. 10.1. Ps. 78.71.

10. El l-a gãsit într-un þinut pustiu*,
Într-o singurãtate plinã de urlete

înfricoºate;
L-a înconjurat, l-a îngrijit** 
ªi l-a pãzit† ca lumina ochiului Lui.

*Cap. 8.15. Ier. 2.6. Osea 13.5. **Cap. 4.36. †Ps. 17.8.
Prov. 7.2. Zah. 2.8.

11. Ca vulturul* care îºi scuturã cui-
bul,
Zboarã deasupra puilor,
Îºi întinde aripile, îi ia 
ªi-i poartã pe penele lui:

*Exod 19.4. Cap. 1.31. Isa. 31.5; 46.4; 63.9. Osea 11.3.

12. Aºa a cãlãuzit Domnul singur pe
poporul Sãu 
ªi nu era nici un dumnezeu strãin cu

El.
13. L-a suit* pe înãlþimile þãrii,
ªi Israel a mâncat roadele câmpului,
I-a dat sã sugã** miere din stâncã,
Untdelemnul care iese din stânca cea

mai tare,
*Cap. 33.29. Isa. 58.14. Ezec. 36.2. **Iov 29.6. Ps. 81.16.

14. Untul de la vaci ºi laptele oilor,
Cu grãsimea mieilor,
A berbecilor din Basan ºi a þapilor,
Cu grãsimea grâului*,
ªi ai bãut vinul, sângele** strugurelui.

*Ps. 81.16; 147.14. **Gen. 49.11.

15. Israel* s-a îngrãºat ºi a azvârlit**
din picior;
– Te-ai† îngrãºat, te-ai îngroºat ºi 

te-ai lãþit! –
ªi a pãrãsit†† pe Dumnezeu, Zidi-

torul*† lui,
A nesocotit Stânca†* mântuirii lui,

*Cap. 33.5,26. Isa. 44.2. **1 Sam. 2.29. †Cap. 31.20.
Neem. 9.25. Ps. 17.10. Ier. 2.7; 5.7,28. Osea 13.6. ††Cap. 31.16.
Isa. 1.4. *†Vers. 6. Isa. 51.13. †*2 Sam. 22.47. Ps. 89.26; 95.1.

16. L-au* întãrâtat la gelozie prin
dumnezei strãini,
L-au mâniat prin urâciuni;

*1 Împ. 14.22. 1 Cor. 10.22.
17. Au adus jertfe* dracilor, unor

idoli care nu sunt dumnezei,
Unor dumnezei pe care nu-i cunoº-

teau,

Dumnezei noi, veniþi de curând,
De care nu se temuserã pãrinþii

voºtri. *Lev. 17.7. Ps. 106.37. 1 Cor. 10.20. Apoc. 9.20.

18. Ai pãrãsit Stânca* cea care te-a
nãscut
ªi ai uitat** pe Dumnezeul care te-a

întocmit. *Isa. 17.10. **Ier. 2.32.

19. Domnul a vãzut lucrul* acesta ºi
S-a mâniat,
S-a supãrat** pe fiii ºi pe fiicele Lui.

*Judc. 2.14. **Isa. 1.2.

20. El a zis: „Îmi* voi ascunde faþa
de ei,
ªi voi vedea care le va fi sfârºitul,
Cãci sunt un neam stricat,
Sunt niºte copii** necredincioºi.

*Cap. 31.17. **Isa. 30.9. Mat. 17.17.

21. Mi-au* întãrâtat gelozia prin ceea
ce nu este Dumnezeu,
M-au mâniat** prin idolii lor

deºerþi;
ªi Eu îi† voi întãrâta la gelozie 

printr-un popor care nu este un popor.
Îi voi mânia printr-un neam fãrã

pricepere. *Vers. 16. Ps. 78.58. 
**1 Sam. 12.21. 1 Împ. 16.13,26. Ps. 31.6. Ier. 8.19; 10.8;
14.22. Iona 2.8. Fapt. 14.15. †Osea 1.10. Rom. 10.19.

22. Cãci* focul mâniei Mele s-a
aprins
ªi va arde pânã în fundul Locuinþei

morþilor,
Va nimici pãmântul ºi roadele lui,
Va arde temeliile munþilor.

*Ier. 15.14; 17.4. Plân. 4.11.

23. Voi* îngrãmãdi toate nenorocirile
peste ei,
Îmi voi** arunca toate sãgeþile

împotriva lor. *Isa. 26.15. **Ps. 7.12,13. Ezec. 5.16.

24. Vor fi topiþi de foame, stinºi de
friguri
ªi de boli cumplite;
Voi trimite în ei dinþii fiarelor*

sãlbatice
ªi otrava ºerpilor. *Lev. 26.22.

25. Afarã*, vor pieri de sabie,
ªi înãuntru, vor pieri de groazã:
ªi tânãrul ºi fata,
ªi copilul de þâþã ca ºi bãtrânul.

*Plân. 1.20. Ezec. 7.15. 2 Cor. 7.5.

26. Voiam sã* zic: „Îi voi lua cu o
suflare,
Le voi ºterge pomenirea dintre

oameni!” *Ezec. 20.13,14,23.

27. Dar Mã tem de ocãrile vrãjma-
ºului,
Mã tem ca nu cumva vrãjmaºii lor

sã se amãgeascã 
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ªi sã* zicã: „Mâna noastrã cea puter-
nicã,
ªi nu Domnul a fãcut toate aceste

lucruri.” *Ps. 140.8.

28. Ei sunt un neam care ºi-a pierdut
bunul simþ 
ªi nu-i pricepere în ei*. *Isa. 27.11. Ier. 4.22.

29. Dacã ar fi fost* înþelepþi, ar
înþelege
ªi s-ar gândi** la ce li se va

întâmpla. *Cap. 5.29. 
Ps. 81.13; 107.43. Luca 19.42. **Isa. 47.7. Plân. 1.9.

30. Cum ar urmãri unul* singur o mie
din ei 
ªi cum ar pune doi pe fugã zece mii,
Dacã nu i-ar fi vândut** Stânca,
Dacã nu i-ar fi vândut Domnul?
*Lev. 26.8. Ios. 23.10. 2 Cron. 24.24. Isa. 30.17. **Ps. 44.12.

Isa. 50.1; 52.3.

31. Cãci* stânca lor nu este ca Stânca
noastrã,
Vrãjmaºii noºtri înºiºi sunt judecãtori

în aceastã privinþã**.
*1 Sam. 2.2. **1 Sam. 4.8. Ier. 40.3.

32. Ci viþa* lor este din sadul
Sodomei
ªi din þinutul Gomorei;
Strugurii lor sunt struguri otrãviþi,
Bobiþele lor sunt amare; *Isa. 1.10.

33. Vinul lor este venin* de ºerpi,
Este otravã** cumplitã de aspidã.

*Ps. 58.4. **Ps. 140.3. Rom. 3.13.

34. Oare nu este ascuns* lucrul
acesta la Mine,
Pecetluit în comorile Mele?

*Iov 14.17. Ier. 2.22. Osea 13.12. Rom. 2.5.

35. A Mea* este rãzbunarea ºi Eu
voi rãsplãti,
Când va începe sã le alunece

piciorul!
Cãci ziua nenorocirii lor** este

aproape,
ªi ceea ce-i aºteaptã nu va zãbovi.” –

*Ps. 94.1. Rom. 12.19. Evr. 10.30. **2 Pet. 2.3.

36. Domnul* va judeca pe poporul Sãu,
Dar va avea milã** de robii Sãi,
Vãzând cã puterea le este sleitã 
ªi cã nu† mai este nici rob, nici

slobod. *Ps. 135.14. **Judc. 2.18. Ps. 106.45. 
Ier. 31.20. Ioel 2.14. †1 Împ. 14.10; 21.21. 2 Împ. 9.8; 14.26.

37. El va zice: „Unde sunt dumnezeii*
lor,
Stânca aceea care le slujea de adãpost,

*Judc. 10.14. Ier. 2.28.

38. Dumnezeii aceia care mâncau
grãsimea jertfelor lor,
Care beau vinul jertfelor lor de

bãuturã?

Sã se scoale, sã vã ajute 
ªi sã vã ocroteascã!”
39. Sã ºtiþi, dar, cã Eu sunt* Dum-

nezeu
ªi cã nu** este alt dumnezeu afarã de

Mine;
Eu dau† viaþã ºi Eu omor,
Eu rãnesc ºi Eu tãmãduiesc,
ªi nimeni nu poate scoate pe cineva

din mâna Mea.
*Ps. 102.27. Isa. 41.4; 48.12. **Cap. 4.35. Isa. 45.5,18,22. 

†1 Sam. 2.6. 2 Împ. 5.7. Iov 5.18. Ps. 68.20. Osea 6.1.

40. Cãci Îmi* ridic mâna spre cer 
ªi zic: „Cât este de adevãrat cã

trãiesc în veci, *Gen. 14.22. Exod 6.8. Num. 14.30.

41. Atât este de adevãrat cã atunci
când voi* ascuþi fulgerul sabiei Mele 
ªi voi pune mâna sã fac judecatã,
Mã voi rãzbuna** împotriva potriv-

nicilor Mei 
ªi voi pedepsi pe cei ce Mã urãsc;

*Isa. 27.1; 34.5; 66.16. Ezec. 21.9,10,14,20. **Isa. 1.24. 
Naum 1.2.

42. Sabia Mea le va înghiþi carnea,
ªi-Mi voi îmbãta* sãgeþile de sânge,
De sângele celor uciºi ºi prinºi,
Din capetele fruntaºilor** vrãjmaºului.”

*Ier. 46.10. **Iov 13.24. Ier. 30.14. Plân. 2.5.

43. Neamuri, cântaþi* laudele popo-
rului Lui!
Cãci Domnul rãzbunã** sângele

robilor Sãi,
El Se rãzbunã† împotriva potriv-

nicilor Sãi 
ªi face ispãºire pentru†† þara Lui,

pentru poporul Lui.”
*Rom. 15.10. **Apoc. 6.10; 19.2. †Vers. 41. ††Ps. 85.1.

44. Moise a venit ºi a rostit toate
cuvintele cântãrii acesteia în faþa popo-
rului; Iosua, fiul lui Nun, era cu el.
45. Dupã ce a isprãvit Moise de rostit

toate cuvintele acestea înaintea între-
gului Israel,
46. le-a zis: „Puneþi-vã la* inimã toate

cuvintele pe care vã jur astãzi sã le
porunciþi copiilor voºtri, ca sã pãzeascã
ºi sã împlineascã toate cuvintele Legii
acesteia. *Cap. 6.6; 11.18. Ezec. 40.4.

47. Cãci nu este un lucru fãrã însem-
nãtate pentru voi; este viaþa* voastrã,
ºi prin aceasta vã veþi lungi zilele în
þara pe care o veþi lua în stãpânire,
dupã ce veþi trece Iordanul.”

*Lev. 18.5. Cap. 30.19. Prov. 3.2,22; 4.22. Rom. 10.5.

Domnul vorbeºte lui Moise
48. În aceeaºi zi, Domnul* a vorbit

lui Moise ºi a zis: *Num. 27.12,13.
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49. „Suie-te pe muntele* acesta
Abarim, pe muntele Nebo, în þara
Moabului, în faþa Ierihonului; ºi
priveºte þara Canaanului pe care o dau
în stãpânire copiilor lui Israel.

*Num. 33.47,48. Cap. 34.1.

50. Tu vei muri pe muntele pe care te
vei sui ºi vei fi adãugat la poporul tãu,
dupã cum Aaron*, fratele tãu, a murit
pe muntele Hor ºi a fost adãugat la
poporul lui, *Num. 20.25,28; 33.38.

51. pentru cã aþi* pãcãtuit împotriva
Mea în mijlocul copiilor lui Israel,
lângã apele Meriba, la Cades, în
pustiul Þin, ºi nu M-aþi sfinþit** în
mijlocul copiilor lui Israel.

*Num. 20.11-13; 27.14. **Lev. 10.3.

52. Tu vei* vedea doar de departe
þara dinaintea ta; dar nu vei intra în
þara pe care o dau copiilor lui Israel.”

*Num. 27.12. Cap. 34.4.

Binecuvântarea rostitã de Moise

331. Iatã binecuvântarea* cu care
Moise, omul** lui Dumnezeu, a

binecuvântat pe copiii lui Israel, înainte
de moartea lui. *Gen. 49.28. **Ps. 90, titlu.

2. El a zis:
„Domnul* a venit din Sinai 
ªi a rãsãrit peste ei din Seir,
A strãlucit din muntele Paran 
ªi a ieºit din mijlocul zecilor de

mii** de sfinþi,
Având în dreapta Lui focul Legii.

*Exod 19.18,20. Judc. 5.4,5. Hab. 3.3. **Ps. 68.17. Dan. 7.10.
Fapt. 7.53. Gal. 3.19. Evr. 2.2. Apoc. 5.11; 9.16.

3. Da, El iubeºte* popoarele;
Toþi** sfinþii sunt în mâna Ta.
Ei au stat† la picioarele Tale,
Au primit†† cuvintele Tale.
*Exod 19.5. Cap. 7.7,8. Ps. 47.4. Osea 11.1. Mal. 1.2.

**Cap. 7.6. 1 Sam. 2.9. Ps. 50.5. †Luca 10.39. Fapt. 22.3.
††Prov. 2.1.

4. Moise* ne-a dat Legea,
Moºtenirea** adunãrii lui Iacov.

*Ioan 1.17; 7.19. **Ps. 119.111.

5. El era împãrat* în Israel**,
Când se adunau cãpeteniile popo-

rului
ªi seminþiile lui Israel.

*Gen. 36.31. Judc. 9.2; 17.6. **Cap. 32.15.

6. Trãiascã Ruben ºi sã nu moarã,
ªi bãrbaþii lui sã fie mulþi la

numãr!”
7. Iatã ce a zis despre Iuda:
„Ascultã, Doamne, glasul lui Iuda 
ªi adu-l la poporul lui.
Puternice sã-i fie mâinile*,

ªi sã-i fii în ajutor** împotriva vrãj-
maºilor lui!” *Gen. 49.8. **Ps. 146.5.

8. Despre Levi a zis:
„Tumim* ºi Urim au fost încredinþaþi

bãrbatului sfânt,
Pe care L-ai** ispitit la Masa 
ªi cu care Te-ai certat la apele Meriba.”

*Exod 28.30. **Exod 17.7. Num. 20.13. Cap. 8.2,3,16.
Ps. 81.7.

9. Levi a zis despre tatãl sãu ºi despre
mama sa: „Nu i-am vãzut!”
ªi despre fraþii lui: „Nu vã* cunosc!”
Iar de copii n-a vrut sã mai ºtie.
Cãci ei pãzesc** Cuvântul Tãu 
ªi þin legãmântul Tãu;

*Exod 32.26-28. **Ier. 18.18. Mal. 2.5,6.

10. Ei învaþã* pe Iacov poruncile
Tale,
ªi pe Israel Legea Ta;
Ei pun** tãmâie sub nãrile Tale 
ªi ardere† de tot pe altarul Tãu.

*Lev. 10.11. Cap. 17.9-11; 24.8. Ezec. 44.23,24. Mal. 2.7.
**Exod 30.7,8. Num. 16.40. 1 Sam. 2.28. †Lev. 1.9,13,17. Ps.
51.19. Ezec. 43.27.

11. „Binecuvânteazã tãria lui, Doamne!
Primeºte lucrarea* mâinilor lui!
Frânge ºalele potrivnicilor lui,
ªi vrãjmaºii lui sã nu se mai scoale!”

*2 Sam. 24.23. Ps. 20.3. Ezec. 20.40,41; 43.27.

12. Despre Beniamin a zis:
„El este preaiubitul Domnului,
El va locui la adãpost lângã Dânsul.
Domnul îl va ocroti întotdeauna 
ªi se va odihni între umerii Lui.”
13. Despre Iosif a zis:
„Þara lui va primi de la Domnul, ca

semn de binecuvântare*,
Cel mai bun dar al cerului, roua**,
Cele mai bune ape care sunt jos,

*Gen. 49.25. **Gen. 27.28.

14. Cele mai bune roade ale soarelui,
Cele mai bune roade ale fiecãrei

luni,
15. Cele mai bune roade din munþii*

cei vechi,
Cele mai bune roade de pe dea-

lurile** cele veºnice,
*Gen. 49.26. **Hab. 3.6.

16. Cele mai bune roade ale pãmân-
tului ºi din tot ce cuprinde el.
Bunãvoinþa* Celui ce S-a arãtat în

rug
Sã vinã peste capul** lui Iosif,
Pe creºtetul capului domnului fraþilor

lui! *Exod 3.2,4. Fapt. 7.30,35. **Gen. 49.26.

17. El are frumuseþea întâiului nãs-
cut* al taurului;
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Coarnele** lui sunt cum sunt coarnele
bivolului;
Cu ele va împunge† pe toate popoa-

rele,
Pânã la marginile pãmântului:
Ele sunt zecile de mii†† ale lui

Efraim,
Ele sunt miile lui Manase.”

*1 Cron. 5.1. **Num. 23.22. Ps. 92.10. †1 Împ. 22.11.
Ps. 44.5. ††Gen. 48.19.

18. Despre Zabulon a zis:
„Bucurã-te*, Zabuloane, de alergãrile

tale,
ªi tu, Isahar, de corturile tale!

*Gen. 49.13-15.

19. Ei vor chema* popoarele pe
munte;
Acolo, vor** aduce jertfe de dreptate,
Cãci vor suge bogãþia mãrii,
ªi comorile ascunse în nisip.”

*Isa. 2.3. **Ps. 4.5.

20. Despre Gad a zis:
„Binecuvântat sã fie cine lãrgeºte* pe

Gad:
Gad se odihneºte ca un leu 
ªi sfâºie la braþe ºi capete.

*Ios. 13.10, etc. 1 Cron. 12.8, etc.

21. El a ales* cea dintâi parte a þãrii,
Cãci acolo stã ascunsã moºtenirea

legiuitorului;
El a mers cu fruntaºii** poporului,
A adus la îndeplinire dreptatea

Domnului
ªi poruncile Lui faþã de Israel.”

*Num. 32.16,17, etc. **Ios. 4.12.

22. Despre Dan a zis:
„Dan este un pui de leu,
Care s-aruncã* din Basan.”

*Ios. 19.47. Judc. 18.27.

23. Despre Neftali a zis:
„Neftali, sãtul* de bunãvoinþã 
ªi copleºit cu binecuvântãri de la

Domnul,
Ia în stãpânire partea de** apus ºi

miazãzi!” *Gen. 49.21. **Ios. 19.32, etc.

24. Despre Aºer a zis:
„Binecuvântat* sã fie Aºer între

copiii lui Israel!
Plãcut sã fie fraþilor lui 
ªi sã-ºi moaie** piciorul în untde-

lemn! *Gen. 49.20. **Iov 29.6.

25. Zãvoarele tale sã fie de fier ºi de
aramã*,
ªi puterea ta sã þinã cât zilele tale!

*Cap. 8.9.

26. Nimeni* nu este ca Dumnezeul
lui Israel**,
El trece pe ceruri ca sã-þi vinã în

ajutor,

Trece† cu mãreþie pe nori.
*Exod 15.11. Ps. 86.8. Ier. 10.6. **Cap. 32.15.

†Ps. 68.4,33,34; 104.3. Hab. 3.8.

27. Dumnezeul cel Veºnic este un loc
de adãpost*,
ªi sub braþele Lui cele veºnice este

un loc de scãpare.
El a izgonit** pe vrãjmaº dinaintea ta 
ªi a zis: „Nimiceºte-l.”

*Ps. 90.1. **Cap. 9.3-5.

28. Israel* este fãrã fricã în locuinþa
lui,
Izvorul** lui Iacov este deoparte
Într-o þarã plinã de grâu ºi de must,
ªi cerul† lui picurã roua.

*Num. 23.9. Ier. 23.6; 33.16. **Cap. 8.7,8. †Gen. 27.28.
Cap. 11.11.

29. Ferice* de tine, Israele! Cine**
este ca tine,
Un popor mântuit de Domnul,
Scutul† care îþi dã ajutor 
ªi sabia care te face slãvit?
Vrãjmaºii tãi vor face pe prietenii††

înaintea ta,
ªi tu vei*† cãlca peste înãlþimile lor.”
*Ps. 144.15. **2 Sam. 7.23. †Ps. 115.9-11. ††2 Sam. 22.45.

Ps. 18.44; 66.3; 81.15. *†Cap. 32.13.

Moartea lui Moise

341. Moise s-a suit din câmpia
Moabului pe* muntele Nebo, pe

vârful muntelui Pisga, în faþa Ieriho-
nului. ªi Domnul i-a arãtat** toatã
þara: de la Galaad pânã† la Dan,

*Num. 27.12; 33.47. Cap. 32.49. **Cap. 3.27. †Gen. 14.14.

2. tot þinutul lui Neftali, þara lui
Efraim ºi Manase, toatã þara lui Iuda
pânã la marea* de apus, *Cap. 11.24.

3. partea de miazãzi, împrejurimile
Iordanului, valea Ierihonului, cetatea*
finicilor, pânã la Þoar.

*Judc. 1.16; 3.13. 2 Cron 28.15.

4. Domnul i-a zis: „Aceasta* este þara
pe care am jurat cã o voi da lui
Avraam, lui Isaac ºi lui Iacov zicând:
„O voi da seminþei tale.” Þi-am arãtat**
ca s-o vezi cu ochii tãi; dar nu vei
intra în ea.”

*Gen. 12.7; 13.15; 15.18; 26.3; 28.13. **Cap. 3.27; 32.52.

5. Moise*, robul Domnului, a murit
acolo, în þara Moabului, dupã porunca
Domnului. *Cap. 32.50. Ios. 1.1,2.

6. ªi Domnul l-a îngropat în vale, în
þara Moabului, faþã în faþã cu Bet-Peor.
Nimeni* nu i-a cunoscut mormântul
pânã în ziua de azi. *Iuda 9.

7. Moise* era în vârstã de o sutã
douãzeci de ani când a murit; vederea**
nu-i slãbise, ºi puterea nu-i trecuse.

*Cap. 31.2. **Gen. 27.1; 48.10. Ios. 14.10,11.
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Iosua în fruntea poporului

11. Dupã moartea lui Moise, robul
Domnului, Domnul a zis lui Iosua,

fiul lui Nun, slujitorul* lui Moise:
*Exod 24.13. Deut. 1.38.

2. „Robul Meu Moise* a murit: acum,
scoalã-te, treci Iordanul acesta, tu ºi
tot poporul acesta, ºi intraþi în þara pe
care o dau copiilor lui Israel. *Deut. 34.5.

3. Orice loc* pe care-l va cãlca talpa
piciorului vostru vi-l dau, cum am
spus lui Moise. *Deut. 11.24. Cap. 14.9.

4. Þinutul vostru* se va întinde de la
pustiu ºi Liban pânã la râul cel mare,
râul Eufrat, toatã þara hetiþilor, ºi pânã
la Marea cea Mare, spre apusul soarelui.

*Gen. 15.18. Exod 23.31. Num. 34.3-12.

5. Nimeni* nu va putea sã stea împo-
triva ta, cât vei trãi. Eu voi fi** cu tine,
cum am† fost cu Moise; nu te†† voi
lãsa, nici nu te voi pãrãsi.

*Deut. 7.24. **Exod 3.12. †Deut. 31.8,23. Vers. 9,17.
Cap. 3.7; 6.27. Isa. 43.2,5. ††Deut. 31.6,8. Evr. 13.5.

6. Întãreºte-te* ºi îmbãrbãteazã-te,
cãci tu vei da în stãpânire poporului
acestuia þara pe care am jurat pãrinþilor
lor cã le-o voi da. *Deut. 31.7,23.

7. Întãreºte-te numai ºi îmbãrbãteazã-te,
lucrând cu credincioºie dupã toatã
Legea* pe care þi-a dat-o robul Meu
Moise; nu** te abate de la ea nici la
dreapta, nici la stânga, ca sã izbuteºti
în tot ce vei face.

*Num. 27.23. Deut. 31.7. Cap. 11.15. **Deut. 5.32; 28.14.

8. Cartea aceasta a Legii sã nu se*

depãrteze de gura ta; cugetã** asupra
ei zi ºi noapte, cãutând sã faci tot ce
este scris în ea; cãci atunci vei izbândi
în toate lucrãrile tale ºi atunci vei
lucra cu înþelepciune.

*Deut. 17.18,19. **Ps. 1.2.

9. Nu* þi-am dat Eu oare porunca
aceasta: „Întãreºte-te ºi îmbãrbãteazã-te”?
Nu** te înspãimânta ºi nu te îngrozi,
cãci Domnul Dumnezeul tãu este cu
tine în tot ce vei face.”

*Deut. 31.7,8,23. **Ps. 27.1. Ier. 1.8.

Poporul fãgãduieºte ascultare
10. Iosua a dat cãpeteniilor oºtirii

poporului urmãtoarea poruncã:
11. „Treceþi prin tabãrã ºi iatã ce

sã porunciþi poporului: „Pregãtiþi-vã
merinde, cãci peste trei* zile veþi
trece Iordanul acesta ca sã mergeþi sã
cuceriþi þara pe care v-o dã în stã-
pânire Domnul Dumnezeul vostru.”

*Deut. 9.1; 11.31. Cap. 3.2. 

12. Iosua a zis rubeniþilor, gadiþilor ºi
jumãtãþii din seminþia lui Manase:
13. „Aduceþi-vã aminte* ce v-a

poruncit Moise, robul Domnului, când
a zis: „Domnul Dumnezeul vostru v-a
dat odihnã ºi v-a dat þara aceasta.

*Num. 32.20-28. Cap. 22.2-4.

14. Nevestele voastre, pruncii voºtri
ºi vitele voastre sã rãmânã în þara pe
care v-a dat-o Moise dincoace de
Iordan; dar voi toþi bãrbaþii voinici sã
treceþi înarmaþi înaintea fraþilor voºtri
ºi sã-i ajutaþi,

IOSUA
SAU ISUS NAVI

(Psalmul 111.6. 1 Timotei 6.12. Evrei 4.1-11.)

CUCERIREA ÞÃRII CANAANULUI
(Capitolele 1-12.)

8. Copiii lui Israel au plâns pe Moise
treizeci* de zile, în câmpia Moabului;
ºi zilele acelea de plâns ºi de jale pentru
Moise s-au sfârºit. *Gen. 50.3,10. Num. 20.29.

9. Iosua, fiul lui Nun, era plin* de
duhul înþelepciunii, cãci Moise** îºi
pusese mâinile peste el. Copiii lui
Israel au ascultat de el ºi au fãcut
potrivit cu poruncile pe care le dãduse
lui Moise, Domnul.

*Isa. 11.2. Dan. 6.3. **Num. 27.18,23.

10. În Israel nu s-a mai ridicat* pro-

roc ca Moise, pe care** Domnul sã-l fi
cunoscut faþã în faþã.

*Cap. 18.15,18. **Exod 33.11. Num. 12.6,8. Cap. 5.4.

11. Nici unul nu poate fi pus alãturi
de el, în ce priveºte toate* semnele ºi
minunile, pe care l-a trimis Dumnezeu
sã le facã în þara Egiptului împotriva
lui faraon, împotriva supuºilor lui ºi
împotriva întregii þãri, *Cap. 4.34; 7.19.

12. ºi în ce priveºte toate semnele
înfricoºãtoare pe care le-a fãcut Moise
cu mânã tare înaintea întregului Israel.
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15. pânã ce Domnul va da odihnã
fraþilor voºtri, ca ºi vouã, ºi pânã ce
vor fi ºi ei în stãpânirea þãrii pe care
le-o dã Domnul Dumnezeul vostru.
Apoi* sã vã întoarceþi sã stãpâniþi þara
care este moºia voastrã ºi pe care v-a
dat-o Moise, robul Domnului, dincoace
de Iordan, spre rãsãritul soarelui.”

*Cap. 22.4, etc.

16. Ei au rãspuns lui Iosua ºi au zis:
„Vom face tot ce ne-ai poruncit ºi ne
vom duce oriunde ne vei trimite.
17. Te vom asculta în totul, cum am

ascultat pe Moise. Numai Domnul
Dumnezeul tãu sã fie* cu tine, cum a
fost cu Moise! *Vers. 5. 1 Sam. 20.13. 1 Împ. 1.37.

18. Orice om care se va rãzvrãti
împotriva poruncii tale ºi care nu va
asculta de tot ce-i vei porunci sã fie
pedepsit cu moartea! Întãreºte-te numai
ºi îmbãrbãteazã-te!”

Cele douã iscoade la Ierihon

21. Iosua, fiul lui Nun, a trimis în
ascuns din* Sitim doi oameni, ca

iscoade, zicându-le: „Duceþi-vã de
cercetaþi þara ºi mai ales Ierihonul.”
Cei doi oameni au plecat ºi au ajuns**

în casa unei curve, care se chema
Rahav†, ºi s-au culcat acolo.

*Num. 25.1. **Evr. 11.31. Iac. 2.25. †Mat. 1.5.

2. S-a dat* de ºtire împãratului din
Ierihon ºi i-au spus: „Iatã cã niºte
oameni dintre copiii lui Israel au venit
aici astã-noapte ca sã iscodeascã þara.”

*Ps. 127.1. Prov. 21.30.

3. Împãratul Ierihonului a trimis la
Rahav sã-i spunã: „Scoate afarã pe
bãrbaþii care au venit la tine ºi care au
intrat în casa ta; cãci au venit sã
iscodeascã þara.”
4. Femeia* a luat pe cei doi bãrbaþi

ºi i-a ascuns; ºi a zis: „Este adevãrat
cã bãrbaþii aceºtia au venit la mine, dar
nu ºtiam de unde sunt; *2 Sam. 17.19,20.
5. ºi, fiindcã poarta a trebuit sã se

închidã noaptea, bãrbaþii aceºtia au ieºit
afarã; nu ºtiu unde s-au dus: grãbiþi-vã
de-i urmãriþi ºi-i veþi ajunge.”
6. Ea îi suise* pe acoperiº ºi-i

ascunsese sub niºte mãnunchiuri de in,
pe care-l întinsese pe acoperiº.

*Exod 1.17. 2 Sam. 17.19.

7. Oamenii aceia i-au urmãrit pe
drumul care duce la vadul Iordanului,
ºi dupã ce au ieºit ei, s-a închis poarta.
8. Înainte de a se culca iscoadele,

Rahav s-a suit la ei pe acoperiº
9. ºi le-a zis: „ªtiu cã Domnul v-a

dat þara aceasta, cãci ne-a apucat
groaza* de voi, ºi toþi locuitorii þãrii
tremurã înaintea voastrã.

*Gen. 35.5. Exod 23.27. Deut. 2.25; 11.25.

10. Fiindcã am auzit cum, la ieºirea
voastrã din Egipt, Domnul a secat*
înaintea voastrã apele Mãrii Roºii ºi
am auzit ce aþi fãcut** celor doi împãraþi
ai amoriþilor dincolo de Iordan, lui
Sihon ºi Og, pe care i-aþi nimicit cu
desãvârºire.

*Exod 14.21. Cap. 4.23. **Num. 21.24,34,35.

11. De când am* auzit lucrul acesta,
ni s-a tãiat inima** ºi toþi ne-am
pierdut nãdejdea înaintea voastrã;
cãci Domnul† Dumnezeul vostru  este
Dumnezeu sus în ceruri ºi jos pe pã-
mânt.

*Exod 15.14,15. **Cap. 5.1; 7.5. Isa. 13.7. †Deut. 4.39.

12. ªi acum, vã rog, juraþi-mi* pe
Domnul cã veþi avea faþã de casa**
tatãlui meu aceeaºi bunãvoinþã pe care
am avut-o eu faþã de voi. Daþi-mi un
semn† de încredinþare

*1 Sam. 20.14,15,17. **1 Tim. 5.8. †Vers. 18.

13. cã veþi lãsa cu viaþã pe tatãl
meu, pe mama mea, pe fraþii mei, pe
surorile mele ºi pe toþi ai lor ºi cã ne
veþi scãpa de la moarte.”
14. Bãrbaþii aceia i-au rãspuns: „Sun-

tem gata sã murim pentru voi, dacã nu
ne daþi pe faþã; ºi când Domnul ne va
da þara aceasta, ne vom purta cu tine
cu bunãvoinþã* ºi credincioºie.”

*Judc. 1.24. Mat. 5.7.

15. Ea i-a coborât* cu o funie pe
fereastrã, cãci casa în care locuia era
lângã zidul cetãþii. *Fapt. 9.25.

16. ªi le-a zis: „Duceþi-vã spre
munte, ca sã nu vã întâlneascã cei ce
vã urmãresc; ascundeþi-vã acolo trei
zile, pânã se vor întoarce; dupã aceea,
sã vã vedeþi de drum.”
17. Bãrbaþii aceia i-au zis: „Iatã cum

vom fi dezlegaþi* de jurãmântul pe
care ne-ai pus sã-l facem. *Exod 20.7.

18. La intrarea* noastrã în þarã, leagã
funia aceasta de fir cãrãmiziu la
fereastra prin care ne-ai coborât ºi
strânge** la tine în casã pe tatãl tãu,
pe mama ta, pe fraþii tãi ºi pe toatã
familia tatãlui tãu. *Vers. 12. **Cap. 6.23.

19. Dacã vreunul din ei va ieºi pe
poarta casei tale, ca sã meargã afarã pe
uliþã, sângele* lui va cãdea asupra
capului lui, ºi noi vom fi nevinovaþi:
dar dacã va pune cineva mâna pe vreu-
nul din cei ce vor fi cu tine în casã,

IOSUA 1, 2234

sângele lui va cãdea asupra capului
nostru. *Mat. 27.25.

20. ªi dacã ne vei da pe faþã, vom fi
dezlegaþi de jurãmântul pe care ne-ai
pus sã-l facem.”
21. Ea a rãspuns: „Fie dupã cuvintele

voastre.” ªi-a luat rãmas bun de la ei,
ºi ei au plecat. Ea a legat funia cãrã-
mizie la fereastrã.
22. Ei au plecat ºi au ajuns la munte,

unde au rãmas trei zile, pânã s-au
întors cei care-i urmãreau. Cei care-i
urmãreau i-au cãutat pe tot drumul,
dar nu i-au gãsit.
23. Cei doi oameni s-au întors, s-au

coborât din munte ºi au trecut Iordanul.
Au venit la Iosua, fiul lui Nun, ºi i-au
istorisit tot ce li se întâmplase.
24. Ei au zis lui Iosua: „Cu adevãrat,

Domnul* a dat toatã þara în mâinile
noastre, ºi toþi locuitorii þãrii tremurã
înaintea noastrã.” *Exod 23.31. Cap. 6.2; 21.44.

Trecerea Iordanului

31. Iosua, sculându-se dis-de-dimi-
neaþã, a pornit din Sitim* cu toþi

copiii lui Israel. Au ajuns la Iordan; ºi
au rãmas acolo peste noapte, înainte
de a trece. *Cap. 2.1.

2. Dupã trei* zile, cãpeteniile oastei
au trecut prin tabãrã *Cap. 1.10,11.

3. ºi au dat poporului urmãtoarea
poruncã: „Când* veþi vedea chivotul
legãmântului Domnului Dumnezeului
vostru dus de preoþi**, care sunt din
neamul Leviþilor, sã plecaþi din locul
în care sunteþi ºi sã porniþi dupã el.

*Num. 10.33. **Deut. 31.9,25.

4. Dar* între voi ºi el sã fie o
depãrtare de aproape douã mii de
coþi: sã nu vã apropiaþi de el. El vã va
arãta drumul pe care trebuie sã-l
urmaþi, cãci n-aþi mai trecut pe drumul
acesta.” *Exod 19.12.

5. Iosua a zis poporului: „Sfinþiþi-vã*,
cãci mâine Domnul va face lucruri
minunate în mijlocul vostru.”

*Exod 19.10,14,15. Lev. 20.7. Num. 11.8. Cap. 7.13.
1 Sam. 16.5. Ioel 2.16.

6. ªi Iosua a zis preoþilor: „Luaþi*
chivotul legãmântului ºi treceþi înaintea
poporului.” Ei au luat chivotul legã-
mântului ºi au pornit înaintea poporului.

*Num. 4.15.

7. Domnul a zis lui Iosua: „Astãzi voi
începe sã te înalþ* înaintea întregului

Israel, ca sã ºtie cã voi fi cu tine cum**
am fost cu Moise.

*Cap. 4.14. 1 Cron. 29.25. 2 Cron. 1.1. **Cap. 1.5.

8. Sã dai urmãtoarea poruncã preo-
þilor* care duc chivotul legãmântului:
„Când veþi ajunge la marginea apelor
Iordanului, sã vã** opriþi în Iordan.”

*Vers. 3. **Vers. 17.

9. Iosua a zis copiilor lui Israel:
„Apropiaþi-vã ºi ascultaþi cuvintele
Domnului, Dumnezeului vostru.”
10. Iosua a zis: „Prin aceasta veþi

cunoaºte cã Dumnezeul* cel Viu este
în mijlocul vostru ºi cã va izgoni**
dinaintea voastrã pe canaaniþi, pe hetiþi,
pe heviþi, pe fereziþi, pe ghirgasiþi, pe
amoriþi ºi pe iebusiþi:

*Deut. 5.26. 1 Sam. 17.26. 2 Împ. 19.4. Osea 1.10.
Mat. 16.16. 1 Tes. 1.9. **Exod 33.2. Deut. 7.1. Ps. 44.2.

11. Iatã, chivotul legãmântului Dom-
nului* întregului pãmânt va trece
înaintea voastrã în Iordan.

*Vers. 13. Mica 4.13. Zah. 4.14; 6.5.

12. Acum, luaþi* doisprezece bãrbaþi
din seminþiile lui Israel, câte un bãrbat
de fiecare seminþie. *Cap. 4.2.

13. ªi de îndatã* ce preoþii care duc
chivotul Domnului** Dumnezeului  în-
tregului pãmânt vor pune talpa
piciorului în apele Iordanului, apele
Iordanului se vor despica în douã, ºi
anume apele care se coboarã din sus se
vor opri† grãmadã.”

*Vers. 15,16. **Vers. 11. †Ps. 78.13; 114.3.

14. Poporul a ieºit din corturi, ca sã
treacã Iordanul, ºi preoþii care duceau
chivotul* legãmântului au pornit îna-
intea poporului. *Fapt. 7.45.

15. Când preoþii care duceau chivotul
au ajuns la Iordan ºi când li s-au
înmuiat picioarele* în marginea apei –
cãci** Iordanul se varsã peste toate
malurile lui în† tot timpul seceriºului – 
*Vers. 13. **1 Cron. 12.15. Ier. 12.5; 49.19. †Cap. 4.18; 5.10,12.

16. apele care se coboarã din sus 
s-au oprit ºi s-au înãlþat grãmadã, la o
foarte mare depãrtare de lângã cetatea
Adam, care este lângã Þartan*; iar cele
ce se coborau spre** marea câmpiei,
care este Marea† Sãratã, s-au scurs de
tot. Poporul a trecut în faþa Ieriho-
nului.

*1 Împ. 4.12; 7.46. **Deut. 3.17. †Gen. 14.3. Num. 34.3.

17. Preoþii care duceau chivotul
legãmântului Domnului s-au oprit pe
uscat, în mijlocul Iordanului, în timp
ce tot Israelul* trecea pe uscat, pânã a
isprãvit tot poporul de trecut Iordanul.

*Exod 14.29.
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Pietre de aducere aminte

41. Dupã ce a isprãvit tot poporul de
trecut* Iordanul, Domnul a zis lui

Iosua: *Deut. 27.2. Cap. 3.17.

2. „Ia* doisprezece bãrbaþi din popor,
câte un bãrbat din fiecare seminþie.

*Cap. 3.12.

3. Dã-le porunca urmãtoare: „Luaþi
de aici, din mijlocul Iordanului, din
locul unde s-au oprit* preoþii, douã-
sprezece pietre, pe care sã le duceþi cu
voi ºi sã le puneþi în locul** unde veþi
petrece noaptea aceasta.”

*Cap. 3.13. **Vers. 19,20.

4. Iosua a chemat pe cei doisprezece
bãrbaþi, pe care i-a ales dintre copiii
lui Israel, câte un bãrbat de fiecare
seminþie,
5. ºi le-a zis: „Treceþi înaintea chivo-

tului Domnului Dumnezeului vostru,
în mijlocul Iordanului, ºi fiecare din
voi sã ia o piatrã pe umãr, dupã numãrul
seminþiilor copiilor lui Israel,
6. pentru ca acesta sã fie un semn de

aducere aminte în mijlocul vostru.
Când* vor întreba copiii voºtri într-o
zi: „Ce înseamnã pietrele acestea pentru
voi?”

*Vers. 21. Exod 12.26; 13.14. Deut. 6.20. Ps. 44.1; 78.3-6.

7. Sã le spuneþi: „Apele Iordanului* 
s-au despicat în douã înaintea chivo-
tului legãmântului Domnului; când a
trecut chivotul Iordanul, apele Iorda-
nului s-au despicat în douã, ºi pietrele
acestea sã fie întotdeauna o aducere
aminte** pentru copiii lui Israel.”

*Cap. 3.13,16. **Exod 12.14. Num. 16.40.

8. Copiii lui Israel au fãcut aºa cum
le poruncise Iosua. Au luat douãspre-
zece pietre din mijlocul Iordanului,
cum spusese lui Iosua, Domnul, dupã
numãrul seminþiilor copiilor lui Israel,
le-au luat cu ei ºi le-au pus în locul
unde aveau sã rãmânã peste noapte.
9. Iosua a ridicat ºi el douãsprezece

pietre în mijlocul Iordanului, în locul
unde se opriserã picioarele preoþilor
care duceau chivotul legãmântului; ºi
ele au rãmas acolo pânã în ziua de azi.
10. Preoþii care duceau chivotul au

stat în mijlocul Iordanului pânã la
deplina împlinire a celor ce poruncise
lui Iosua, Domnul, sã spunã poporului,
potrivit cu tot ce poruncise Moise lui
Iosua. ªi poporul s-a grãbit sã treacã.
11. Dupã ce a isprãvit de trecut tot

poporul, chivotul Domnului ºi preoþii
au trecut înaintea poporului.

12. Fiii lui Ruben, fiii lui Gad ºi
jumãtate din seminþia lui Manase, au
trecut* înarmaþi înaintea copiilor lui
Israel, cum le spusese Moise.

*Num. 32.20,27,28.

13. Aproape patruzeci de mii de bãr-
baþi, pregãtiþi de rãzboi, au trecut gata
de luptã înaintea Domnului în câmpia
Ierihonului.
14. În ziua aceea, Domnul a înãlþat*

pe Iosua înaintea întregului Israel; ºi
s-au temut de el, cum se temuserã de
Moise, în toate zilele vieþii lui. *Cap. 3.7.

15. Domnul a zis lui Iosua:
16. „Porunceºte preoþilor care duc*

chivotul mãrturiei sã iasã din Iordan.”
*Exod 25.16,22.

17. ªi Iosua a poruncit preoþilor:
„Ieºiþi din Iordan!”
18. Când au ieºit preoþii care duceau

chivotul legãmântului Domnului din
mijlocul Iordanului ºi când au cãlcat
cu talpa picioarelor pe uscat, apele
Iordanului s-au întors la locul lor ºi 
s-au revãrsat* ca mai înainte peste
toate malurile lui. *Cap. 3.15.

19. Poporul a ieºit din Iordan în ziua
a zecea a lunii întâi ºi a tãbãrât la
Ghilgal*, la marginea de rãsãrit a Ieri-
honului. *Cap. 5.9.

20. Iosua a ridicat la Ghilgal cele*
douãsprezece pietre pe care le luaserã
din Iordan. *Vers. 3.

21. El a zis copiilor lui Israel: „Când
vor* întreba copiii voºtri într-o zi pe
pãrinþii lor: „Ce înseamnã pietrele
acestea?” *Vers. 6.

22. Sã învãþaþi pe copiii voºtri ºi sã le
spuneþi: „Israel* a trecut Iordanul
acesta pe uscat. *Cap. 3.17.

23. Cãci Domnul Dumnezeul vostru a
secat înaintea voastrã apele Iordanului
pânã ce aþi trecut, dupã cum fãcuse
Domnul Dumnezeul vostru la Marea
Roºie, pe care a secat-o* înaintea noastrã
pânã am trecut, *Exod 14.21.

24. pentru ca* toate popoarele pãmân-
tului sã ºtie cã mâna Domnului este**
puternicã, ºi sã vã† temeþi întotdeauna
de Domnul Dumnezeul vostru.”

*1 Împ. 8.42,43. 2 Împ. 19.19. Ps. 106.8. **Exod 15.16. 1 Cron.
29.12. Ps. 89.13. †Exod 14.31. Deut. 6.2. Ps. 89.7. Ier. 10.7.

Tãierea împrejur

51. Când au auzit* toþi împãraþii
amoriþilor de la apusul Iordanului,

ºi toþi împãraþii canaaniþilor de lângã**
mare cã Domnul secase apele Iorda-
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nului înaintea copiilor lui Israel pânã
am trecut, li s-a tãiat† inima ºi au
rãmas îngroziþi înaintea copiilor lui
Israel. *Exod 15.14,15. **Num. 13.29. 
Cap. 2.9-11. Ps. 48.6. Ezec. 21.7. †1 Împ. 10.5.

2. În vremea aceea, Domnul a zis lui
Iosua: „Fã-þi niºte cuþite* de piatrã ºi
taie împrejur pe copiii lui Israel, a
doua oarã.” *Exod 4.25.

3. Iosua ºi-a fãcut niºte cuþite de
piatrã ºi a tãiat împrejur pe copiii lui
Israel pe dealul Aralot.
4. Iatã pricina pentru care i-a tãiat

Iosua împrejur. Tot* poporul ieºit din
Egipt, bãrbaþii, toþi oamenii de luptã
muriserã în pustiu, pe drum, dupã
ieºirea lor din Egipt.

*Num. 14.29; 26.64,65. Deut. 2.16.

5. Tot poporul acela ieºit din Egipt
era tãiat împrejur; dar tot poporul
nãscut în pustiu, pe drum, dupã ieºirea
din Egipt, nu fusese tãiat împrejur.
6. Cãci copiii lui Israel umblaserã

patruzeci* de ani prin pustiu pânã la
nimicirea întregului neam de oameni
de rãzboi care ieºiserã din Egipt ºi care
nu ascultaserã de glasul Domnului.
Domnul le-a jurat cã nu-i** va lãsa sã
vadã þara pe care jurase pãrinþilor lor
cã ne-o va da, þarã† în care curge lapte
ºi miere. *Num. 14.33. Deut. 1.3; 2.7,14. 
Ps. 95.10. **Num. 14.23. Ps. 95.11. Evr. 3.11. †Exod 3.8.

7. În locul lor a ridicat pe* copiii lor;
ºi Iosua i-a tãiat împrejur, cãci erau
netãiaþi împrejur, pentru cã nu-i
tãiaserã împrejur pe drum.

*Num. 14.31. Deut. 1.39.

8. Dupã ce a isprãvit de tãiat împrejur
pe tot poporul, au rãmas pe loc în
tabãrã pânã la vindecare*. *Gen. 34.25.

Prãznuirea 
Paºtilor – Mana înceteazã

9. Domnul a zis lui Iosua: „Astãzi,
am ridicat ocara* Egiptului de deasupra
voastrã.” ªi locului aceluia i-au pus
numele** Ghilgal (Prãvãlire) pânã în
ziua de azi. *Gen. 34.14. 1 Sam. 14.6. 
Lev. 18.3. Cap. 24.14. Ezec. 20.7; 23.3,8. **Cap. 4.19.

10. Copiii lui Israel au tãbãrât la
Ghilgal; ºi au prãznuit Paºtile în a
paisprezecea* zi a lunii, spre searã, în
câmpia Ierihonului. *Exod 12.6. Num. 9.5.

11. A doua zi de Paºti au mâncat din
grâul þãrii, azime ºi boabe prãjite;
chiar în ziua aceea au mâncat.
12. Mana* a încetat a doua zi de

Paºti, când au mâncat din grâul
þãrii. Copiii lui Israel n-au mai avut

manã, ci au mâncat din roadele þãrii
Canaanului în anul acela. *Exod 16.35.

Descoperirea dumnezeiascã
13. Pe când Iosua era lângã Ierihon, a

ridicat ochii ºi s-a uitat. ªi iatã cã un
om* stãtea în picioare înaintea lui, cu
sabia scoasã** din teacã în mânã.
Iosua s-a dus spre el ºi i-a zis: „Eºti
dintre ai noºtri sau dintre vrãjmaºii
noºtri?” *Gen. 18.2; 32.24. 
Exod 23.23. Zah. 1.8. Fapt. 1.10. **Num. 22.23.

14. El a rãspuns: „Nu, ci Eu sunt
Cãpetenia oºtirii Domnului, ºi acum
am venit.” Iosua s-a* aruncat cu faþa
la pãmânt, s-a închinat ºi I-a zis: „Ce
spune Domnul meu robului Sãu?”

*Gen. 17.3.

15. ªi Cãpetenia oºtirii Domnului a
zis lui Iosua: „Scoate-þi* încãlþãmintea
din picioare, cãci locul pe care stai este
sfânt.” ªi Iosua a fãcut aºa.

*Exod 3.5. Fapt. 7.33.

Luarea Ierihonului – Nelegiuirea ºi
pedepsirea lui Acan

61. Ierihonul era închis ºi întãrit de
teama copiilor lui Israel. Nimeni nu

ieºea din el ºi nimeni nu intra în el.
2. Domnul a zis lui Iosua: „Iatã, dau*

în mâinile tale Ierihonul ºi pe împã-
ratul** lui, pe vitejii lui ostaºi.

*Cap. 2.9,24; 8.1. **Deut. 7.24.

3. Înconjuraþi cetatea, voi toþi bãrbaþii
de rãzboi, dând ocol cetãþii o datã. Aºa
sã faci ºase zile.
4. ªapte preoþi sã poarte înaintea

chivotului ºapte trâmbiþe de corn de
berbec; în ziua a ºaptea, sã înconjuraþi
cetatea de ºapte ori, ºi preoþii* sã sune
din trâmbiþe. *Num. 10.8.

5. Când vor suna lung din cornul de
berbec ºi când veþi auzi sunetul
trâmbiþei, tot poporul sã scoatã mari
strigãte. Atunci zidul cetãþii se va
prãbuºi, ºi poporul sã se suie, fiecare
drept înainte.”
6. Iosua, fiul lui Nun, a chemat pe

preoþi ºi le-a zis: „Luaþi chivotul
legãmântului, ºi ºapte preoþi sã poarte
cele ºapte trâmbiþe de corn de berbec
înaintea chivotului Domnului.”
7. ªi a zis poporului: „Porniþi, încon-

juraþi cetatea, ºi bãrbaþii înarmaþi sã
treacã înaintea chivotului Domnului.”
8. Dupã ce a vorbit Iosua poporului,

cei ºapte preoþi care purtau înaintea
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Domnului cele ºapte trâmbiþe de corn
de berbec au pornit ºi au sunat din
trâmbiþe. Chivotul legãmântului Dom-
nului mergea în urma lor.
9. Bãrbaþii înarmaþi mergeau înaintea

preoþilor care sunau din trâmbiþe, ºi
coada* oºtirii mergea dupã chivot; în
timpul mersului, preoþii sunau din
trâmbiþe. *Num. 10.25.

10. Iosua dãduse porunca aceasta
poporului: „Voi sã nu strigaþi, sã nu vi
se audã glasul ºi sã nu vã iasã o vorbã
din gurã, pânã în ziua când vã voi
spune: „Strigaþi!” Atunci sã strigaþi.”
11. Chivotul Domnului a înconjurat

cetatea ºi i-a dat ocol o datã; apoi au
intrat în tabãrã ºi au rãmas în tabãrã
peste noapte.
12. Iosua s-a sculat cu noaptea în cap,

ºi preoþii* au luat chivotul Domnului.
*Deut. 31.25.

13. Cei ºapte preoþi, care purtau cele
ºapte trâmbiþe de corn de berbec îna-
intea chivotului Domnului, au pornit
ºi au sunat din trâmbiþe. Bãrbaþii înar-
maþi mergeau înaintea lor, ºi coada
oºtirii venea dupã chivotul Domnului;
în timpul mersului, preoþii sunau din
trâmbiþe.
14. Au înconjurat cetatea o datã, a

doua zi; apoi s-au întors în tabãrã. Au
fãcut acelaºi lucru timp de ºase zile.
15. În ziua a ºaptea, s-au sculat în

zorii zilei ºi au înconjurat în acelaºi
fel cetatea de ºapte ori; aceasta a fost
singura zi când au înconjurat cetatea
de ºapte ori.
16. A ºaptea oarã, pe când preoþii sunau

din trâmbiþe, Iosua a zis poporului:
„Strigaþi, cãci Domnul v-a dat cetatea
în mânã!
17. Cetatea sã fie datã Domnului spre

nimicire, ea ºi tot ce se aflã în ea; dar
sã lãsaþi cu viaþã pe curva Rahav ºi pe
toþi cei ce vor fi cu ea în casã, pentru
cã a ascuns* pe solii pe care-i trimise-
serãm noi. *Cap. 2.4.
18. Feriþi-vã numai de ceea ce va fi

dat spre nimicire; cãci dacã veþi lua
ceva din ceea ce va fi dat spre
nimicire, veþi face ca tabãra lui Israel
sã fie datã spre nimicire ºi o veþi**
nenoroci. *Deut. 7.26; 13.17. 
Cap. 7.1,11,12. **Cap. 7.25. 1 Împ. 18.17,18. Iona 1.12.

19. Tot argintul ºi tot aurul, toate
lucrurile de aramã ºi de fier sã fie
închinate Domnului ºi sã intre în
vistieria Domnului.”
20. Poporul a scos strigãte, ºi preoþii

au sunat din trâmbiþe. Când a auzit
poporul sunetul trâmbiþei, a strigat tare,
ºi zidul* s-a prãbuºit; poporul s-a suit
în cetate, fiecare drept înainte. Au pus
mâna pe cetate *Vers. 5. Evr. 11.30.

21. ºi au nimicit-o* cu desãvârºire,
trecând prin ascuþiºul sabiei tot ce era
în cetate, bãrbaþi ºi femei, copii ºi bãtrâni,
pânã la boi, oi ºi mãgari. *Deut. 7.2.

22. Iosua a zis celor doi bãrbaþi care
iscodiserã þara: „Intraþi în casa curvei ºi
scoateþi din ea pe femeia aceea ºi pe toþi
ai ei, cum* i-aþi jurat.” *Cap. 2.14. Evr. 11.31.

23. Tinerii, iscoadele, au intrat ºi au
scos pe Rahav, pe tatãl* ei, pe mama
ei, pe fraþii ei ºi pe toþi ai ei; au scos
afarã pe toþi cei din familia ei ºi i-au
aºezat afarã din tabãra lui Israel.

*Cap. 2.13.

24. Cetatea au ars-o împreunã cu tot
ce se afla în ea; numai argintul*, aurul
ºi toate lucrurile de aramã ºi de fier
le-au pus în vistieria Casei Domnului.

*Vers. 19.

25. Iosua a lãsat cu viaþã pe curva
Rahav, casa tatãlui ei ºi pe toþi ai ei; ea
a locuit* în mijlocul lui Israel pânã în
ziua de azi, pentru cã ascunsese solii
pe care-i trimisese Iosua sã iscodeascã
Ierihonul. *Mat. 1.5.

Blestemul lui Iosua asupra Ierihonului
26. Atunci a jurat Iosua ºi a zis:

„Blestemat* sã fie înaintea Domnului
omul care se va scula sã zideascã din
nou cetatea aceasta a Ierihonului! Cu
preþul întâiului sãu nãscut îi va pune
temeliile ºi cu preþul celui mai tânãr
fiu al lui îi va aºeza porþile!”

*1 Împ. 16.34.

27. Domnul* a fost cu Iosua ºi i s-a
dus vestea** în toatã þara.

*Cap. 1.5. **Cap. 9.1,3.

Nelegiuirea lui Acan

71. Copiii lui Israel au pãcãtuit cu
privire la lucrurile date spre nimi-

cire. Acan*, fiul lui Carmi, fiul lui
Zabdi, fiul lui Zerah, din seminþia lui
Iuda, a luat din lucrurile date spre
nimicire. ªi Domnul S-a aprins de
mânie împotriva copiilor lui Israel.

*Cap. 22.20.

2. Iosua a trimis din Ierihon niºte
bãrbaþi la Ai, care este lângã Bet-Aven,
la rãsãrit de Betel. ªi le-a zis: „Suiþi-vã
ºi iscodiþi þara.” ªi oamenii aceia s-au
suit ºi au iscodit cetatea Ai.
3. S-au întors la Iosua ºi i-au spus:
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„Degeaba mai faci sã meargã tot
poporul; douã sau trei mii de oameni
vor ajunge ca sã baþi cetatea Ai; nu
osteni tot poporul; cãci oamenii aceia
sunt puþini la numãr.”
4. Aproape trei mii de oameni au

pornit, dar au luat-o la* fugã dinaintea
oamenilor din Ai. *Lev. 26.17. Deut. 28.25.

5. Oamenii din Ai le-au omorât aproape
treizeci ºi ºase de oameni; i-au urmãrit
de la poartã pânã la ªebarim ºi i-au
bãtut la vale. Poporul a rãmas încremenit
ºi cu inima moale* ca apa.

*Cap. 2.9,11. Lev. 26.36. Ps. 22.14.

Mâhnirea ºi rugãciunea lui Iosua
6. Iosua ºi-a sfâºiat* hainele ºi s-a

aruncat cu faþa la pãmânt pânã seara
înaintea chivotului Domnului, el ºi
bãtrânii lui Israel, ºi ºi-au** presãrat
capul cu þãrânã. *Gen. 37.29,34. 
**1 Sam. 4.12. 2 Sam. 1.2; 13.19. Neem. 9.1. Iov 2.12.

7. Iosua a zis: „Ah! Doamne Dum-
nezeule*, pentru ce ai trecut pe poporul
acesta Iordanul, ca sã ne dai în mâinile
amoriþilor ºi sã ne prãpãdeºti? De am
fi ºtiut sã rãmânem de cealaltã parte a
Iordanului! *Exod 5.22. 2 Împ. 3.10.

8. Dar, Doamne, ce voi zice, dupã ce
Israel a dat dosul înaintea vrãjmaºilor
lui?
9. Canaaniþii ºi toþi locuitorii þãrii vor

afla; ne vor înconjura ºi ne vor ºterge*
numele de pe pãmânt. ªi ce vei face
Tu** Numelui Tãu celui mare?”

*Ps. 83.4. **Exod 32.12. Num. 14.13.

Descoperirea ºi pedepsirea lui Acan
10. Domnul a zis lui Iosua: „Scoalã-te!

Pentru ce stai culcat astfel pe faþa ta?
11. Israel* a pãcãtuit; au cãlcat legã-

mântul Meu pe care li l-am dat, au luat
din lucrurile** date spre nimicire, le-au
furat ºi au minþit† ºi le-au ascuns
printre lucrurile lor.

*Vers. 1. **Cap. 6.17,18. †Fapt. 5.1,2.

12. De aceea* copiii lui Israel nu pot
sã þinã piept vrãjmaºilor lor: vor da
dosul în faþa vrãjmaºilor lor, cãci sunt
daþi** spre nimicire; Eu nu voi mai fi
cu voi, dacã nu nimiciþi ce este dat
spre nimicire din mijlocul vostru.

*Num. 14.45. Judc. 2.14. **Deut. 7.26. Cap. 6.18.

13. Scoalã-te, sfinþeºte* poporul.
Spune-le: „Sfinþiþi-vã** pentru mâine.
Cãci aºa zice Domnul Dumnezeul lui
Israel: „În mijlocul tãu este un lucru
dat spre nimicire, Israele; nu vei putea
sã þii piept vrãjmaºilor tãi, pânã nu

veþi scoate lucrul dat spre nimicire din
mijlocul vostru. *Exod 19.10. **Cap. 3.5.

14. Sã vã apropiaþi mâine dimineaþã
dupã seminþiile voastre; ºi seminþia pe
care o va arãta Domnul* prin sorþi se
va apropia pe familii, ºi familia pe
care o va arãta Domnul prin sorþi se va
apropia pe case, ºi casa pe care o va
arãta Domnul prin sorþi se va apropia
pe bãrbaþi. *Prov. 16.33.

15. Cine* va fi arãtat prin sorþi cã a
luat din ce era dat spre nimicire va fi
ars în foc, el ºi tot ce este al lui, pentru
cã a cãlcat** legãmântul Domnului ºi
a fãcut o† miºelie în Israel.”

*1 Sam. 14.38,39. **Vers. 11. †Gen. 34.7. Judc. 20.6.

16. Iosua s-a sculat dis-de-dimineaþã
ºi a apropiat pe Israel, dupã seminþiile
lui, ºi a fost arãtatã prin sorþi seminþia
lui Iuda.
17. A apropiat familiile lui Iuda, ºi a

fost arãtatã prin sorþi familia lui
Zerah. A apropiat familia lui Zerah pe
case, ºi a fost arãtatã prin sorþi casa lui
Zabdi.
18. A apropiat casa lui Zabdi pe bãrbaþi

ºi a fost arãtat prin sorþi Acan*, fiul
lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah,
din seminþia lui Iuda. *1 Sam. 14.42.

19. Iosua a zis lui Acan: „Fiule*, dã
slavã Domnului Dumnezeului lui
Israel, mãrturiseºte** ºi spune-mi† ce
ai fãcut, nu-mi ascunde nimic.”

*1 Sam. 6.5. Ier. 13.16. Ioan 9.24. **Num. 5.6,7. 2 Cron.
30.22. Ps. 51.3. Dan. 9.4. †1 Sam. 14.43.

20. Acan a rãspuns lui Iosua ºi a zis:
„Este adevãrat cã am pãcãtuit împotriva
Domnului Dumnezeului lui Israel ºi
iatã ce am fãcut:
21. am vãzut în pradã o manta

frumoasã de ªinear, douã sute de sicli
de argint ºi o placã de aur în greutate
de cincizeci de sicli; le-am poftit ºi
le-am luat; iatã, sunt ascunse în pãmânt
în mijlocul cortului meu, ºi argintul
este pus sub ele.”
22. Iosua a trimis niºte oameni, care

au alergat în cort; ºi iatã cã lucrurile
erau ascunse în cortul lui Acan, ºi
argintul era sub ele.
23. Le-au luat din mijlocul cortului,

le-au adus lui Iosua ºi tuturor copiilor
lui Israel ºi le-au pus înaintea Dom-
nului.
24. Iosua ºi tot Israelul împreunã cu

el au luat pe Acan, fiul lui Zerah,
argintul, mantaua, placa de aur, pe fiii
ºi fiicele lui Acan, boii lui, mãgarii,
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oile, cortul lui ºi tot ce era al lui; ºi 
i-au suit în valea Acor*. *Vers. 26. Cap. 15.7.

25. Iosua a zis: „Pentru ce ne-ai*
nenorocit? ªi pe tine te va nenoroci
Domnul azi.” ªi tot Israelul** i-a ucis
cu pietre. I-au ars în foc, i-au ucis cu
pietre *Cap. 6.18. 1 Cron. 2.7. **Deut. 17.5.

26. ºi au ridicat* peste Acan un
morman mare de pietre, care se vede
pânã în ziua de azi. ªi Domnul** S-a
întors din iuþimea mâniei Lui. Din
pricina acestei întâmplãri s-a dat pânã
în ziua de azi locului aceluia numele
de valea Acor† (Tulburare).

*Cap. 8.29. 2 Sam. 18.17. Plân. 3.53. **Deut. 13.17. 2 Sam.
21.14. †Vers. 24. Gal. 5.12. Isa. 65.10. Osea 2.15.

Luarea cetãþii Ai

81. Domnul a zis lui Iosua: „Nu* te
teme ºi nu te înspãimânta! Ia cu tine

pe toþi oamenii de rãzboi, scoalã-te,
suie-te împotriva cetãþii Ai. Iatã** cã
îþi dau în mâinile tale pe împãratul din
Ai ºi pe poporul lui, cetatea lui ºi þara
lui. *Deut. 1.21; 7.18; 31.8. Cap. 1.9. **Cap. 6.2.

2. Sã faci cetãþii Ai cum ai fãcut*
Ierihonului ºi împãratului lui: sã
pãstraþi pentru voi numai** prada de
rãzboi ºi vitele. Pune niºte oameni la
pândã înapoia cetãþii.”

*Cap. 6.21. **Deut. 20.14.

3. Iosua s-a sculat cu toþi oamenii de
rãzboi ca sã se suie împotriva cetãþii
Ai. A ales treizeci de mii de bãrbaþi
viteji pe care i-a pornit noaptea 
4. ºi le-a dat urmãtoarea poruncã:

„Ascultaþi! Sã* vã puneþi la pândã
înapoia cetãþii; sã nu vã depãrtaþi mult
de cetate ºi toþi sã fiþi gata.

*Judc. 20.29.

5. Iar eu ºi tot poporul care este cu
mine ne vom apropia de cetate. ªi
când vor ieºi înaintea noastrã, ca întâia
datã, noi o s-o luãm la fugã* dinaintea
lor. *Judc. 20.32.

6. Ei ne vor urmãri pânã când îi vom
trage departe de cetate, cãci vor zice:
„Fug dinaintea noastrã, ca întâia datã!”
ªi vom fugi dinaintea lor.
7. Voi sã ieºiþi atunci de la pândã ºi sã

puneþi mâna pe cetate, ºi Domnul
Dumnezeul vostru o va da în mâinile
voastre.
8. Dupã ce veþi lua cetatea, sã-i puneþi

foc, sã faceþi cum a zis Domnul:
aceasta este porunca* pe care v-o dau.”

*2 Sam. 13.28.

9. Iosua i-a pornit, ºi s-au dus de s-au

aºezat la pândã între Betel ºi Ai, la apus
de Ai. Iar Iosua a petrecut noaptea
aceea în mijlocul poporului.
10. Iosua s-a sculat dis-de-dimineaþã,

a cercetat poporul ºi a pornit împotriva
cetãþii Ai, în fruntea poporului, el ºi
bãtrânii lui Israel.
11. Toþi* oamenii de rãzboi care erau

cu el s-au suit ºi s-au apropiat de
cetate; când au ajuns în faþa cetãþii, au
tãbãrât la miazãnoapte de Ai, de care
erau despãrþiþi prin vale. *Vers. 5.

12. Iosua a luat aproape cinci mii de
oameni ºi i-a pus la pândã între Betel
ºi Ai, la apus de cetate.
13. Dupã ce s-a aºezat toatã tabãra la

miazãnoapte de cetate, ºi cei de pândã
la apus de cetate, Iosua a înaintat în
noaptea aceea în mijlocul vãii.
14. Când a vãzut împãratul cetãþii Ai

lucrul acesta, oamenii din Ai s-au
sculat în grabã dis-de-dimineaþã ºi au
ieºit înaintea lui Israel, ca sã-l batã.
Împãratul s-a îndreptat, cu tot poporul
lui, spre un loc hotãrât, înspre câmpie,
ºi nu ºtia* cã înapoia cetãþii o mânã de
oameni stãteau la pândã împotriva lui.

*Judc. 20.34. Ecl. 9.12.

15. Iosua ºi tot Israelul s-au prefãcut*
cã sunt bãtuþi ºi au fugit pe drumul
dinspre pustiu. *Judc. 20.36, etc.

16. Atunci tot poporul care era în
cetate s-a strâns ca sã-i urmãreascã.
Au urmãrit pe Iosua ºi au fost traºi
departe din cetate.
17. N-a rãmas nici un om în Ai ºi în

Betel care sã nu fi ieºit împotriva lui
Israel. Au lãsat cetatea deschisã ºi au
urmãrit pe Israel.
18. Domnul a zis lui Iosua: „Întinde

spre Ai suliþa pe care o ai în mânã,
cãci am s-o dau în mâna ta!” ªi Iosua
a întins spre cetate suliþa pe care o
avea în mânã.
19. De îndatã ce ºi-a întins mâna,

bãrbaþii care stãteau la pândã au ieºit
repede din locul unde erau; au pãtruns
în cetate, au luat-o ºi s-au grãbit de 
i-au pus foc.
20. Oamenii din Ai, uitându-se îna-

poi, au vãzut fumul cetãþii suindu-se
spre cer ºi n-au mai putut sã scape în
nici o parte. Poporul care fugea spre
pustiu s-a întors împotriva celor ce-l
urmãreau;
21. cãci Iosua ºi tot Israelul, vãzând

cetatea luatã de cei ce stãteau la pândã,
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ºi fumul cetãþii suindu-se în sus, s-au
întors ºi au bãtut pe oamenii din Ai.
22. Ceilalþi, de asemenea, le-au ieºit

înainte din cetate, ºi oamenii din Ai au
fost înconjuraþi de Israel din toate pãr-
þile. Israel i-a bãtut, fãrã sã lase unul cu
viaþã*, nici vreun fugar; *Deut. 7.2.

23. pe împãratul din Ai l-au prins viu
ºi l-au adus la Iosua.
24. Dupã ce a isprãvit Israel de ucis

pe toþi locuitorii din Ai, în câmp ºi în
pustiu unde îi urmãriserã ei, ºi dupã ce
toþi au fost trecuþi în totul prin ascu-
þiºul sabiei, tot Israelul s-a întors la Ai
ºi a trecut cetatea prin ascuþiºul sabiei.
25. În totul au fost douãsprezece mii

de inºi uciºi în ziua aceea, bãrbaþi ºi
femei, toþi oameni din Ai.
26. Iosua nu ºi-a tras mâna pe care o

þinea întinsã cu suliþa, pânã ce toþi
locuitorii au fost nimiciþi cu desãvâr-
ºire.
27. Israel* a pãstrat pentru sine doar

vitele ºi prada din cetatea aceasta,
dupã porunca** pe care o dãduse lui
Iosua, Domnul. *Num. 31.22,26. **Vers. 2.

28. Iosua a ars cetatea Ai ºi a fãcut*
din ea pentru totdeauna un morman de
dãrâmãturi, care se vede pânã în ziua
de azi. *Deut. 13.16.

29. A spânzurat* de un lemn pe
împãratul din Ai ºi l-a lãsat pe lemn
pânã seara. La apusul** soarelui,
Iosua a poruncit sã i se coboare trupul
de pe lemn; l-au aruncat la intrarea
porþii cetãþii ºi au ridicat† pe el o mare
grãmadã de pietre, care este pânã în
ziua de azi. *Cap. 10.26. Ps. 107.40; 
110.5. **Deut. 21.23. Cap. 10.27. †Cap. 7.26; 10.27.

Altarul de pe muntele Ebal
30. Atunci Iosua a zidit un altar

Domnului Dumnezeului lui Israel pe
muntele Ebal*, *Deut. 27.4,5.

31. cum poruncise copiilor lui Israel
Moise, robul Domnului, ºi cum este
scris în cartea* Legii lui Moise: era un
altar de pietre necioplite, peste care nu
trecuse fierul. Pe altarul acesta au adus
Domnului arderi de tot ºi jertfe** de
mulþumiri. *Exod 20.25. Deut. 27.5,6. **Exod 20.24.

32. ªi acolo Iosua a scris* pe pietre o
copie a Legii pe care o scrisese Moise
înaintea copiilor lui Israel. *Deut. 27.2,8.

33. Tot Israelul, bãtrânii, mai marii
oastei ºi judecãtorii lui, stãteau de
amândouã pãrþile chivotului, înaintea

preoþilor din neamul leviþilor care*
duceau chivotul legãmântului Dom-
nului; erau de faþã atât strãinii**, cât
ºi copiii lui Israel, jumãtate în dreptul
muntelui Garizim ºi jumãtate în dreptul
muntelui Ebal, dupã† porunca pe care
o dãduse mai înainte Moise, robul
Domnului, ca sã binecuvânteze pe
poporul lui Israel.

*Deut. 31.9,25. **Deut. 31.12. †Deut. 11.29; 27.12.

34. Iosua a citit* apoi toate cuvintele
Legii, binecuvântãrile** ºi blestemele,
dupã cum este scris în cartea Legii.
*Deut. 31.11. Neem. 8.3. **Deut. 28.2,15,45; 29.20,21; 30.19.

35. N-a rãmas nimic din tot ce porun-
cise Moise, pe care sã nu-l fi citit Iosua
în faþa întregii adunãri a lui Israel, în
faþa femeilor*, copiilor ºi strãinilor**
care mergeau în mijlocul lor.

*Deut. 31.12. **Vers. 33.

Împãraþii þãrii se unesc

91. La auzul acestor lucruri, toþi
împãraþii care erau dincoace de

Iordan, în munte ºi în vale, ºi pe toatã
coasta* Mãrii celei Mari, pânã lângã
Liban, hetiþii**, amoriþii, canaaniþii,
fereziþii, heviþii ºi iebusiþii,

*Num. 34.6. **Exod 3.17; 23.23.

2. s-au unit* împreunã într-o înþele-
gere ca sã lupte împotriva lui Iosua ºi
împotriva lui Israel. *Ps. 83.3,5.

Viclenia gabaoniþilor
3. Locuitorii* din Gabaon**, de partea

lor, când au auzit ce fãcuse Iosua
Ierihonului ºi cetãþii Ai,

*Cap. 10.2. 2 Sam. 21.1,2. **Cap. 6.27.

4. au întrebuinþat un vicleºug ºi au
pornit la drum cu merinde pentru
cãlãtorie. Au luat niºte saci vechi pe
mãgarii lor ºi niºte burdufuri vechi
pentru vin, rupte ºi cârpite,
5. iar în picioare purtau încãlþãminte

veche ºi cârpitã, ºi erau îmbrãcaþi cu
niºte haine vechi pe ei; iar toatã
pâinea pe care o aveau pentru hranã
era uscatã ºi mucegãise.
6. S-au dus la Iosua în* tabãrã la

Ghilgal ºi i-au zis lui ºi tuturor celor
din Israel: „Noi venim dintr-o þarã
depãrtatã, acum deci faceþi legãmânt
cu noi.” *Cap. 5.10.

7. Bãrbaþii lui Israel au rãspuns  hevi-
þilor* acestora: „Poate cã voi locuiþi în
mijlocul nostru, cum sã** facem noi
legãmânt cu voi?”

*Cap. 11.19. **Exod 23.32. Deut. 7.2; 20.16. Judc. 2.2.

IOSUA 8, 9 241



8. Ei au zis lui Iosua: „Noi* suntem
robii tãi.” ªi Iosua le-a zis: „Cine sunteþi
voi ºi de unde veniþi?” *Deut. 20.11. 2 Împ. 10.5.

9. Ei i-au rãspuns: „Robii tãi vin
dintr-o þarã foarte* depãrtatã, pentru
faima Domnului Dumnezeului tãu;
cãci am auzit** vorbindu-se de El, de
tot ce a fãcut în Egipt 

*Deut. 20.15. **Exod 15.14. Ios. 2.10.

10. ºi de ce a* fãcut celor doi împãraþi
ai amoriþilor dincolo de Iordan, lui
Sihon, împãratul Hesbonului, ºi lui
Og, împãratul Basanului, care era la
Aºtarot. *Num. 21.24,33.

11. ªi bãtrânii noºtri ºi toþi locuitorii
din þara noastrã ne-au zis: „Luaþi cu
voi merinde pentru cãlãtorie, duceþi-vã
înaintea lor ºi spuneþi-le: „Noi suntem
robii voºtri; acum deci faceþi legãmânt
cu noi.”
12. Iatã pâinea noastrã: era caldã

când am luat-o ca merinde de acasã, în
ziua când am plecat sã venim la voi, ºi
acum s-a uscat ºi s-a mucegãit.
13. Burdufurile acestea de vin, când 

le-am umplut, erau noi de tot ºi iatã-le
s-au rupt; hainele ºi încãlþãmintea
noastrã s-au învechit de lungimea prea
mare a drumului.”
14. Bãrbaþii lui Israel au luat din

merindea lor ºi n-au* întrebat pe
Domnul. *Num. 27.21. Judc. 1.1. 1 Sam. 22.10;
23.10,11; 30.8. 2 Sam. 2.1; 5.19. Isa. 30.1,2.

15. Iosua a fãcut pace* cu ei ºi a
încheiat un legãmânt prin care trebuia 
sã-i lase cu viaþã, ºi cãpeteniile adunãrii
le-au jurat lucrul acesta.

*Cap. 11.19. 2 Sam. 21.2.

16. La trei zile dupã încheierea acestui
legãmânt, copiii lui Israel au aflat cã
erau vecini cu ei ºi cã locuiau în
mijlocul lor.
17. Cãci copiii lui Israel au plecat ºi

a treia zi au ajuns la cetãþile lor;
cetãþile lor erau* Gabaon, Chefira,
Beerot ºi Chiriat-Iearim.

*Cap. 18.25,26,28. Ezra 2.25.

18. Dar nu i-au bãtut, pentru cã*
fruntaºii adunãrii le juraserã pe Dom-
nul Dumnezeul lui Israel cã-i vor lãsa
cu viaþã. 
ªi toatã adunarea a cârtit împotriva

cãpeteniilor. *Ps. 15.4. Ecl. 5.2.

19. Toate cãpeteniile au zis întregii
adunãri: „Le-am jurat pe Domnul
Dumnezeul lui Israel, ºi acum nu
putem sã ne atingem de ei.
20. Iatã ce le vom face: îi vom lãsa 

cu viaþã, ca sã n-aducem peste* noi
mânia Domnului, din pricina jurãmân-
tului pe care li l-am fãcut.”
*2 Sam. 21.1,2,6. Ezec. 17.13,15,18,19. Zah. 5.3,4. Mal. 3.5.

21. „Sã trãiascã”, le-au zis cãpeteniile.
Dar au fost întrebuinþaþi la tãiat lemne*
ºi la scos apã pentru toatã adunarea,
cum** le spuseserã cãpeteniile.

*Deut. 29.11. **Vers. 15.

22. Iosua i-a chemat ºi le-a vorbit
astfel: „Pentru ce ne-aþi înºelat zicând:
„Suntem* foarte departe de voi”, când
voi** locuiþi în mijlocul nostru?

*Vers. 6,9. **Vers. 16.

23. Acum sunteþi blestemaþi* ºi nu
veþi înceta sã fiþi în robie, sã tãiaþi**
lemne ºi sã scoateþi apã pentru Casa
Dumnezeului meu.” *Gen. 9.25. **Vers. 21,27.

24. Ei au rãspuns lui Iosua ºi au zis:
„Robii tãi au auzit de poruncile* date
de Domnul Dumnezeul tãu robului
Sãu Moise, ca sã vã dea în mânã toatã
þara ºi sã nimiceascã dinaintea voastrã
pe toþi locuitorii ei; ºi venirea voastrã
a bãgat mare fricã** în noi cu privire
la viaþa noastrã: iatã de ce am lucrat
aºa. *Exod 23.32. Deut. 7.1,2. **Exod 15.14.

25. ªi acum iatã-ne în mâinile* tale;
fã cu noi ce vei crede cã este bine ºi
drept sã faci.” *Gen. 16.6.

26. Iosua le-a fãcut aºa cum hotãrâse; 
i-a izbãvit din mâna copiilor lui Israel,
care nu i-au omorât;
27. dar din ziua aceea i-a pus sã taie

lemn* ºi sã scoatã apã pentru adunare
ºi pentru altarul Domnului în locul pe
care l-ar alege Domnul: ceea ce fac
pânã în ziua** de azi.

*Vers. 21,23. **Deut. 12.5.

Marea luptã de la Gabaon

10 1. Adoni-Þedec, împãratul Ieru-
salimului, a aflat cã Iosua*

pusese mâna pe Ai ºi o nimicise cu
desãvârºire, cã fãcuse cetãþii Ai** ºi
împãratului ei cum fãcuse Ierihonului
ºi împãratului lui, ºi cã locuitorii†
Gabaonului fãcuserã pace cu Israel ºi
erau în mijlocul lor.

*Cap. 6.21. **Cap. 8.22,26,28. †Cap. 9.15.

2. Atunci i-a fost foarte mare* fricã;
fiindcã Gabaon era o cetate mare ca
una din cetãþile împãrãteºti, mai mare
chiar decât Ai, ºi toþi bãrbaþii ei erau
viteji. *Exod 15.14-16. Deut. 11.25.

3. Adoni-Þedec, împãratul Ierusali-
mului, a trimis sã spunã lui Hoham,
împãratul Hebronului, lui Piream,
împãratul Iarmutului, lui Iafia, împã-
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ratul Lachisului, ºi lui Debir, împãratul
Eglonului:
4. „Suiþi-vã la mine ºi ajutaþi-mã, ca

sã batem Gabaonul, cãci a fãcut pace*
cu Iosua ºi cu copiii lui Israel.”

*Vers. 1. Cap. 9.15.

5. Cei cinci împãraþi ai amoriþilor:
împãratul Ierusalimului, împãratul
Hebronului, împãratul Iarmutului,
împãratul Lachisului ºi împãratul
Eglonului s-au adunat* astfel ºi s-au
suit împreunã cu toate oºtile lor; au
venit ºi au tãbãrât lângã Gabaon ºi au
început sã lupte împotriva lui. *Cap. 9.2.

6. Oamenii din Gabaon au trimis sã
spunã lui Iosua, în tabãra* din Ghilgal:
„Nu pãrãsi pe robii tãi, suie-te la noi
în grabã, izbãveºte-ne, dã-ne ajutor;
cãci toþi împãraþii amoriþilor care
locuiesc pe munte s-au strâns împotriva
noastrã.” *Cap. 5.10; 9.6.

7. Iosua s-a suit din Ghilgal, el ºi toþi
oamenii de rãzboi* cu el, ºi toþi cei
viteji. *Cap. 8.1.

8. Domnul a zis lui Iosua: „Nu te
teme* de ei, cãci îi dau în mâinile tale,
ºi nici unul** din ei nu va putea sã stea
împotriva ta.” *Cap. 11.6. Judc. 4.14. **Cap. 1.5.

9. Iosua a venit fãrã veste peste ei, dupã
ce a mers toatã noaptea de la Ghilgal.
10. Domnul i-a pus* în învãlmãºealã

dinaintea lui Israel; ºi Israel le-a pricinuit
o mare înfrângere la Gabaon, i-a urmãrit
pe drumul care suie la Bet-Horon** ºi
i-a bãtut pânã la Azeca† ºi pânã la
Macheda. *Judc. 4.15. 1 Sam. 7.10,12. 
Ps. 18.14. Isa. 28.21. **Cap. 16.3,5. †Cap. 15.35.

11. Pe când fugeau ei dinaintea lui
Israel ºi se coborau din Bet-Horon,
Domnul* a fãcut sã cadã din cer peste
ei niºte pietre mari pânã la Azeca, ºi
au pierit; cei ce au murit de pietrele
grindinei au fost mai mulþi decât cei
uciºi cu sabia de copiii lui Israel.

*Ps. 18.13,14; 77.17. Isa. 30.30. Apoc. 16.21.

Soarele ºi luna se opresc
12. Atunci Iosua a vorbit Domnului,

în ziua când a dat Domnul pe amoriþi
în mâinile copiilor lui Israel, ºi a zis în
faþa lui Israel:
„Opreºte-te, soare*, asupra Gaba-

onului,
ªi tu, lunã, asupra vãii** Aialo-

nului!” *Isa. 28.21. Hab. 3.11. **Judc. 12.12.
13. ªi soarele s-a oprit, ºi luna ºi-a

întrerupt mersul,
Pânã ce poporul ºi-a rãzbunat pe

vrãjmaºii lui.

Lucrul acesta nu* este scris oare în
Cartea Dreptului?
Soarele s-a oprit în mijlocul cerului

ºi nu s-a grãbit sã apunã, aproape o zi
întreagã. *2 Sam. 1.18.

14. N-a mai* fost nici o zi ca aceea,
nici înainte, nici dupã aceea, când
Domnul sã fi ascultat glasul unui om;
cãci Domnul** lupta pentru Israel.

*Isa. 38.8. **Deut. 1.30. Vers. 42. Cap. 23.3.

15. ªi Iosua* ºi tot Israelul împreunã
cu el s-a întors în tabãrã la Ghilgal.

*Vers. 43.

Uciderea celor cinci împãraþi
16. Cei cinci împãraþi au fugit ºi s-au

ascuns într-o peºterã la Macheda.
17. S-a spus lucrul acesta lui Iosua,

zicând: „Cei cinci împãraþi se aflã
ascunºi într-o peºterã la Macheda.”
18. Iosua a zis: „Prãvãliþi niºte pietre

mari la intrarea peºterii ºi puneþi niºte
oameni sã-i pãzeascã.
19. ªi voi nu vã opriþi, ci urmãriþi pe

vrãjmaºii voºtri ºi bateþi-i pe dinapoi;
nu-i lãsaþi sã intre în cetãþile lor, cãci
Domnul Dumnezeul vostru i-a dat în
mâinile voastre.”
20. Dupã ce Iosua ºi copiii lui Israel 

le-au pricinuit o foarte mare înfrân-
gere ºi i-au bãtut cu desãvârºire, cei ce
au putut scãpa au intrat în cetãþile
întãrite,
21. ºi tot poporul s-a întors liniºtit în

tabãrã la Iosua în Macheda, fãrã ca
cineva sã fi crâcnit* cu limba lui
împotriva copiilor lui Israel. *Exod 11.7.

22. Iosua a zis atunci: „Deschideþi
intrarea peºterii, scoateþi afarã din ea pe
cei cinci împãraþi ºi aduceþi-i la mine.”
23. Ei au fãcut aºa ºi au adus la el pe

cei cinci împãraþi, pe care-i scoseserã
din peºterã: pe împãratul Ierusalimului,
pe împãratul Hebronului, pe împãratul
Iarmutului, pe împãratul Lachisului ºi
pe împãratul Eglonului.
24. Dupã ce au adus pe aceºti împãraþi

înaintea lui Iosua, Iosua a chemat pe
toþi bãrbaþii lui Israel ºi a zis
cãpeteniilor oamenilor de rãzboi care
merseserã cu el: „Apropiaþi-vã ºi
puneþi-vã picioarele* pe grumajii
împãraþilor acestora.” Ei s-au apropiat
ºi au pus picioarele pe grumajii lor.

*Ps. 107.40; 110.5; 149.8,9. Isa. 26.5,6. Mal. 4.3.

25. Iosua le-a zis: „Nu vã temeþi*
ºi nu vã înspãimântaþi, ci întãriþi-vã ºi
îmbãrbãtaþi-vã, cãci aºa** va face
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Domnul tuturor vrãjmaºilor voºtri
împotriva cãrora vã veþi lupta.”

*Deut. 31.6,8. Cap. 1.9. **Deut. 3.21; 7.19.

26. Dupã aceea, Iosua i-a lovit ºi i-a
omorât; i-a spânzurat de cinci copaci
ºi au rãmas spânzuraþi* de copaci pânã
seara. *Cap. 8.29.

27. Pe la apusul soarelui, Iosua a
poruncit sã-i coboare* din copaci, i-au
aruncat în peºtera în care se ascunseserã
ºi au pus la intrarea peºterii niºte pietre
mari, care au rãmas acolo pânã în ziua
de azi. *Deut. 21.23. Cap. 8.29.

Alte izbânzi ale lui Iosua
28. Iosua a luat Macheda chiar în

ziua aceea ºi a trecut-o prin ascuþiºul
sabiei; a nimicit cu desãvârºire pe
împãrat, cetatea ºi pe toþi cei ce se
aflau în ea; n-a lãsat sã scape nici
unul, ºi împãratului din Macheda i-a
fãcut cum* fãcuse împãratului Ieriho-
nului. *Cap. 6.21.

29. Iosua ºi tot Israelul împreunã cu
el a trecut din Macheda la Libna ºi a
dat luptã împotriva Libnei.
30. Domnul a dat-o ºi pe ea împreunã

cu împãratul ei în mâinile lui Israel ºi
a trecut-o prin ascuþiºul sabiei, pe ea
ºi pe toþi cei ce se gãseau în ea; n-a
lãsat sã scape nici unul ºi a fãcut
împãratului ei cum fãcuse împãratului
Ierihonului.
31. Iosua ºi tot Israelul împreunã cu

el a trecut din Libna în Lachis, a
tãbãrât înaintea ei ºi a început lupta
împotriva ei.
32. Domnul a dat cetatea Lachis în

mâinile lui Israel, care a luat-o a doua
zi ºi a trecut-o prin ascuþiºul sabiei, pe
ea ºi pe toþi cei ce se aflau în ea, cum
fãcuse cu Libna.
33. Atunci Horam, împãratul Gheze-

rului, s-a suit ca sã dea ajutor Lachi-
sului. Iosua l-a bãtut, pe el ºi pe poporul
lui, fãrã sã lase pe cineva sã scape.
34. Iosua ºi tot Israelul împreunã cu

el a trecut din Lachis la Eglon; au
tãbãrât înaintea ei ºi au început lupta.
35. Au luat-o în aceeaºi zi ºi au

trecut-o prin ascuþiºul sabiei, pe ea ºi
pe toþi cei ce se aflau în ea; Iosua a
nimicit-o cu desãvârºire chiar în ziua
aceea, cum fãcuse cu Lachis.
36. Iosua ºi tot Israelul împreunã cu

el s-a suit din Eglon la Hebron* ºi au
început lupta împotriva lui.

*Cap. 14.13; 15.13. Judc. 1.10.

37. L-au luat ºi l-au trecut prin ascu-

þiºul sabiei, pe el, pe împãratul lui,
toate cetãþile care þineau de el ºi pe toþi
cei ce se aflau în el; Iosua n-a lãsat pe
nici unul sã scape, cum fãcuse cu
Eglonul, ºi l-a nimicit cu desãvârºire
împreunã cu toþi cei ce se aflau în el.
38. Iosua ºi tot Israelul împreunã cu

el s-a îndreptat împotriva Debirului*
ºi a început lupta împotriva lui.

*Cap. 15.15. Judc. 1.11.

39. L-a luat, pe el, pe împãratul lui
ºi toate cetãþile care þineau de el;
le-au trecut prin ascuþiºul sabiei ºi
au nimicit cu desãvârºire pe toþi cei ce
se aflau în ele, fãrã sã lase sã scape
vreunul; Iosua a fãcut Debirului ºi
împãratului lui cum fãcuse Hebronului
ºi cum fãcuse Libnei ºi împãratului ei.
40. Iosua a bãtut astfel toatã þara,

muntele, partea de miazãzi, câmpia ºi
costiºele, ºi a bãtut pe toþi împãraþii;
n-a lãsat sã scape nimeni ºi a nimicit
cu desãvârºire tot ce avea suflare, cum
poruncise* Domnul Dumnezeul lui
Israel. *Deut. 20.16,17.

41. Iosua i-a bãtut de la Cades-
Barnea pânã la Gaza*, a bãtut toatã**
þara Gosen pânã la Gabaon.

*Gen. 10.19. **Cap. 11.16.

42. Iosua a luat în acelaºi timp pe
toþi împãraþii aceia ºi þara lor, cãci
Domnul* Dumnezeul lui Israel lupta
pentru Israel. *Vers. 14.

43. ªi Iosua ºi tot Israelul împreunã
cu el s-a întors în tabãrã la Ghilgal.

Mare bãtãlie la apele Merom

111. Iabin, împãratul Haþorului,
auzind de aceste lucruri, a trimis*

soli la Iobab, împãratul Madonului, la
împãratul ªimronului**, la împãratul
Acºafului, *Cap. 10.3. **Cap. 19.15.

2. la împãraþii care erau la miazã-
noapte de munte, în câmpia de la
miazãzi de Chineret*, în vale ºi pe
înãlþimile Dorului** la apus,

*Num. 34.11. **Cap. 17.11. Judc. 1.27. 1 Împ. 4.11.

3. canaaniþilor de la rãsãrit ºi de la
apus, amoriþilor, hetiþilor, fereziþilor,
iebusiþilor în munte ºi heviþilor* la
poalele Hermonului** în þara† Miþpa.

*Judc. 3.3. **Cap. 13.11. †Gen. 31.49.

4. Au ieºit ei ºi toate oºtirile lor
împreunã cu ei, alcãtuind un popor
fãrã numãr, ca nisipul* care este pe
marginea mãrii, ºi având cai ºi care în
foarte mare numãr.

*Gen. 22.17; 32.12. Judc. 7.12. 1 Sam. 13.5.
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5. Toþi împãraþii aceºtia au hotãrât un
loc de întâlnire ºi au venit de au
tãbãrât împreunã la apele Merom, ca
sã lupte împotriva lui Israel.
6. Domnul a zis lui Iosua: „Nu te*

teme de ei, cãci mâine, pe vremea
aceasta, îi voi da bãtuþi pe toþi înaintea
lui Israel. Cailor** sã le tai vinele
picioarelor, iar carele lor sã le arzi în
foc.” *Cap. 10.8. **2 Sam. 8.4.

7. Iosua cu toþi oamenii lui de rãzboi
au venit pe neaºteptate peste ei la apele
Merom ºi s-au nãpustit în mijlocul lor.
8. Domnul i-a dat în mâinile lui

Israel; ei i-au bãtut ºi i-au urmãrit
pânã la Sidonul cel mare, pânã la
Misrefot-Maim* ºi pânã în valea
Miþpa la rãsãrit; i-au bãtut, fãrã sã lase
sã scape vreunul. *Cap. 13.6.

9. Iosua le-a fãcut cum* îi spusese
Domnul: cailor le-a tãiat vinele picioa-
relor, iar carele lor le-a ars în foc.

*Vers. 6.

Cuceriri fãcute la miazãnoapte ºi în
cealaltã parte a þãrii

10. La întoarcere, ºi în acelaºi timp,
Iosua a luat Haþorul ºi a trecut prin
sabie pe împãratul lui. Haþorul era mai
înainte capitala tuturor acestor împã-
rãþii.
11. Au trecut prin ascuþiºul sabiei ºi

au nimicit cu desãvârºire pe toþi cei ce
se gãseau în el: n-a rãmas nimic din ce
avea suflare de viaþã ºi au pus foc
Haþorului.
12. Iosua a luat, de asemenea, toate

cetãþile împãraþilor acelora, ºi pe toþi
împãraþii lor i-a trecut prin ascuþiºul
sabiei ºi i-a nimicit cu desãvârºire,
cum* poruncise Moise, robul Domnului.

*Num. 33.52. Deut. 7.2; 20.16,17.

13. Dar Israel n-a ars nici una din
cetãþile aºezate pe dealuri, afarã numai
de Haþor, care a fost ars de Iosua.
14. Copiii lui Israel au pãstrat pentru

ei toatã prada cetãþilor acelora ºi vitele;
dar au trecut prin ascuþiºul sabiei pe
toþi oamenii, pânã i-au nimicit, fãrã sã
lase ceva din ce are suflare de viaþã.
15. Iosua* a împlinit poruncile date

de Domnul robului Sãu** Moise ºi de
Moise lui† Iosua; n-a lãsat nimic
neîmplinit din tot ce poruncise lui
Moise, Domnul.

*Exod 34.11,12. **Deut. 7.2. †Cap. 1.7.

16. Astfel Iosua a luat toatã þara
aceasta, muntele*, toatã partea de

miazãzi, toatã** þara Gosen, valea,
câmpia, muntele lui Israel ºi vãile lui,

*Cap. 12.8. **Cap. 10.41.

17. de la muntele cel* pleºuv care se
înalþã spre Seir pânã la Baal-Gad, în
valea Libanului, la poalele muntelui
Hermon. A luat pe toþi împãraþii** lor, 
i-a bãtut ºi i-a omorât.

*Cap. 12.7. **Deut. 7.24. Cap. 12.7.

18. Rãzboiul pe care l-a purtat Iosua
împotriva tuturor acestor împãraþi a
þinut multã vreme.
19. N-a rãmas nici o cetate, care sã fi

fãcut pace cu copiii lui Israel, afarã de
heviþi*, care locuiau în Gabaon; pe
toate le-au luat prin luptã. *Cap. 9.3,7.

20. Cãci Domnul* a îngãduit ca
popoarele acelea sã-ºi împietreascã
inima ºi sã lupte împotriva lui Israel,
pentru ca Israel sã le nimiceascã cu
desãvârºire, fãrã sã aibã milã de ele, ºi
sã le nimiceascã, dupã cum** poruncise
lui Moise, Domnul.
*Deut. 2.30. Judc. 14.4. 1 Sam. 2.25. 1 Împ. 12.15. Rom. 9.18.
**Deut. 20.16,17.

21. În acelaºi timp, Iosua a pornit ºi
a nimicit pe anachimi* din muntele
Hebronului, din Debir, din Anab, din
tot muntele lui Iuda ºi din tot muntele
lui Israel; Iosua i-a nimicit cu desã-
vârºire, împreunã cu cetãþile lor.

*Num. 13.22,33. Deut. 1.28. Cap. 15.13,14.

22. N-au rãmas deloc anachimi în þara
copiilor lui Israel; n-au rãmas decât la
Gaza, la Gat* ºi la** Asdod.

*1 Sam. 17.4. **Cap. 15.46.

23. Iosua a pus stãpânire deci pe toatã
þara, potrivit* cu tot ce spusese lui
Moise, Domnul. ªi Iosua a dat-o de
moºtenire lui Israel, fiecãruia i-a dat
partea lui**, dupã seminþiile lor. Apoi
þara† s-a odihnit de rãzboi. *Num. 34.2, etc. 
**Num. 26.53. Cap. 14-19. †Cap. 14.15; 21.44; 22.4; 23.1.

Împãraþii biruiþi

121. Iatã împãraþii pe care i-au
bãtut copiii lui Israel ºi a cãror

þarã au luat-o în stãpânire de cealaltã
parte a Iordanului, spre rãsãritul soa-
relui, de la pârâul Arnon* pânã la**
muntele Hermonului, cu toatã câmpia
de la rãsãrit: *Num. 21.24. **Deut. 3.8,9.

2. pe Sihon*, împãratul amoriþilor,
care locuia la Hesbon. Stãpânirea lui
se întindea de la Aroer, care este pe
malul pârâului Arnon, ºi, de la mijlocul
pârâului, peste jumãtate din Galaad,
pânã la pârâul Iaboc, hotarul copiilor
lui Amon; *Num. 21.24. Deut. 2.33,36; 3.6,16.
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3. de la*câmpie pânã la Marea
Chineret la rãsãrit ºi pânã la marea
câmpiei, care este Marea Sãratã, la
rãsãrit, spre** Bet-Ieºimot; ºi de la
miazãzi, sub poalele† muntelui Pisga.

*Deut. 3.17. **Cap. 13.20. †Deut. 3.17; 4.49.

4. Pe Og*, împãratul Basanului,
singura rãmãºiþã** a refaimiþilor, care
locuiau† la Aºtarot ºi la Edrei.
*Num. 21.35. Deut. 3.4,10. **Deut. 3.11. Cap. 13.12. †Deut. 1.4.

5. Stãpânirea lui se întindea peste
muntele* Hermonului, peste Salca**,
peste tot Basanul, pânã† la hotarul
gheºuriþilor ºi maacatiþilor, ºi peste
jumãtate din Galaad, hotarul lui Sihon,
împãratul Hesbonului.

*Deut. 3.8. **Deut. 3.10. Cap. 13.11. †Deut. 3.14.

6. Moise*, robul Domnului, ºi copiii
lui Israel i-au bãtut; ºi Moise**, robul
Domnului, le-a dat þara lor în stãpânirea
rubeniþilor, gadiþilor ºi la jumãtate din
seminþia lui Manase.
*Num. 21.24,33. **Num. 32.29,33. Deut. 3.11,12. Cap. 13.8.

Împãraþii biruiþi dincoace de Iordan
7. Iatã împãraþii pe care* i-au bãtut

Iosua ºi copiii lui Israel dincoace de
Iordan, la apus, de la Baal-Gad în
valea Libanului pânã la muntele cel
pleºuv, care se înalþã spre Seir**.
Iosua a† dat þara lor în stãpânire
seminþiilor lui Israel, fiecãreia i-a dat
partea ei,

*Cap. 11.17. **Gen. 14.6; 32.3. Deut. 2.1,4. †Cap. 11.23.

8. în munte*, în vale, în câmpie, pe
costiºe, în pustiu ºi în partea de miazãzi,
þara hetiþilor**, amoriþilor, canaaniþilor,
fereziþilor, heviþilor ºi iebusiþilor.

*Cap. 10.40; 11.16. **Exod 3.8; 23.23. Cap. 9.1.

9. Împãratul* Ierihonului, unul; împã-
ratul** din Ai, lângã Betel, unul;

*Cap. 6.2. **Cap. 8.29.

10. împãratul* Ierusalimului, unul;
împãratul Hebronului, unul; *Cap. 10.23.

11. împãratul Iarmutului, unul; împã-
ratul din Lachis, unul;
12. împãratul Eglonului, unul; împã-

ratul Ghezerului*, unul; *Cap. 10.33.

13. împãratul Debirului*, unul; împã-
ratul Ghederului, unul; *Cap. 10.38.

14. împãratul din Horma, unul;
împãratul Aradului, unul;
15. împãratul Libnei*, unul; împã-

ratul Adulamului, unul; *Cap. 10.29.

16. împãratul din Macheda*, unul;
împãratul Betelului**, unul;

*Cap. 10.28. **Cap. 8.17. Judc. 1.22.

17. împãratul Tapuahului, unul;
împãratul Heferului*, unul; *1 Împ. 4.10.

18. împãratul Afecului, unul; împã-
ratul Laºaronului, unul;
19. împãratul Madonului, unul; împã-

ratul Haþorului*, unul; *Cap. 11.10.

20. împãratul ªimron-Meronului*,
unul; împãratul Acºafului, unul;

*Cap. 11.1; 19.15.

21. împãratul Taanacului, unul; împã-
ratul din Meghido, unul;
22. împãratul din Chedeº*, unul; împã-

ratul Iocneamului, la Carmel, unul;
*Cap. 19.37.

23. împãratul Dorului, pe înãlþimile
Dorului*, unul; împãratul Goimului**,
lângã Ghilgal, unul;

*Cap. 11.2. **Gen. 14.1,2. Isa. 9.1.

24. împãratul din Tirþa, unul. Peste
tot treizeci ºi unu de împãraþi.

ÎMPÃRÞIREA ÞÃRII
CANAANULUI

(Capitolele 13-24. Mica 4.4.)

Þara care mai rãmâne de cucerit

131. Iosua era* bãtrân, înaintat în
vârstã. Domnul i-a zis atunci:

„Tu ai îmbãtrânit, ai înaintat în vârstã,
ºi þara care-þi mai rãmâne de supus
este foarte mare. *Cap. 14.10; 23.1

2. Iatã* þara care mai rãmâne: toate**
þinuturile filistenilor ºi tot þinutul
gheºuriþilor†,

*Judc. 3.1. **Ioel 3.4. †Vers. 13. 2 Sam. 3.3; 13.37,38.

3. de la ªihor*, care curge înaintea
Egiptului, pânã la hotarul Ecronului la
miazãnoapte, þinut care trebuie socotit
drept canaanit ºi care este stãpânit de
cei cinci** domnitori ai filistenilor:
cel din Gaza, cel din Asdod, cel din
Ascalon, cel din Gat ºi cel din Ecron,
ºi de† aviþi;

*Ier. 2.18. **Judc. 3.3. 1 Sam. 6.4,16. Þef. 2.5. †Deut. 2.23.

4. începând de la miazãzi, toatã þara
Canaaniþilor ºi Meara, care este a
sidoniþilor, pânã la Afec*, pânã la
hotarul amoriþilor**; *Cap. 19.30. **Judc. 1.34.

5. þara ghibliþilor* ºi tot Libanul spre
rãsãritul soarelui, de la** Baal-Gad,
la poalele muntelui Hermon, pânã la
intrarea Hamatului;

*1 Împ. 5.18. Ps. 83.7. Ezec. 27.9. **Cap. 12.7.

6. toþi locuitorii de pe munte, de la
Liban pânã la Misrefot-Maim*, toþi
sidoniþii. Eu îi voi izgoni** dinaintea
copiilor lui Israel. Dã numai þara
aceasta de moºtenire prin sorþi lui
Israel, cum þi-am poruncit;

*Cap. 11.8. **Cap. 23.13. Judc. 2.21,28.
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7. ºi împarte* acum þara aceasta ca
moºtenire între cele nouã seminþii ºi
între jumãtate din seminþia lui Manase.”

*Cap. 14.1,2.

Împãrþirea þãrii de la rãsãritul
Iordanului

8. Rubeniþii ºi gadiþii, cu cealaltã
jumãtate din seminþia lui Manase, 
ºi-au primit moºtenirea, pe care le-a*
dat-o Moise de cealaltã parte a Iorda-
nului, la rãsãrit, cum le-a dat-o Moise,
robul Domnului:

*Num. 32.33. Deut. 3.12,13. Cap. 22.4.

9. de la Aroer, care este pe malurile
pârâului Arnon, ºi de la cetatea care este
în mijlocul vãii, toatã câmpia Medeba*,
pânã la Dibon; *Num. 21.30. Vers. 16. 

10. toate* cetãþile lui Sihon, împã-
ratul amoriþilor, care domnea la
Hesbon, pânã la hotarul copiilor lui
Amon; *Num. 21.24,25.

11. Galaadul*, þinutul gheºuriþilor ºi
al maacatiþilor, tot muntele Hermo-
nului ºi tot Basanul pânã la Salca;

*Cap. 12.5.

12. toatã împãrãþia lui Og în Basan,
care domnea în Aºtarot ºi în Edrei, ºi
care era singura rãmãºiþã a* refai-
miþilor. Moise a bãtut pe aceºti**
împãraþi ºi i-a izgonit.

*Deut. 3.11. Cap. 12.4. **Num. 21.24,35.

13. Dar copiii lui Israel n-au izgonit*
pe gheºuriþi ºi pe maacatiþi, care au
locuit în mijlocul lui Israel pânã în
ziua de azi. *Vers. 11.

14. Seminþia lui Levi* a fost singura
cãreia Moise nu i-a dat parte de
moºtenire; jertfele mistuite de foc
înaintea Domnului Dumnezeului lui
Israel, aceasta a fost moºtenirea lui,
cum** îi spusese El.

*Num. 18.20,23,24. Cap. 14.3,4. **Vers. 33.

15. Moise dãduse seminþiei fiilor lui
Ruben o parte de moºtenire, dupã
familiile lor.
16. Ei au avut ca þinut al lor: de la

Aroer*, care este pe malurile pârâului
Arnon, ºi cetatea** care este în mijlocul
vãii, toatã câmpia† de lângã Medeba,

*Cap. 12.2. **Num. 21.28. †Num. 21.30. Vers. 9.

17. Hesbonul ºi toate cetãþile lui din
câmpie, Dibonul, Bamot-Baal, Bet-
Baal-Meon,
18. Iahaþ*, Chedemot, Mefaat,

*Num. 21.33.

19. Chiriataim*, Sibma**, Þeret-
Haºahar, pe muntele vãii,

*Num. 32.37. **Num. 32.38.

20. Bet-Peor, poalele muntelui* Pisga,
Bet-Ieºimot, *Deut. 3.17. Cap. 12.3.

21. toate* cetãþile câmpiei ºi toatã
împãrãþia lui Sihon, împãratul amori-
þilor, care domnea la Hesbon: Moise
îl bãtuse** pe el ºi pe domnitorii†
Madianului, pe Evi, Rechem, Þur, Hur
ºi Reba, domnitori care se trãgeau din
Sihon ºi care locuiau în þarã.

*Deut. 3.10. **Num. 21.24. †Num. 31.8.

22. Între cei pe care i-au ucis copiii
lui Israel, nimiciserã cu sabia ºi pe
ghicitorul Balaam*, fiul lui Beor.

*Num. 22.5; 31.8.

23. Hotarul þinutului fiilor lui Ruben
era Iordanul. Aceasta este moºtenirea
fiilor lui Ruben, dupã familiile lor:
cetãþile ºi satele lor.
24. Moise dãduse seminþiei lui Gad,

fiilor lui Gad, o parte de moºtenire,
dupã familiile lor.
25. Þinutul lor* a fost Iaezerul, toate

cetãþile Galaadului, jumãtate din**
þara copiilor lui Amon, pânã la Aroer,
faþã în faþã cu Raba†,

*Num. 32.35. **Num. 21.26,28,29. Deut. 2.19. Judc.
11.13,15, etc. †2 Sam. 11.1; 12.26.

26. de la Hesbon pânã la Ramat-Miþpe
ºi Betonim, de la Mahanaim pânã la
hotarul Debirului,
27. ºi, în vale, Bet-Haram*, Bet-Nimra,

Sucot** ºi Þafon, rãmãºiþã din împã-
rãþia lui Sihon, împãratul Hesbonului,
având ca hotar Iordanul pânã la
marginea Mãrii Chineret†, de cealaltã
parte a Iordanului, la rãsãrit.

*Num. 32.36. **Gen. 33.17. 1 Împ. 7.46. †Num. 34.11.

28. Aceasta este moºtenirea fiilor lui
Gad, dupã familiile lor: cetãþile ºi
satele lor.
29. Moise dãduse la jumãtate din

seminþia lui Manase, fiilor lui Manase,
o parte de moºtenire, dupã familiile lor.
30. Þinutul lor a fost: de la Maha-

naim, tot Basanul, toatã împãrãþia lui
Og, împãratul Basanului, ºi toate
târguºoarele* lui Iair în Basan, ºaizeci
de cetãþi. *Num. 32.41. 1 Cron. 2.23.

31. Jumãtate din Galaad, Aºtarot* ºi
Edrei, cetãþi din împãrãþia lui Og în
Basan, au cãzut fiilor** lui Machir,
fiul lui Manase, adicã la jumãtate din
fiii lui Machir, dupã familiile lor.

*Cap. 12.4. **Num. 32.39,40.

32. Acestea sunt pãrþile de moºtenire
pe care le-a dat Moise, când era în câm-
pia Moabului, de cealaltã parte a Ior-
danului, în faþa Ierihonului, la rãsãrit.
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33. Moise n-a dat nici o moºtenire
seminþiei* lui Levi; Domnul Dumnezeul
lui Israel este moºtenirea lui, cum** îi
spusese El.

*Vers. 14. Cap. 18.7. **Num. 18.20. Deut. 10.9; 18.1,2.

Împãrþirea þãrii de la apus de Iordan

141. Iatã locurile pe care le-au
primit copiii lui Israel ca moºte-

nire în þara Canaanului, pe care li le-au*
împãrþit între ei preotul Eleazar, Iosua,
fiul lui Nun, ºi cãpeteniile de familie
ale seminþiilor copiilor lui Israel:

*Num. 34.17,18.

2. Împãrþirea s-a fãcut prin sorþi*,
cum poruncise Domnul prin Moise,
pentru cele nouã seminþii ºi jumãtate.

*Num. 26.55; 33.54; 34.13.

3. Cãci* Moise dãduse o moºtenire
celor douã seminþii ºi jumãtate de
cealaltã parte a Iordanului; dar leviþilor
nu le dãduse moºtenire printre ei.

*Cap. 13.8,32,33.

4. Fiii lui* Iosif alcãtuiau douã
seminþii: Manase ºi Efraim; ºi leviþilor
nu li s-a dat parte în þarã, afarã de
cetãþile pentru locuit, cu locurile goale
dimprejurul lor pentru turmele ºi
averile lor. *Gen. 48.5. 1 Cron. 5.1,2.

5. Copiii lui Israel au fãcut întocmai
dupã poruncile* pe care le dãduse lui
Moise, Domnul, ºi au împãrþit þara.

*Num. 35.2. Cap. 21.2.

Caleb câºtigã Hebronul
6. Fiii lui Iuda s-au apropiat de Iosua

la Ghilgal; ºi Caleb, fiul lui Iefune,
chenizitul*, i-a zis: „ªtii ce** a spus
Domnul lui Moise, omul lui Dumnezeu,
cu privire la mine ºi cu privire la tine,
la Cades-Barnea†. *Num. 32.12. 
Cap. 15.17. **Num. 14.24,30. Deut. 1.36,38. †Num. 13.26.

7. Eram în vârstã de patruzeci de ani
când m-a trimis* Moise, robul Domnului,
din Cades-Barnea, ca sã iscodesc þara,
ºi i-am adus ºtiri aºa cum îmi spunea
inima mea curatã. *Num. 13.6; 14.6.

8. Fraþii mei* care se suiserã împre-
unã cu mine au tãiat inima poporului,
dar eu am urmat** în totul calea
Domnului Dumnezeului meu.

*Num. 13.31,32. Deut. 1.28. **Num. 14.24. Deut. 1.36.

9. ªi în ziua aceea Moise a jurat ºi a
zis: „Þara* în care** a cãlcat piciorul
tãu va fi moºtenirea ta pe vecie, pentru
tine ºi pentru copiii tãi, pentru cã ai
urmat în totul voia Domnului Dum-
nezeului meu.”

*Num. 14.23,24. Deut. 1.36. Cap. 1.3. **Num. 13.22.

10. Acum iatã cã Domnul m-a þinut în
viaþã, cum* a spus. Sunt patruzeci ºi
cinci de ani de când vorbea Domnul
astfel prin Moise, când umbla Israel
prin pustiu; ºi acum iatã cã azi sunt în
vârstã de optzeci ºi cinci de ani.

*Num. 14.30.

11. ªi astãzi* sunt tot aºa de tare ca
în ziua când m-a trimis Moise; am tot
atâta putere cât aveam atunci, fie
pentru luptã, fie pentru ca sã merg**
în fruntea voastrã. *Deut. 34.7. **Deut. 31.2.

12. Dã-mi, dar, muntele acesta despre
care a vorbit Domnul pe vremea
aceea; cãci ai auzit atunci cã acolo
sunt anachimi* ºi cã sunt cetãþi mari ºi
întãrite. Domnul va fi, poate**, cu
mine ºi-i voi izgoni†, cum a spus
Domnul.” *Num. 13.28,33. 
**Ps. 18.32,34; 60.12. Rom. 8.31. †Cap. 15.14. Judc. 1.20.

13. Iosua a binecuvântat* pe Caleb,
fiul lui Iefune, ºi i-a** dat ca moºtenire
Hebronul. *Cap. 22.6. **Cap. 10.37; 
15.13; 21.11,12. Judc. 1.20. 1 Cron. 6.55,56.

14. Astfel Caleb, fiul lui Iefune,
chenizitul, a avut de moºtenire pânã în
ziua de azi Hebronul*, pentru cã
urmase** în totul calea Domnului Dum-
nezeului lui Israel. *Cap. 21.12. **Vers. 8,9.

15. Hebronul se chema* mai înainte
Chiriat-Arba: Arba fusese omul cel
mai mare dintre anachimi. ªi þara**
s-a odihnit de rãzboi.

*Gen. 23.2. Cap. 15.13. **Cap. 11.23.

Þinutul seminþiei lui Iuda

151. Partea cãzutã prin sorþi
seminþiei fiilor lui Iuda, dupã

familiile lor, se întindea spre hotarul*
Edomului pânã la pustiul** Þin, la
miazãzi. Acesta a fost hotarul cel mai
de miazãzi. *Num. 34.3. **Num. 33.36.

2. Astfel, hotarul lor de miazãzi
pornea de la capãtul Mãrii Sãrate, de
la sânul care cautã spre miazãzi.
3. Ieºea spre miazãzi de suiºul* Acra-

bim, trecea prin Þin ºi se suia la miazãzi
de Cades-Barnea; de acolo trecea îna-
inte prin Heþron, suia spre Adar ºi se
întorcea la Carcaa; *Num. 34.4.

4. trecea apoi prin Aþmon*, mergea
pânã la pârâul Egiptului ºi ieºea la
mare. Acesta sã vã fie hotarul de
miazãzi. *Num. 34.5.

5. Hotarul de rãsãrit era Marea Sãratã
pânã la îmbucãtura Iordanului.
Hotarul de miazãnoapte pornea de la

sânul mãrii care este la îmbucãtura
Iordanului,
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6. suia spre Bet-Hogla*, trecea pe la
miazãnoapte de Bet-Araba ºi se ridica
pânã la piatra lui Bohan**, fiul lui
Ruben; *Cap. 18.19. **Cap. 18.17.

7. suia mai departe la Debir, la o
depãrtare bunicicã de valea Acor*, ºi
se îndrepta spre miazãnoapte înspre
Ghilgal, care este în faþa suiºului
Adumim la miazãzi de pârâu. Trecea
pe lângã apele En-ªemeº ºi mergea
pânã la** En-Roguel.

*Cap. 7.26. **2 Sam. 17.17. 1 Împ. 1.9.

8. Suia de acolo prin valea Ben-Hi-
nom* înspre miazãzi de Iebus**, care
este Ierusalimul; apoi se ridica pânã în
vârful muntelui, care este în dreptul
vãii Hinom la apus, ºi la capãtul vãii
refaimiþilor† la miazãnoapte.
*Cap. 18.16. 2 Împ. 23.10. Ier. 19.2,6. **Cap. 18.28. Judc.
1.21; 19.10. †Cap. 18.16.

9. Din vârful muntelui, hotarul se
întindea pânã la izvorul apelor* Nef-
toah, ieºea la cetãþile muntelui Efron
ºi trecea prin Baala**, sau Chiriat-Iea-
rim†. *Cap. 18.15. **1 Cron. 13.6. †Judc. 18.12.

10. Din Baala se întorcea la apus spre
muntele Seir, trecea prin partea de
miazãnoapte a muntelui Iearim, sau
Chesalon, se cobora la Bet-ªemeº ºi
trecea prin Timna*. *Gen. 38.18. Judc. 14.1.

11. Apoi ieºea în latura de miazã-
noapte a Ecronului*, se întindea spre
ªicron, trecea prin muntele Baala,
ajungea pânã la Iabneel ºi ieºea la
mare. *Cap. 19.43.

12. Hotarul de apus era Marea cea
Mare* ºi þãrmul ei. Acestea au fost, de
jur împrejur, hotarele fiilor lui Iuda,
dupã familiile lor. *Num. 34.6,7. Vers. 47. 

Caleb ia Hebronul ºi Debirul
13. Lui Caleb*, fiul lui Iefune, i-au

dat o parte în mijlocul fiilor lui Iuda,
cum poruncise lui Iosua, Domnul; lui 
i-au dat Chriat-Arba**, adicã Hebronul:
Arba era tatãl lui Anac.

*Cap. 14.13. **Cap. 14.15.

14. Caleb a izgonit de acolo pe cei*
trei fii ai lui Anac: ªeºai**, Ahiman ºi
Talmai, copiii lui Anac.

*Judc. 1.10,20. **Num. 13.22.

15. De acolo* s-a suit împotriva locu-
itorilor Debirului: Debirul se numea
mai înainte Chiriat-Sefer.

*Cap. 10.38. Judc. 1.11.

16. Caleb* a zis: „Celui ce va bate
cetatea Chiriat-Sefer ºi o va lua îi voi
da de nevastã pe fiica mea, Acsa.”

*Judc. 1.12.

17. Otniel*, fiul lui Chenaz, fratele
lui Caleb, a pus mâna pe ea; ºi Caleb
i-a dat de nevastã pe fiica sa, Acsa.

*Judc. 1.13; 3.9. **Num. 32.12. Cap. 14.6.

18. Dupã ce* a intrat ea la Otniel, l-a
sfãtuit sã cearã de la tatãl ei un ogor.
Ea s-a coborât** de pe mãgarul ei, ºi
Caleb i-a zis: „Ce vrei?”

*Judc. 1.14. **Gen. 24.64. 1 Sam. 25.23.

19. Ea a rãspuns: „Fã-mi un dar*,
cãci mi-ai dat un pãmânt secetos; dã-mi
ºi izvoare de apã.” ªi el i-a dat izvoa-
rele de sus ºi izvoarele de jos.

*Gen. 33.11.

20. Aceasta a fost moºtenirea fiilor
lui Iuda, dupã familiile lor.

Cetãþile din þinutul lui Iuda
21. Cetãþile aºezate în þinutul de la

miazãzi, la marginea cea mai depãrtatã
a seminþiei fiilor lui Iuda, spre hotarul
Edomului, erau: Cabþeel, Eder, Iagur,
22. China, Dimona, Adada,
23. Chedeº, Haþor, Itnan,
24. Zif, Telem, Bealot,
25. Haþor-Hadata, Cheriot-Heþron,

care este Haþor,
26. Amam, ªema, Molada,
27. Haþar-Gada, Heºmon, Bet-Palet,
28. Haþar-ªual, Beer-ªeba, Biziotia,
29. Baala, Iim, Aþem,
30. Eltolad, Chesil, Horma,
31. Þiclag*, Madmana, Sansana,

*1 Sam. 27.6.

32. Lebaot, ªilhim, Ain ºi Rimon.
Toate cetãþile: douãzeci ºi nouã,
împreunã cu satele lor.
33. În câmpie: Eºtaol*, Þorea, Aºna,

*Num. 13.23.

34. Zanoah, En-Ganim, Tapuah,
Enam,
35. Iarmut, Adulam, Soco, Azeca,
36. ªaaraim, Aditaim, Ghedera ºi

Ghederotaim; patruzeci de cetãþi ºi
satele lor.
37. Þenan, Hadaºa, Migdal-Gad,
38. Dilean, Miþpe, Iocteel*, *2 Împ. 14.7.

39. Lachis, Boþcat, Eglon,
40. Cabon, Lahmas, Chitliº,
41. Ghederot, Bet-Dagon, Naama ºi

Macheda; ºaisprezece cetãþi ºi satele
lor.
42. Libna, Eter, Aºan,
43. Iiftah, Aºna, Neþib,
44. Cheila, Aczib ºi Mareºa; nouã

cetãþi ºi satele lor.
45. Ecron, cetãþile ºi satele lui;
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46. de la Ecron ºi la apus, toate
cetãþile de lângã Asdod ºi satele lor,
47. Asdod, cetãþile ºi satele lui; Gaza,

cetãþile ºi satele ei, pânã la pârâul
Egiptului* ºi la Marea** cea Mare,
care slujeºte ca hotar. *Vers. 4. **Num. 34.6.

48. În munte: ªamir, Iatir, Soco,
49. Dana, Chiriat-Sana, care este

Debirul,
50. Anab, Eºtemo, Anim,
51. Gosen*, Holon ºi Ghilo; unspre-

zece cetãþi ºi satele lor. *Cap. 10.41; 11.16.

52. Arab, Duma, Eºean,
53. Janum, Bet-Tapuah, Afeca,
54. Humta, Chiriat-Arba*, care este

Hebronul, ºi Þior; nouã cetãþi ºi satele
lor. *Vers. 13. Cap. 14.15.

55. Maon, Carmel, Zif, Iuta,
56. Iizreel, Iocdeam, Zanoah,
57. Cain, Ghibeea ºi Timna; zece

cetãþi ºi satele lor.
58. Halhul, Bet-Þur, Ghedor,
59. Maarat, Bet-Anot ºi Eltecon;

ºase cetãþi ºi satele lor.
60. Chiriat-Baal*, care este Chiriat-

Iearim, ºi Raba; douã cetãþi ºi satele lor.
*Cap. 18.14.

61. În pustiu: Bet-Araba, Midin,
Secaca,
62. Nibºan, Ir-Hamelah ºi En-Ghedi;

ºase cetãþi ºi satele lor.
63. Fiii lui Iuda* n-au putut izgoni pe

iebusiþii care locuiau la Ierusalim; ºi
iebusiþii** au locuit cu fiii lui Iuda la
Ierusalim pânã în ziua de azi.

*Judc. 1.8,21. 2 Sam. 5.6. **Judc. 1.21.

Þinutul seminþiei lui Efraim

16 1. Partea cãzutã la sorþi fiilor lui
Iosif se întindea de la Iordan,

lângã Ierihon, spre apele Ierihonului,
la rãsãrit. Hotarul urma pustiul care se
ridicã de la Ierihon la Betel prin munte.
2. Mergea mai departe de la Betel la

Luz* ºi trecea spre hotarul archiþilor
prin Atarot. *Cap. 18.13. Judc. 1.26.

3. Apoi se cobora la apus spre hotarul
iafletiþilor, pânã la hotarul Bet-Horo-
nului* de jos ºi pânã la Ghezer**,
ieºind la mare.

*Cap. 18.13. 2 Cron. 8.5. **1 Împ. 9.15. 1 Cron. 7.28. 

4. Acolo ºi-au primit moºtenirea fiii*
lui Iosif: Manase ºi Efraim. *Cap. 17.14.

5. Iatã hotarele fiilor lui Efraim, dupã
familiile lor: 
Hotarul moºtenirii lor era, la rãsãrit,

Atarot-Adar* pânã la Bet-Horonul**
de sus. *Cap. 18.13. **2 Cron. 8.5.

6. Ieºea spre mare la Micmetat* în
partea de miazãnoapte, se întorcea la
rãsãrit pânã la Taanat-Silo ºi trecea
înspre rãsãrit prin Ianoah. *Cap. 17.7.

7. Din Ianoah cobora la Atarot* ºi la
Naarata, atingea Ierihonul ºi mergea
pânã la Iordan. *1 Cron. 7.28.

8. Din Tapuah mergea spre apus pânã
la pârâul Cana* ºi ieºea la mare. 
Aceasta a fost moºtenirea seminþiei

fiilor lui Efraim, dupã familiile lor.
*Cap. 17.9.

9. Fiii lui Efraim aveau ºi cetãþi*
deosebite în mijlocul moºtenirii fiilor
lui Manase, toate cu satele lor. *Cap. 17.9.

10. Ei n-au izgonit* pe canaaniþii
care locuiau în Ghezer, ºi canaaniþii au
locuit în mijlocul lui Efraim pânã în
ziua de azi, dar au fost puºi sã plã-
teascã un bir. *Judc. 1.29. 1 Împ. 9.16.

Þinutul cãzut jumãtãþii lui Manase

171. O parte a cãzut prin sorþi
seminþiei lui Manase, cãci el

era* întâiul nãscut al lui Iosif.
Machir**, întâiul nãscut al lui Manase
ºi tatãl lui Galaad, avusese Galaadul†
ºi Basanul, pentru cã era un bãrbat de
rãzboi.

*Gen. 41.51; 46.20; 48.18. **Gen. 50.23. Num. 26.29;
32.39,40. 1 Cron. 7.14. †Deut. 3.15.

2. Au dat prin sorþi o parte celorlalþi*
fii ai lui Manase, dupã familiile lor,
fiilor lui Abiezer**, fiilor lui Helec,
fiilor lui Asriel†, fiilor lui Sihem,
fiilor†† lui Hefer, fiilor lui ªemida:
aceºtia sunt copiii de parte bãrbãteascã
ai lui Manase, fiul lui Iosif, dupã
familiile lor. *Num. 26.29-32. 
**1 Cron. 7.18. †Num. 26.31. ††Num. 26.32.
3. Þelofhad*, fiul lui Hefer, fiul lui

Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase,
n-a avut fii, dar a avut fiice, ale
cãror nume sunt acestea: Mahla, Noa,
Hogla, Milca ºi Tirþa. *Num. 26.33; 27.1; 36.2.
4. Ele s-au înfãþiºat înaintea preotului

Eleazar*, înaintea lui Iosua, fiul lui
Nun, ºi înaintea mai marilor ºi au zis:
„Domnul** a poruncit lui Moise sã ne
dea o moºtenire între fraþii noºtri.” ªi
li s-a dat, dupã porunca Domnului, o
moºtenire între fraþii tatãlui lor.

*Cap. 14.1. **Num. 27.6,7.
5. Au cãzut zece pãrþi lui Manase,

afarã de þara Galaadului ºi a Basa-
nului, care este de cealaltã parte a
Iordanului.
6. Cãci fetele lui Manase au avut o

moºtenire între fiii lui, ºi þara Galaa-
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dului a fost pentru ceilalþi fii ai lui
Manase.
7. Hotarul lui Manase se întindea de

la Aºer pânã la Micmetat*, care este la
rãsãrit de Sihem, ºi ducea la dreapta
pânã la locuitorii din En-Tapuah.

*Cap. 16.6.

8. Þara Tapuahului era a fiilor lui
Manase, dar Tapuahul* de pe hotarul
lui Manase era al fiilor lui Efraim.

*Cap. 16.8.

9. Hotarul se cobora pânã* la pârâul
Cana, la miazãzi de pârâu. Cetãþile**
acestea ale lui Efraim erau în mijlocul
cetãþilor lui Manase. Hotarul lui Manase
era pe partea de miazãnoapte a pârâului
ºi ieºea la mare. *Cap. 16.8. **Cap. 16.9.

10. Þinutul de la miazãzi era al lui
Efraim, cel de la miazãnoapte al lui
Manase, ºi marea le slujea ca hotar; la
miazãnoapte se întâlneau cu Aºer, ºi la
rãsãrit cu Isahar.
11. Manase* stãpânea în Isahar ºi în

Aºer: Bet-ªean** cu satele lui, Ibleam
cu satele lui, locuitorii Dorului cu
satele lui, locuitorii din En-Dor cu
satele lui, locuitorii din Taanac cu
satele lui ºi locuitorii din Meghido cu
satele lui, cele trei înãlþimi.

*1 Cron. 7.29. **1 Sam. 31.10. 1 Împ. 4.12.

12. Fiii* lui Manase n-au putut sã
izgoneascã pe locuitorii din aceste
cetãþi, ºi canaaniþii au izbutit astfel sã
rãmânã în þara aceasta. *Judc. 1.27,28.

13. Când copiii lui Israel au fost
destul de tari, au supus pe canaaniþi la
un* bir, dar nu i-au izgonit. *Cap. 16.10.

14. Fiii* lui Iosif au vorbit lui Iosua
ºi i-au zis: „Pentru ce ne-ai dat de
moºtenire numai** un sorþ ºi numai o
parte, când noi suntem un† popor
mare la numãr ºi Domnul ne-a binecu-
vântat pânã acum?”

*Cap. 16.4. **Gen. 48.22. †Gen. 48.19. Num. 26.34,37.

15. Iosua le-a zis: „Dacã sunteþi un
popor mare la numãr, suiþi-vã în pãdure
ºi tãiaþi-o, ca sã vã faceþi loc în þara
fereziþilor ºi a refaimiþilor, fiindcã
muntele lui Efraim este prea strâmt
pentru voi.”
16. Fiii lui Iosif au zis: „Muntele nu

ne va ajunge, ºi toþi canaaniþii care
locuiesc în vale, cei ce sunt la Bet-
ªean ºi în satele lui ºi cei ce sunt în
valea lui Izreel* au care** de fier.”

*Cap. 19.18. 1 Împ. 4.12. **Judc. 1.19; 4.3.

17. Iosua a zis casei lui Iosif, lui
Efraim ºi lui Manase: „Voi sunteþi un

popor mare la numãr, ºi puterea
voastrã este mare, nu veþi avea un
singur sorþ.
18. Ci veþi avea muntele, cãci veþi

tãia pãdurea, ºi ieºirile ei vor fi ale
voastre, ºi veþi izgoni pe canaaniþi, cu
toate* carele lor de fier ºi cu toatã
tãria lor.” *Deut. 20.1.

Mãsurarea ºi împãrþirea pãmântului
rãmas

18 1. Toatã adunarea copiilor lui
Israel s-a strâns la Silo* ºi au

aºezat** acolo Cortul întâlnirii. Þara
era supusã înaintea lor. *Cap. 19.51; 21.2; 
22.9. Ier. 7.12. **Judc. 18.31. 1 Sam. 1.3,24; 4.3,4.

2. Mai rãmâneau ºapte seminþii ale
copiilor lui Israel, care nu-ºi primiserã
încã partea de moºtenire.
3. Iosua a zis copiilor lui Israel:

„Pânã când* vã veþi lenevi sã mergeþi
sã luaþi în stãpânire þara pe care v-a
dat-o Domnul Dumnezeul pãrinþilor
voºtri? *Judc. 18.9.

4. Alegeþi trei bãrbaþi de fiecare
seminþie, ºi-i voi porni. Sã se scoale,
sã strãbatã þara, sã facã un plan în
vederea împãrþirii ºi sã se întoarcã la
mine.
5. S-o împartã în ºapte pãrþi; Iuda sã

rãmânã* în hotarele lui la miazãzi, ºi
casa lui** Iosif sã rãmânã în hotarele
ei la miazãnoapte. *Cap. 15.1. **Cap. 16.1,4.

6. Voi dar, sã faceþi un plan al þãrii
împãrþite în ºapte pãrþi ºi sã mi-l
aduceþi aici. Voi arunca sorþii* pentru
voi înaintea Domnului Dumnezeului
nostru. *Vers. 10. Cap. 14.2. 

7. Dar leviþii* sã n-aibã parte în mij-
locul vostru, cãci moºtenirea lor este
preoþia Domnului; ºi Gad**, Ruben ºi
jumãtate din seminþia lui Manase
ºi-au primit moºtenirea pe care le-a
dat-o Moise, robul Domnului, de
cealaltã parte a Iordanului, la rãsãrit.”

*Cap. 13.33. **Cap. 13.8.

8. Când s-au sculat bãrbaþii ºi au pornit
sã facã planul þãrii, Iosua le-a dat
porunca aceasta: „Duceþi-vã, strãbateþi
þara, faceþi-mi un plan ºi întoarceþi-vã
la mine; apoi eu voi arunca pentru voi
sorþii înaintea Domnului la Silo.”
9. Bãrbaþii aceºtia au plecat, au

strãbãtut þara ºi au fãcut planul dupã
cetãþi, într-o carte, împãrþind-o în ºapte
pãrþi, ºi s-au întors la Iosua în tabãrã
la Silo.
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10. Iosua a aruncat înaintea Domnului
sorþi pentru ei la Silo ºi a împãrþit þara
între copiii lui Israel, dând fiecãruia
partea lui.

Partea lui Beniamin
11. Sorþul a cãzut pe seminþia fiilor

lui Beniamin, dupã familiile lor, ºi
partea care le-a cãzut prin sorþi îºi
avea hotarele între fiii lui Iuda ºi fiii
lui Iosif.
12. Înspre miazãnoapte, hotarul* lor

pornea de la Iordan. Suia pe la miazã-
noapte de Ierihon, se ridica în munte
spre apus ºi ieºea în pustiul Bet-Aven.

*Cap. 16.1.

13. De acolo trecea prin Luz, la
miazãzi de Luz, adicã Betel*, ºi se
cobora la Atarot-Adar, peste muntele
care este la miazãzi de Bet-Horonul**
de jos. *Gen. 28.19. Judc. 1.23. **Cap. 16.3.

14. Înspre apus, hotarul mergea ºi se
întorcea pe la miazãzi de muntele care
este în faþa Bet-Horonului; mergea spre
miazãzi ºi ieºea la Chiriat-Baal*, care
este Chiriat-Iearim, cetatea fiilor lui Iuda.
Aceasta era partea de apus. *Cap. 15.9.

15. Partea de miazãzi începea de la
capãtul Chiriat-Iearimului. Hotarul
mergea spre apus pânã la izvorul*
apelor Neftoahului. *Cap. 15.9.

16. Se cobora pe la capãtul muntelui
care este în faþa vãii* Ben-Hinom,
în valea refaimiþilor, la miazãnoapte.
Se cobora prin valea Hinom, pe partea
de miazãzi a iebusiþilor, pânã la
En-Roguel**. *Cap. 15.8. **Cap. 15.7.

17. Se îndrepta spre miazãnoapte la
En-ªemeº, apoi la Ghelilot, care este
în faþa suiºului Adumim, ºi se cobora
pe la piatra lui Bohan*, fiul lui Ruben.

*Cap. 15.6.

18. Trecea pe partea de miazãnoapte
în faþa* Arabei, se cobora pe la Araba,

*Cap. 15.6.

19. mergea înainte pe partea de
miazãnoapte de Bet-Hogla ºi ieºea la
sânul de miazãnoapte al Mãrii Sãrate,
spre îmbucãtura Iordanului la miazãzi.
Acesta era hotarul de miazãzi.
20. Înspre rãsãrit hotarul îl fãcea

Iordanul.
Aceasta a fost moºtenirea fiilor lui

Beniamin, dupã familiile lor, cu
hotarele ei de jur împrejur.
21. Cetãþile seminþiei fiilor lui Benia-

min, dupã familiile lor, erau: Ierihonul,
Bet-Hogla, Emec-Cheþiþ,

22. Bet-Araba, Þemaraim, Betel,
23. Avim, Para, Ofra,
24. Chefar-Amonai, Ofni ºi Gheba;

douãsprezece cetãþi ºi satele lor.
25. Gabaon, Rama, Beerot,
26. Miþpe, Chefira, Moþa,
27. Rechem, Iirpeel, Tareala,
28. Þela, Elef, Iebus*, adicã Ierusa-

limul, Ghibeat ºi Chiriat; paisprezece
cetãþi ºi satele lor.
Aceasta a fost moºtenirea fiilor lui

Beniamin, dupã familiile lor. *Cap. 15.8.

Partea lui Simeon

191. A doua parte a cãzut prin sorþi
lui Simeon, seminþiei fiilor lui

Simeon, dupã familiile lor. Moºtenirea
lor* era în mijlocul moºtenirii fiilor
lui Iuda. *Vers. 9.

2. Ei au avut* în moºtenirea lor:
Beer-ªeba, ªeba, Molada, *1 Cron. 4.28.

3. Haþar-ªual, Bala, Aþem,
4. Eltolad, Betul, Horma,
5. Þiclag, Bet-Marcabot, Haþar-Susa,
6. Bet-Lebaot ºi ªaruhen; treisprezece

cetãþi ºi satele lor;
7. Ain, Rimon, Eter ºi Aºan, patru

cetãþi ºi satele lor;
8. ºi toate satele din împrejurimile

acestor cetãþi, pânã la Baalat-Beer,
care este Ramatul de miazãzi. 
Aceasta a fost moºtenirea seminþiei

fiilor lui Simeon, dupã familiile lor.
9. Moºtenirea fiilor lui Simeon a fost

luatã din partea de moºtenire a fiilor
lui Iuda; cãci partea fiilor lui Iuda era
prea mare pentru ei, ºi de aceea* fiii
lui Simeon ºi-au primit pe a lor în
mijlocul moºtenirii lor. *Vers. 1.

Partea lui Zabulon
10. A treia parte a cãzut prin sorþi

fiilor lui Zabulon, dupã familiile lor.
11. Hotarul moºtenirii* lor se întindea

pânã la Sarid. La apus se suia spre
Mareala ºi atingea Dabeºet, apoi pârâul
care curge înaintea Iocneamului**.

*Gen. 49.13. **Cap. 12.22.

12. Din Sarid se întorcea spre rãsãrit,
spre rãsãritul soarelui, pânã la hotarul
Chislot-Taborului, mergea înainte la
Dabrat ºi suia la Iafia.
13. De acolo trecea la rãsãrit prin

Ghita-Hefer, prin Ita-Caþin, mergea la
Rimon ºi se întorcea pânã la Nea.
14. Se întorcea apoi înspre miazã-

noapte spre Hanaton ºi ieºea la valea
Iiftah-El.
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15. Cuprindea: Catat, Nahalal, ªim-
ron, Iideala, Betleem; douãsprezece
cetãþi ºi satele lor.
16. Aceasta a fost moºtenirea fiilor

lui Zabulon, dupã familiile lor, cetãþile
acestea ºi satele lor.

Partea lui Isahar
17. A patra parte a cãzut prin sorþi lui

Isahar, fiilor lui Isahar, dupã familiile
lor.
18. Hotarul lor trecea prin Izreel,

Chesulot, Sunem,
19. Hafaraim, ªion, Anaharat,
20. Rabit, Chiºion, Abeþ,
21. Remet, En-Ganim, En-Hada ºi

Bet-Paþeþ;
22. atingea Taborul, ªahaþima, Bet-

ªemeº ºi ieºea la Iordan; ºaisprezece
cetãþi ºi satele lor.
23. Aceasta a fost moºtenirea semin-

þiei fiilor lui Isahar, dupã familiile lor,
cetãþile acestea ºi satele lor.

Partea lui Aºer
24. A cincea parte a cãzut prin sorþi

seminþiei fiilor lui Aºer, dupã familiile
lor.
25. Hotarul lor trecea prin Helcat,

Hali, Beten, Acºaf,
26. Alamelec, Amead ºi Miºeal;

atingea, spre apus, Carmelul ºi ªihor-
Libnat;
27. apoi se întorcea înspre rãsãrit la

Bet-Dagon, se atingea de Zabulon ºi
de valea Iiftah-El, la miazãnoapte de
Bet-Emec ºi Neiel, ºi se întindea spre
Cabul, la stânga,
28. ºi spre Ebron, Rehob, Hamon ºi

Cana, pânã la Sidonul* cel mare.
*Cap. 11.8. Judc. 1.31.

29. Se întorcea apoi spre Rama pânã
la cetatea cea tare a Tirului ºi spre
Hosa ºi ieºea la mare prin þinutul
Aczib*. *Gen. 38.5. Judc. 1.31. Mica 1.14.

30. Cuprindea: Uma, Afec ºi Rehob;
douãzeci ºi douã de cetãþi ºi satele lor.
31. Aceasta a fost moºtenirea semin-

þiei fiilor lui Aºer, dupã familiile lor,
cetãþile acestea ºi satele lor.

Partea lui Neftali
32. A ºasea parte a cãzut prin sorþi

fiilor lui Neftali, dupã familiile lor.
33. Hotarul lor se întindea de la

Helef, de la Alon, prin Þaananim,
Adami-Necheb ºi Iabneel, pânã la
Lacum, ºi ieºea la Iordan.

34. Se întorcea* spre apus la Aznot-
Tabor, ºi de acolo mergea înainte la
Hucoc; se atingea de Zabulon, înspre
miazãzi, de Aºer, înspre apus, ºi de Iuda;
înspre rãsãrit era Iordanul. *Deut. 23.33.

35. Cetãþile tari erau: Þidim, Þer,
Hamat, Racat, Chineret,
36. Adama, Rama, Haþor,
37. Chedeº, Edrei, En-Haþor,
38. Iireon, Migdal-El, Horem, Bet-

Anat ºi Bet-ªemeº; nouãsprezece cetãþi
ºi satele lor.
39. Aceasta a fost moºtenirea semin-

þiei fiilor lui Neftali, dupã familiile
lor, cetãþile acestea ºi satele lor.

Partea lui Dan
40. A ºaptea parte a cãzut prin sorþi

seminþiei fiilor lui Dan, dupã familiile
lor.
41. Hotarul moºtenirii lor era Þorea,

Eºtaol, Ir-ªemeº,
42. ªaalabin*, Aialon, Iitla, *Judc. 1.35.

43. Elon, Timnata, Ecron,
44. Elteche, Ghibeton, Baalat,
45. Iehud, Bene-Berac, Gat-Rimon,
46. Me-Iarcon ºi Racon, cu hotarul

care este faþã în faþã cu Iafo.
47. Þinutul* fiilor lui Dan se întindea

ºi în afarã de acestea. Fiii lui Dan s-au
suit ºi s-au luptat împotriva lui Leºem;
au pus mâna pe el ºi l-au trecut prin
ascuþiºul sabiei; au pus stãpânire pe
el, s-au aºezat în el ºi l-au numit
Dan**, dupã numele tatãlui lor, Dan.

*Judc. 18. **Judc. 18.29.

48. Aceasta a fost moºtenirea semin-
þiei fiilor lui Dan, dupã familiile lor,
cetãþile acestea ºi satele lor.

Partea lui Iosua
49. Dupã ce au isprãvit de împãrþit

þara, dupã hotarele ei, copiii lui Israel
au dat lui Iosua, fiul lui Nun, o moº-
tenire în mijlocul lor.
50. Dupã porunca Domnului, i-au dat

cetatea pe care o cerea el: Timnat-
Serah*, în muntele lui Efraim. El a
zidit cetatea din nou ºi ºi-a aºezat
locuinþa acolo. *Cap. 24.30.

51. Acestea* sunt moºtenirile pe care 
le-au împãrþit preotul Eleazar, Iosua,
fiul lui Nun, ºi cãpeteniile de familie
ale seminþiilor copiilor lui Israel, prin
sorþi înaintea Domnului, la Silo**, la
uºa Cortului întâlnirii. Astfel au isprãvit
ei împãrþirea þãrii. 

*Num. 34.17. Cap. 14.1. **Cap. 18.1,10.
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Cele ºase cetãþi de scãpare

20 1. Domnul a vorbit lui Iosua ºi
a zis:

2. „Vorbeºte copiilor lui Israel ºi
spune-le: „Hotãrâþi-vã*, cum v-am
poruncit prin Moise, cetãþi de scãpare,

*Exod 21.13. Num. 35.6,11,14. Deut. 19.2,9.

3. unde sã poatã fugi ucigaºul care va
omorî pe cineva fãrã voie, fãrã sã aibã
de gând sã-l omoare; ele sã vã fie un
loc de scãpare împotriva rãzbunãtorului
sângelui.
4. Ucigaºul sã fugã într-una din

aceste cetãþi, sã se opreascã la intrarea
porþii cetãþii* ºi sã spunã întâmplarea
lui bãtrânilor cetãþii aceleia; ei sã-l
primeascã la ei în cetate ºi sã-i dea o
locuinþã, ca sã locuiascã împreunã cu
ei. *Rut 4.1,2.
5. Dacã* rãzbunãtorul sângelui îl va

urmãri, ei sã nu dea pe ucigaº în
mâinile lui; cãci fãrã sã vrea a omorât
pe aproapele lui ºi fãrã sã-i fi fost
vrãjmaº mai înainte. *Num. 35.12.
6. El sã rãmânã în cetatea aceasta

pânã* se va înfãþiºa înaintea adunãrii ca
sã fie judecat, pânã la moartea marelui
preot care va fi atunci în slujbã.
Atunci, ucigaºul sã se întoarcã ºi sã
intre iarãºi în cetatea ºi în casa lui, în
cetatea de unde fugise.” *Num. 35.12,25.
7. Ei au pus deoparte Chedeºul*,

în Galileea, în muntele lui Neftali;
Sihemul**, în muntele lui Efraim; ºi
Chiriat-Arba†, sau Hebronul, în mun-
tele†† lui Iuda. *Cap. 21.32. 1 Cron. 6.76. **Cap.

21.21. 2 Cron. 10.1. †Cap. 14.15; 21.11,13. ††Luca 1.39.

8. ªi de cealaltã parte a Iordanului, la
rãsãritul Ierihonului, a ales Beþerul*,
în pustiu, în câmpie, în seminþia lui
Ruben; Ramot**, în Galaad, în seminþia
lui Gad; ºi Golan†, în Basan, în
seminþia lui Manase. *Deut. 4.43. Cap. 21.36. 
1 Cron. 6.78. **Cap. 21.38. 1 Împ. 22.33. †Cap. 21.27.

9. Acestea* au fost cetãþile hotãrâte
pentru toþi copiii lui Israel ºi pentru
strãinul care locuieºte în mijlocul lor,
pentru ca cel ce va ucide pe cineva
fãrã voie sã poatã fugi în ele ºi sã nu
moarã ucis de mâna rãzbunãtorului
sângelui, înainte** de a se înfãþiºa
înaintea adunãrii. *Num. 35.15. **Vers. 6.

Cetãþile leviþilor

211. Cãpeteniile de familie ale levi-
þilor s-au apropiat de preotul

Eleazar*, de Iosua, fiul lui Nun, ºi de
cãpeteniile de familie ale seminþiilor
copiilor lui Israel. *Cap. 14.1; 17.4.

2. Le-au vorbit la Silo*, în þara
Canaanului, ºi au zis: „Domnul** a
poruncit prin Moise ca sã ni se dea
cetãþi de locuit, cu împrejurimile lor
pentru vitele noastre.”

*Cap. 18.1. **Num. 35.2.

3. Copiii lui Israel au dat atunci  levi-
þilor, din moºtenirea lor, cetãþile urmã-
toare ºi împrejurimile lor, dupã
porunca Domnului.
4. Au tras la sorþi pentru familiile

chehatiþilor; ºi leviþii, fiii preotului
Aaron, au avut* prin sorþi treisprezece
cetãþi din seminþia lui** Iuda, din
seminþia lui Simeon ºi din seminþia lui
Beniamin; *Vers. 8,19. **Cap. 24.33.

5. ceilalþi fii* ai lui Chehat au avut
prin sorþi zece cetãþi ale familiilor din
seminþia lui Efraim, din seminþia lui
Dan ºi din jumãtate din seminþia lui
Manase. *Vers. 20, etc.

6. Fiii* lui Gherºon au avut prin sorþi
treisprezece cetãþi ale familiilor din
seminþia lui Isahar, din seminþia lui
Aºer, din seminþia lui Neftali ºi din
jumãtate din seminþia lui Manase, în
Basan. *Vers. 27, etc.

7. Fiii* lui Merari, dupã familiile lor,
au avut douãsprezece cetãþi din seminþia
lui Ruben, din seminþia lui Gad ºi din
seminþia lui Zabulon. *Vers. 34, etc.

8. Copiii* lui Israel au dat leviþilor
prin sorþi aceste cetãþi ºi împrejuri-
mile lor, cum** poruncise lui Moise,
Domnul. *Vers. 3. **Num. 35.2.

9. Au dat din seminþia fiilor lui Iuda
ºi din seminþia fiilor lui Simeon urmã-
toarele cetãþi numite pe nume 
10. ºi care au fost ale fiilor lui Aaron*

dintre familiile chehatiþilor ºi ale fiilor
lui Levi, cãci ei au ieºit cei dintâi la sorþi.

*Vers. 4.

11. Le-au dat* Chiriat-Arba, sau He-
bronul, în muntele** lui Iuda, ºi locul
dimprejur: Arba era tatãl lui† Anac.

*1 Cron. 6.55. **Cap. 15.13,14. †Cap. 20.7. Luca 1.39.

12. Câmpia* cetãþii ºi satele ei au
fost date în stãpânire lui Caleb, fiul lui
Iefune. *Cap 14.14. 1 Cron. 6.56.

13. Au dat deci* fiilor preotului
Aaron: cetatea de scãpare pentru
ucigaºi, Hebronul** ºi împrejurimile
lui, Libna† ºi împrejurimile ei,

*1 Cron. 6.57, etc. **Cap. 15.54; 20.7. †Cap. 15.42.

14. Iatirul* ºi împrejurimile lui,
Eºtemoa** ºi împrejurimile ei,

*Cap. 15.48. **Cap. 15.50.
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15. Holonul* ºi împrejurimile lui,
Debirul** ºi împrejurimile lui,

*1 Cron. 6.58. **Cap. 15.49.

16. Ainul* ºi împrejurimile lui, Iuta**
ºi împrejurimile ei ºi Bet-ªemeºul† ºi
împrejurimile lui; nouã cetãþi din
aceste douã seminþii;

*1 Cron. 6.59. **Cap. 15.55. †Cap. 10.

17. ºi din seminþia lui Beniamin:
Gabaonul* ºi împrejurimile lui, Gheba**
ºi împrejurimile ei, *Cap. 18.25. **Cap. 18.24.

18. Anatot ºi împrejurimile lui ºi
Almonul* ºi împrejurimile lui; patru
cetãþi. *1 Cron. 6.60.

19. Toate cetãþile preoþilor, fiii lui
Aaron, au fost treisprezece cetãþi ºi
împrejurimile lor.
20. Leviþii* din familiile celorlalþi fii

ai lui Chehat au avut prin sorþi cetãþi
din seminþia lui Efraim.

*Vers. 5. 1 Cron. 6.66.

21. Le-au dat cetatea de scãpare pentru
ucigaºi, Sihemul* ºi împrejurimile lui,
în muntele lui Efraim, Ghezerul ºi
împrejurimile lui, *Cap. 20.7.

22. Chibþaim ºi împrejurimile lui ºi
Bet-Horon ºi împrejurimile lui; patru
cetãþi;
23. din seminþia lui Dan: Elteche ºi

împrejurimile ei, Ghibeton ºi împreju-
rimile lui,
24. Aialon ºi împrejurimile lui ºi Gat-

Rimon ºi împrejurimile lui; patru cetãþi;
25. ºi din jumãtate din seminþia lui

Manase: Taanac ºi împrejurimile lui ºi
Gat-Rimon ºi împrejurimile lui; douã
cetãþi.
26. Toate cetãþile erau zece ºi împre-

jurimile lor, pentru familiile celorlalþi
fii ai lui Chehat.
27. Au dat fiilor* lui Gherºon, dintre

familiile leviþilor: din cealaltã jumãtate
a seminþiei lui Manase, cetatea de
scãpare pentru ucigaºi, Golan** din
Basan ºi împrejurimile ei ºi Beeºtra ºi
împrejurimile ei; douã cetãþi;

*Vers. 6. 1 Cron. 6.71. **Cap. 20.8.

28. din seminþia lui Isahar: Chiºion ºi
împrejurimile lui, Dabrat ºi împrejuri-
mile lui,
29. Iarmutul ºi împrejurimile lui ºi

En-Ganim ºi împrejurimile lui; patru
cetãþi;
30. din seminþia lui Aºer: Miºeal ºi

împrejurimile lui, Abdonul ºi împreju-
rimile lui,
31. Helcat ºi împrejurimile lui ºi Rehob

ºi împrejurimile lui; patru cetãþi;

32. ºi din seminþia lui Neftali: cetatea
de scãpare pentru ucigaºi, Chedeº* din
Galileea ºi împrejurimile ei, Hamot-
Dor ºi împrejurimile lui ºi Cartanul ºi
împrejurimile lui; trei cetãþi. *Cap. 20.7.

33. Toate cetãþile gherºoniþilor, dupã
familiile lor, erau treisprezece cetãþi ºi
împrejurimile lor.
34. Celorlalþi* leviþi, care fãceau

parte din familiile fiilor lui Merari, 
le-au dat: din seminþia lui Zabulon:
Iocneamul ºi împrejurimile lui, Carta
ºi împrejurimile ei, *Vers. 7. 1 Cron. 6.77.

35. Dimna ºi împrejurimile ei ºi
Nahalal ºi împrejurimile lui; patru
cetãþi;
36. din seminþia lui Ruben: Beþerul*

ºi împrejurimile lui, Iahþa ºi împreju-
rimile ei, *Cap. 20.8.

37. Chedemot ºi împrejurimile lui ºi
Mefaat ºi împrejurimile lui; patru
cetãþi;
38. ºi din seminþia lui Gad: cetatea

de scãpare pentru ucigaºi, Ramot* din
Galaad ºi împrejurimile lui, Mahanaim
ºi împrejurimile lui, *Cap. 20.8.

39. Hesbonul ºi împrejurimile lui ºi
Iaezerul ºi împrejurimile lui; de toate,
patru cetãþi.
40. Toate cetãþile care au cãzut la

sorþi fiilor lui Merari, dupã familiile
lor, alcãtuind celelalte familii ale
leviþilor, erau douãsprezece cetãþi.
41. Toate* cetãþile leviþilor din mij-

locul moºiilor copiilor lui Israel erau
patruzeci ºi opt de cetãþi ºi împre-
jurimile lor. *Num. 35.7.

42. Fiecare din aceste cetãþi îºi avea
împrejurimile ei de jur împrejur; aºa
erau toate cetãþile acestea.

Fãgãduinþa împlinitã
43. Astfel, Domnul a dat lui Israel

toatã þara* pe care jurase cã o va da
pãrinþilor lor; ei au luat-o în stãpânire
ºi s-au aºezat în ea.

*Gen. 13.15; 15.18; 26.3; 28.4,13.

44. Domnul* le-a dat odihnã de jur
împrejur, cum jurase pãrinþilor lor;
nici unul** din vrãjmaºii lor nu putuse
sã le stea împotrivã, ºi Domnul i-a dat
pe toþi în mâinile lor.

*Cap. 11.23; 22.4. **Deut. 7.24.

45. Din toate vorbele bune pe care le
spusese casei lui Israel, Domnul, nici
una n-a rãmas* neîmplinitã: toate s-au
împlinit. *Cap. 23.14.
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Trimiterea celor douã seminþii ºi
jumãtate acasã

221. Atunci Iosua a chemat pe
rubeniþi, pe gadiþi ºi jumãtate din

seminþia lui Manase.
2. ªi le-a zis: „Voi aþi pãzit tot* ce 

v-a poruncit Moise, robul Domnului,
ºi** aþi ascultat de glasul meu în tot ce
v-am poruncit.

*Num. 32.20. Deut. 3.18. **Cap. 1.16,17.

3. N-aþi pãrãsit pe fraþii voºtri, de o
bunã bucatã de vreme pânã în ziua de
azi; ºi aþi pãzit rânduielile ºi poruncile
Domnului Dumnezeului vostru.
4. Acum, când Domnul Dumnezeul

vostru a dat odihnã fraþilor voºtri, cum
le spusese, întoarceþi-vã ºi duceþi-vã
la corturile voastre, în þara datã în
stãpânirea voastrã, pe* care v-a dat-o
Moise, robul Domnului, dincolo de
Iordan. *Num. 32.33. Deut. 29.8. Cap. 13.8.

5. Aveþi grijã numai* sã pãziþi ºi sã
împliniþi poruncile ºi legile pe care vi
le-a dat Moise, robul Domnului: sã**
iubiþi pe Domnul Dumnezeul vostru,
sã umblaþi în toate cãile Lui, sã þineþi
poruncile Lui, sã vã alipiþi de El ºi sã-I
slujiþi din toatã inima voastrã ºi din tot
sufletul vostru.”

*Deut. 6.6,17; 11.22. **Deut. 10.12.

6. ªi Iosua i-a binecuvântat* ºi le-a
dat drumul; ºi ei au plecat la corturile lor.

*Gen. 47.7. Exod 39.43. Cap. 14.13. 2 Sam. 6.18. Luca 24.50.

7. Moise dãduse unei jumãtãþi din
seminþia lui Manase o moºtenire în
Basan, ºi Iosua a dat celeilalte*
jumãtãþi o moºtenire lângã fraþii lor,
dincoace de Iordan, la apus. *Cap. 17.5.

8. Când i-a trimis Iosua la corturile
lor, i-a binecuvântat ºi le-a zis: „Voi
vã întoarceþi la corturile voastre cu
mari bogãþii, cu foarte multe turme ºi
cu o mare mulþime de argint, de aur,
de aramã, de fier ºi de îmbrãcãminte.
Împãrþiþi* cu fraþii voºtri prada luatã
de la vrãjmaºii voºtri.”

*Num. 31.27. 1 Sam. 30.24.

9. Fiii lui Ruben, fiii lui Gad ºi
jumãtate din seminþia lui Manase s-au
întors acasã, lãsând pe copiii lui Israel
la Silo, în þara Canaanului, ca sã se
ducã în þara Galaadului*, care era moºia
lor ºi unde se aºezaserã, cum poruncise
lui Moise, Domnul. *Num. 32.1,26,29.

Ei zidesc un alt altar
10. Când au ajuns pe malurile Iorda-

nului, care fac parte din þara Canaa-

nului, fiii lui Ruben, fiii lui Gad ºi
jumãtate din seminþia lui Manase au
zidit acolo un altar lângã Iordan, un
altar a cãrui mãrime izbea privirile.
11. Copiii lui Israel au auzit* zicân-

du-se: „Iatã cã fiii lui Ruben, fiii lui
Gad ºi jumãtate din seminþia lui
Manase au zidit un altar în faþa þãrii
Canaanului, pe malurile Iordanului, în
pãrþile copiilor lui Israel.”

*Deut. 13.12, etc. Judc. 20.12.

12. Când au auzit copiii lui Israel
lucrul acesta, toatã adunarea* copiilor
lui Israel s-a strâns la Silo ca sã se
suie împotriva lor ºi sã se batã cu ei.

*Judc. 20.1.

13. Copiii lui Israel au trimis* la fiii
lui Ruben, la fiii lui Gad ºi la jumãtate
din seminþia lui Manase, în þara
Galaadului, pe Fineas**, fiul preotului
Eleazar,

*Deut. 13.14. Judc. 20.12. **Exod 6.25. Num. 25.7.

14. ºi zece cãpetenii cu el, câte o
cãpetenie de fiecare casã pãrinteascã
pentru fiecare din seminþiile lui Israel;
toþi erau cãpetenii* de casã pãrinteascã
între miile lui Israel. *Num. 1.4.

15. Ei au venit la fiii lui Ruben, la fiii
lui Gad ºi la jumãtate din seminþia lui
Manase, în þara Galaadului, ºi le-au
vorbit astfel:
16. „Aºa vorbeºte toatã adunarea Dom-

nului: „Ce înseamnã pãcatul acesta pe
care l-aþi sãvârºit faþã de Dumnezeul
lui Israel, ºi pentru ce vã abateþi acum
de la Domnul, zidindu-vã un altar ca
sã vã rãzvrãtiþi* azi împotriva Dom-
nului? *Lev. 17.8,9. Deut. 12.13,14.

17. Privim oare ca o nimica nele-
giuirea lui Peor*, a cãrui patã n-am
ridicat-o pânã acum de peste noi, cu
toatã urgia pe care a adus-o ea asupra
adunãrii Domnului? *Num. 25.3,4. Deut. 4.3.

18. ªi voi vã abateþi astãzi de la
Domnul! Dacã vã rãzvrãtiþi azi împo-
triva Domnului, mâine El Se va
mânia* împotriva întregii adunãri a lui
Israel. *Num. 16.22.

19. Dacã priviþi ca necuratã þara care
este moºia voastrã, treceþi în þara care
este moºia Domnului, unde este aºezatã
locuinþa* Domnului, ºi aºezaþi-vã în
mijlocul nostru; dar nu vã rãzvrãtiþi
împotriva Domnului ºi nu vã despãrþiþi
de noi, zidindu-vã un altar, afarã de
altarul Domnului Dumnezeului nostru!

*Cap. 18.1.

20. Acan*, fiul lui Zerah, n-a sãvârºit
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oare un pãcat cu privire la lucrurile
date spre nimicire ºi nu S-a aprins
de mânie Domnul împotriva întregii
adunãrii a lui Israel? ªi el n-a fost
singurul care a pierit din pricina nele-
giuirii lui.” *Cap. 7.1,5.

Apãrarea lor
21. Fiii lui Ruben, fiii lui Gad ºi

jumãtate din seminþia lui Manase au
rãspuns astfel cãpeteniilor peste miile
lui Israel:
22. „Domnul Dumnezeu cel Atotpu-

ternic, Domnul Dumnezeu* cel Atot-
puternic ºtie**, ºi Israel însuºi sã ºtie
lucrul acesta! Dacã din rãzvrãtire ºi
pãcãtuire împotriva Domnului am
fãcut lucrul acesta, sã nu ne vinã în
ajutor Domnul în ziua aceasta!

*Deut. 10.17. **1 Împ. 8.39. Iov 10.7; 23.10. Ps. 44.21;
139.1,2. Ier. 12.3. 2 Cor. 11.11,31.

23. Dacã ne-am zidit un altar ca sã ne
abatem de la Domnul, ca sã aducem pe
el arderi de tot ºi daruri de mâncare ºi
ca sã aducem pe el jertfe de mulþumiri,
Domnul sã ne cearã* socotealã de
aceasta! *Deut. 18.19. 1 Sam. 20.16.

24. Am fãcut lucrul acesta mai
degrabã de fricã, gândindu-ne cã într-o
zi s-ar putea ca fiii voºtri sã zicã fiilor
noºtri: „Ce legãturã este între voi ºi
Domnul Dumnezeul lui Israel?
25. Domnul a pus Iordanul hotar între

noi ºi voi, fii ai lui Ruben ºi fii ai lui
Gad: voi n-aveþi parte de Domnul!” –
ªi fiii voºtri ar face astfel ca fiii noºtri
sã nu se mai teamã de Domnul.
26. De aceea am zis: „Sã ne zidim

deci un altar nu pentru arderi de tot ºi
pentru jertfe:
27. ci ca o* mãrturie între noi ºi voi,

între urmaºii noºtri ºi ai voºtri, cã
voim sã slujim** Domnului, înaintea
feþei Lui, prin arderile noastre de tot ºi
prin jertfele noastre de ispãºire ºi de
mulþumiri, ca sã nu zicã fiii voºtri
într-o zi fiilor noºtri: „Voi n-aveþi parte
de Domnul!” *Gen. 31.48. Vers. 34. Cap. 24.27. 
**Deut. 12.5,6,11,12,17,18,26,27.

28. Noi am zis: „Dacã mai târziu ne
vor vorbi astfel nouã sau urmaºilor
noºtri, vom rãspunde: „Priviþi chipul
altarului Domnului pe care l-au fãcut
pãrinþii noºtri nu pentru arderi de tot ºi
pentru jertfe, ci ca mãrturie între noi ºi
voi.
29. Departe de noi gândul sã ne

rãzvrãtim împotriva Domnului ºi sã ne

abatem astãzi de la Domnul, zidind*
un altar pentru arderi de tot, pentru
daruri de mâncare ºi pentru jertfe, afarã
de altarul Domnului Dumnezeului
nostru care este înaintea Locaºului
Lui!” *Deut. 12.13,14.

30. Când au auzit preotul Fineas ºi
cãpeteniile adunãrii, cãpeteniile peste
miile lui Israel, care erau cu el,
cuvintele pe care le-au rostit fiii lui
Ruben, fiii lui Gad ºi fiii lui Manase,
au rãmas mulþumiþi.
31. ªi Fineas, fiul preotului Eleazar, a

zis fiilor lui Ruben, fiilor lui Gad ºi
fiilor lui Manase: „Cunoaºtem acum
cã Domnul este în mijlocul* nostru,
fiindcã n-aþi sãvârºit pãcatul acesta
împotriva Domnului; ºi aþi izbãvit
astfel pe copiii lui Israel din mâna
Domnului.” *Lev. 26.11,12. 2 Cron. 15.2.

32. Fineas, fiul preotului Eleazar, ºi
cãpeteniile au pãrãsit pe fiii lui Ruben
ºi pe fiii lui Gad ºi s-au întors din þara
Galaadului în þara Canaanului, la copiii
lui Israel, cãrora le-au fãcut o dare de
seamã.
33. Copiii lui Israel au rãmas mul-

þumiþi; au binecuvântat* pe Dumnezeu
ºi n-au mai vorbit sã se suie înarmaþi
ca sã pustiascã þara pe care o locuiau
fiii lui Ruben ºi fiii lui Gad.

*1 Cron. 29.20. Neem. 8.6. Dan. 2.19. Luca 2.28.

34. Fiii lui Ruben ºi fiii lui Gad au
numit altarul acela Ed (Martor) „cãci”,
au zis ei, „el este martor între noi cã
Domnul este Dumnezeu.”

Adunarea lui Israel – Sfaturile lui Iosua

231. De multã vreme Domnul
dãduse* odihnã lui Israel, izbã-

vindu-l de toþi vrãjmaºii care-l încon-
jurau. Iosua era bãtrân**, înaintat în
vârstã. *Cap. 21.44; 22.4. **Cap. 13.1.

2. Atunci Iosua a chemat* pe tot
Israelul, pe bãtrânii lui, pe cãpeteniile
lui, pe judecãtorii lui ºi pe cãpeteniile
oastei. ªi le-a zis: 
„Eu sunt bãtrân, înaintat în vârstã.

*Deut. 31.28. Cap. 24.1. 1 Cron. 28.1.

3. Aþi vãzut tot ce a fãcut Domnul
Dumnezeul* vostru tuturor neamurilor
acelora dinaintea voastrã; cãci Domnul
Dumnezeul vostru a luptat pentru voi.

*Exod 14.14. Cap. 10.14,42.

4. Vedeþi, v-am* dat ca moºtenire prin
sorþi, dupã seminþiile voastre, neamurile
acestea care au rãmas, începând de la
Iordan, ºi toate neamurile pe care le-am
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nimicit, pânã la Marea cea Mare spre
apusul soarelui. *Cap. 13.2,6; 18.10.

5. Domnul Dumnezeul* vostru le va
izgoni dinaintea voastrã ºi le va
alunga dinaintea voastrã; ºi voi le veþi
stãpâni þara, cum** a spus Domnul,
Dumnezeul vostru.

*Exod 23.30; 33.2; 34.11. Deut. 11.23. Cap. 13.6.
**Num. 33.53.

6. Puneþi-vã toatã puterea* ca sã
pãziþi ºi sã împliniþi tot ce este scris în
cartea Legii lui Moise, fãrã sã vã**
abateþi nici la dreapta, nici la stânga.

*Cap. 1.7. **Deut. 5.32; 28.14.

7. Sã nu* vã amestecaþi cu neamurile
acestea care au rãmas printre voi; sã
nu rostiþi** numele dumnezeilor lor
ºi sã nu-l întrebuinþaþi în jurãmânt;
sã nu le slujiþi ºi sã nu vã închinaþi
înaintea lor. *Exod 23.33. Deut. 7.2,3. Prov. 4.14. 
Efes. 5.11. **Exod 23.13. Ps. 16.4. Ier. 5.7. Þef. 1.5. Num. 32.38.

8. Ci alipiþi-vã* de Domnul Dum-
nezeul vostru, cum aþi fãcut pânã în
ziua aceasta. *Deut. 10.20; 11.22; 13.4. Cap. 22.5.

9. Domnul* a izgonit dinaintea
voastrã neamuri mari ºi puternice; ºi
nimeni**, pânã în ziua aceasta, n-a
putut sã vã stea împotrivã.

*Deut. 11.23. **Cap. 1.5.

10. Unul* singur dintre voi urmãrea o
mie din ei, cãci Domnul Dumnezeul
vostru lupta pentru voi, cum** v-a
spus. *Lev. 26.8. Deut. 32.30. Judc. 3.31; 
15.15. 2 Sam. 23.8. **Exod 14.14; 23.27. Deut. 3.22.

11. Vegheaþi*, dar, cu luare aminte
asupra sufletelor voastre, ca sã iubiþi pe
Domnul, Dumnezeul vostru. *Cap. 22.5.

12. Dacã vã veþi* abate ºi vã veþi
alipi de neamurile acestea care au
rãmas printre voi, dacã vã veþi uni cu
ele** prin cãsãtorii ºi dacã veþi intra
în legãturi cu ele,

*Evr. 10.38,39. 2 Pet. 2.20,21. **Deut. 7.3.

13. sã fiþi încredinþaþi cã Domnul*
Dumnezeul vostru nu va mai izgoni
aceste neamuri dinaintea voastrã; ci**
ele vã vor fi o cursã ºi un laþ, un bici
în coaste ºi niºte spini în ochi, pânã
veþi pieri de pe faþa acestei þãri bune,
pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul
vostru.
*Judc. 2.3. **Exod 23.33. Num. 33.55. Deut. 7.16. 1 Împ. 11.4.

14. Iatã cã astãzi eu mã duc* pe calea
pe care merge tot ce este pãmântesc.
Recunoaºteþi, dar, din toatã inima
voastrã ºi din tot sufletul vostru, cã
nici unul din toate cuvintele bune ros-
tite asupra voastrã de Domnul Dum-
nezeul vostru n-a rãmas** neîmplinit;

toate vi s-au împlinit, nici unul n-a
rãmas neîmplinit.

*1 Împ. 2.2. Evr. 9.27. **Cap. 21.45. Luca 21.33.

15. ªi dupã* cum toate cuvintele bune
pe care vi le spusese Domnul Dum-
nezeul vostru s-au împlinit pentru voi,
tot aºa Domnul va împlini faþã de voi
toate cuvintele rele**, pânã vã va nimici
de pe faþa acestei þãri bune pe care v-a
dat-o Domnul Dumnezeul vostru.

*Deut. 28.63. **Lev. 26.16. Deut. 28.15,16, etc.

16. Dacã veþi cãlca legãmântul pe
care vi l-a dat Domnul, Dumnezeul
vostru ºi dacã vã veþi duce sã slujiþi
altor dumnezei ºi sã vã închinaþi îna-
intea lor, Domnul Se va aprinde de
mânie împotriva voastrã ºi veþi pieri
degrabã din þara cea bunã pe care v-a
dat-o El.”

Cea din urmã adunare

24 1. Iosua a adunat toate semin-
þiile lui Israel la Sihem* ºi a

chemat** pe bãtrânii lui Israel, pe
cãpeteniile lui, pe judecãtorii lui ºi pe
cãpeteniile oastei. Ei s-au înfãþiºat†
înaintea lui Dumnezeu.

*Gen. 35.4. **Cap. 23.2. †1 Sam. 10.19.

2. Iosua a zis întregului popor:
„Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeul

lui Israel: „Pãrinþii voºtri, Terah, tatãl
lui Avraam ºi tatãl lui Nahor, locuiau
în vechime de cealaltã parte a Râului*
(Eufrat) ºi slujeau** altor dumnezei.

*Gen. 11.26,31. **Gen. 31.53.

3. Eu am* luat pe tatãl vostru
Avraam din cealaltã parte a Râului ºi
l-am purtat prin toatã þara Canaanului;
i-am înmulþit sãmânþa ºi i-am** dat
pe Isaac. *Gen. 12.1. Fapt. 7.2,3. **Gen. 21.2,3.

Ps. 127.3.

4. Lui Isaac i-am dat pe Iacov* ºi pe
Esau: lui Esau** i-am dat în stãpânire
muntele Seir, iar Iacov† ºi fiii lui s-au
coborât în Egipt. *Gen. 25.24-26. 
**Gen. 36.8. Deut. 2.5. †Gen. 46.1,6. Fapt. 7.15.

5. Am trimis* pe Moise ºi pe Aaron
ºi am lovit** Egiptul cu minunile pe
care le-am fãcut în mijlocul lui; apoi
v-am scos afarã din el.

*Exod 3.10. **Exod 7-10,12.

6. Am scos* pe pãrinþii voºtri din
Egipt, ºi aþi ajuns** la mare. Egiptenii†
au urmãrit pe pãrinþii voºtri pânã la
Marea Roºie, cu care ºi cãlãreþi.

*Exod 12.37,51. **Exod 14.2. †Exod 14.9.

7. Pãrinþii voºtri au strigat* cãtre
Domnul. ªi Domnul a pus** întuneric
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între voi ºi egipteni, a adus† marea
înapoi peste ei ºi i-a acoperit. Aþi vãzut
cu ochii†† voºtri ce am fãcut egip-
tenilor. ªi aþi rãmas multã vreme*† în
pustiu. *Exod 14.10. **Exod 14.20. 
†Exod 14.27,28. ††Deut. 4.34; 29.2. *†Cap. 5.6.

8. V-am adus în þara amoriþilor, care
locuiau dincolo de Iordan, ºi ei au
luptat* împotriva voastrã. I-am dat în
mâinile voastre; aþi pus stãpânire pe
þara lor, ºi i-am nimicit dinaintea
voastrã. *Num. 21.21,33. Deut. 2.32; 3.1.

9. Balac*, fiul lui Þipor, împãratul
Moabului, s-a sculat ºi a pornit la
luptã împotriva lui Israel. A chemat**
pe Balaam, fiul lui Beor, ca sã vã
blesteme. *Judc. 11.25. **Num. 22.5. Deut. 23.4.

10. Dar n-am vrut* sã ascult pe
Balaam: el v-a** binecuvântat, ºi v-
am izbãvit din mâna lui Balac.

*Deut. 23.5. **Num. 23.11,20; 24.10.

11. Aþi trecut* Iordanul ºi aþi ajuns
la Ierihon. Locuitorii Ierihonului au
luptat** împotriva voastrã: amoriþii,
fereziþii, canaaniþii, hetiþii, ghirgasiþii,
heviþii ºi Iebusiþii. I-am dat în mâinile
voastre,

*Cap. 3.14,17; 4.10-12. **Cap. 6.1; 10.1; 11.1.

12. am trimis* înaintea voastrã viespe
bondãreascã, ºi i-a izgonit dinaintea
voastrã, ca pe cei doi împãraþi ai
amoriþilor: nu cu sabia**, nici cu arcul
tãu. *Exod 23.28. Deut. 7.20. **Ps. 44.3,6.

13. V-am dat o þarã pe care n-o
munciserãþi, cetãþi* pe care nu le
zidiserãþi, dar pe care le locuiþi, vii ºi
mãslini pe care nu-i sãdiserãþi, dar care
vã slujesc ca hranã. *Deut. 6.10,11. Cap. 11.13.

Fãgãduinþele poporului
14. Acum, temeþi-vã* de Domnul

ºi slujiþi-I cu scumpãtate** ºi credin-
cioºie. Depãrtaþi† dumnezeii cãrora
le-au slujit pãrinþii voºtri dincolo de
Râu ºi în†† Egipt ºi slujiþi Domnului.

*Deut. 10.12. 1 Sam. 12.24. **Gen. 17.1; 26.5. Deut. 18.13. 
Ps. 119.1. 2 Cor. 1.12. Efes. 6.24. †Lev. 17.7.Vers. 2,23. 
Ezec. 20.18. ††Ezec. 20.7,8; 23.3.

15. ªi dacã nu gãsiþi cu cale sã slujiþi
Domnului, alegeþi* astãzi cui vreþi sã
slujiþi: sau dumnezeilor** cãrora le
slujeau pãrinþii voºtri dincolo de Râu,
sau dumnezeilor† amoriþilor în a cãror
þarã locuiþi. Cât†† despre mine, eu ºi
casa mea vom sluji Domnului.”

*Rut 1.15. 1 Împ. 18.21. Ezec. 20.39. Ioan 6.67. **Vers. 14.
†Exod 23.24,32,33; 34.15. Deut. 13.7; 29.18. Judc. 6.10.
††Gen. 18.19.

16. Poporul a rãspuns ºi a zis:
„Departe de noi gândul sã pãrãsim pe

Domnul ºi sã slujim altor dumnezei.
17. Cãci Domnul este Dumnezeul

nostru. El ne-a scos din þara Egiptului,
din casa robiei, pe noi ºi pe pãrinþii
noºtri; El a fãcut înaintea ochilor
noºtri acele minuni mari ºi ne-a pãzit
în tot timpul drumului pe care l-am
urmat ºi în mijlocul tuturor popoarelor
pe la care am trecut.
18. El a izgonit dinaintea noastrã pe

toate popoarele ºi pe amoriþii care
locuiau þara aceasta. ªi noi vom sluji
Domnului, cãci El este Dumnezeul
nostru.”
19. Iosua a zis poporului: „Voi nu*

veþi putea sã slujiþi Domnului, cãci este
un Dumnezeu** sfânt, un Dumnezeu†
gelos; El nu†† vã va ierta fãrã-delegile
ºi pãcatele.      

*Mat. 6.24. **Lev. 19.2. 1 Sam. 6.20. Ps. 99.5,9. Isa. 5.16.
†Exod 20.5. ††Exod 23.21.

20. Când* veþi pãrãsi pe Domnul ºi
veþi sluji unor dumnezei strãini, El
Se va** întoarce ºi vã va face rãu ºi
vã va nimici, dupã ce v-a fãcut
bine.” *1 Cron. 28.9. 2 Cron. 15.2. Ezra 8.22. Isa. 1.28; 
65.11,12. Ier. 17.13. **Cap. 23.15. Isa. 63.10. Fapt. 7.42.

21. Poporul a zis lui Iosua: „Nu! Cãci
vom sluji Domnului.”
22. Iosua a zis poporului: „Voi sunteþi

martori împotriva voastrã înºivã cã aþi
ales* pe Domnul, ca sã-I slujiþi.” 
Ei au rãspuns: „Suntem martori!”

*Ps. 119.173.

23. „Scoateþi*, dar, dumnezeii strãini
care sunt în mijlocul vostru ºi întoar-
ceþi-vã inima spre Domnul, Dumne-
zeul lui Israel.”

*Gen. 35.2. Vers. 14. Judc. 10.16. 1 Sam. 7.3.

24. ªi poporul a zis lui Iosua: „Noi
vom sluji Domnului Dumnezeului
nostru ºi vom asculta glasul Lui.”
25. Iosua a fãcut în ziua aceea un*

legãmânt cu poporul ºi i-a dat legi ºi
porunci, la** Sihem.

*Exod 15.25. 2 Împ. 11.17. **Vers. 26.

26. Iosua a scris* aceste lucruri în
cartea Legii lui Dumnezeu. A luat o**
piatrã mare ºi a ridicat-o† acolo sub††
stejarul care era în locul închinat
Domnului.
*Deut. 31.24. **Judc. 9.6. †Gen. 28.18. Cap. 4.3. ††Gen. 35.4.

27. ªi Iosua a zis întregului popor:
„Iatã piatra aceasta va fi martorã*
împotriva noastrã, cãci a auzit** toate
cuvintele pe care ni le-a spus Domnul,
ea va fi martorã împotriva voastrã, ca
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sã nu fiþi necredincioºi Dumnezeului
vostru.”

*Gen. 31.48,52. Deut. 31.19,21,26. Cap. 22.27,28,34.
**Deut. 32.1.

28. Apoi Iosua* a dat drumul popo-
rului, ºi s-a dus fiecare în moºtenirea
lui. *Judc. 2.6.

Moartea lui Iosua
29. Dupã aceste* lucruri, Iosua, fiul

lui Nun, robul Domnului, a murit în
vârstã de o sutã zece ani. *Judc. 2.8.

30. L-au înmormântat în þinutul care-i
cãzuse la împãrþire, la Timnat-Serah*,
în muntele lui Efraim, la miazãnoapte
de muntele Gaaº. *Cap. 19.50. Judc. 2.9.

31. Israel* a slujit Domnului în tot

timpul vieþii lui Iosua ºi în tot timpul
vieþii bãtrânilor care au trãit dupã
Iosua ºi care cunoºteau** tot ce fãcuse
Domnul pentru Israel.

*Judc. 2.7. **Deut. 11.2; 31.13.

32. Oasele* lui Iosif, pe care le
aduseserã copiii lui Israel din Egipt,
au fost îngropate la Sihem, în partea
þarinii pe care o cumpãrase** Iacov de
la fiii lui Hamor, tatãl lui Sihem, cu
o sutã de chesita, ºi care a ajuns
moºtenirea fiilor lui Iosif.

*Gen. 50.25. Exod 13.19. **Gen. 33.19.

34. Eleazar, fiul lui Aaron, a murit ºi
a fost îngropat la Ghibeat-Fineas, care
fusese dat fiului sãu Fineas, în muntele*
lui Efraim. *Exod 6.25. Judc. 20.28.
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Iuda bate pe canaaniþi ºi fereziþi

11. Dupã moartea lui Iosua, copiii lui
Israel au întrebat* pe Domnul ºi au

zis: „Cine dintre noi sã se suie întâi
împotriva canaaniþilor ca sã porneascã
lupta cu ei?” *Num. 27.21. Cap. 20.18.

2. Domnul a rãspuns: „Iuda* sã se
suie; iatã cã am dat þara în mâinile
lui.” *Gen. 49.8.

3. ªi Iuda a zis fratelui sãu Simeon:
„Suie-te împreunã cu mine în þara care
mi-a cãzut la sorþi ºi sã luptãm împo-
triva canaaniþilor; ºi voi merge* ºi eu
cu tine în þara care þi-a cãzut la sorþi.”
ªi Simeon s-a dus cu el. *Vers. 17.

4. Iuda s-a suit, ºi Domnul a dat pe
canaaniþi ºi pe fereziþi în mâinile lor;
au ucis zece mii de oameni la Bezec*.

*1 Sam. 11.8.

5. Au gãsit pe Adoni-Bezec la Bezec;
au pornit lupta împotriva lui ºi au
bãtut pe canaaniþi ºi fereziþi.
6. Adoni-Bezec a luat fuga; dar ei 

l-au urmãrit ºi l-au prins ºi i-au tãiat
degetele cele mari de la mâini ºi de la
picioare.
7. Adoni-Bezec a zis: „ªaptezeci de

împãraþi, cu degetele cele mari de la
mâini ºi de la picioare tãiate, strângeau
mâncare sub masa mea; Dumnezeu
îmi rãsplãteºte ºi mie* cum am fãcut.”
L-au dus la Ierusalim ºi a murit acolo.

*Lev. 24.19. 1 Sam. 15.33. Iac. 2.13.

8. Fiii* lui Iuda au pornit lupta împo-

triva Ierusalimului ºi l-au luat; l-au
trecut prin ascuþiºul sabiei ºi au dat
foc cetãþii. *Ios. 15.63.

9. Fiii* lui Iuda s-au coborât apoi ca
sã batã pe canaaniþi, care locuiau
muntele, þinutul de miazãzi ºi câmpia.

* Ios. 10.36; 11.21; 15.13.

10. Iuda a pornit împotriva canaani-
þilor care locuiau la Hebron, numit
mai înainte Chiriat-Arba*; ºi a bãtut
pe ªeºai, pe Ahiman ºi Talmai.

*Ios. 14.15; 15.13,14.

11. De acolo* a pornit împotriva locui-
torilor Debirului: Debirul se numea
mai înainte Chiriat-Sefer. *Ios. 15.15.

12. Caleb* a zis: „Voi da pe fiica mea,
Acsa, de nevastã cui va bate Chiriat-
Seferul ºi-l va lua.” *Ios. 15.16,17.

13. Otniel, fiul lui Chenaz, fratele cel
mai* mic al lui Caleb, a pus mâna pe
cetate; ºi Caleb i-a dat de nevastã pe
fiica sa Acsa. *Cap. 3.9.

14. Când* a intrat ea la Otniel, l-a
îndemnat sã cearã un ogor de la tatãl
ei. Ea s-a coborât de pe mãgar; ºi Caleb
i-a zis: „Ce vrei?” *Ios. 15.18,19.

15. Ea i-a rãspuns: „Dã-mi un dar*,
cãci mi-ai dat un pãmânt secetos; 
dã-mi ºi izvoare de apã.” ªi Caleb i-a
dat Izvoarele de sus ºi iIzvoarele de
jos. *Gen. 33.11.

16. Fiii* chenitului, socrul lui Moise,
s-au suit din Cetatea Finicilor**, îm-
preunã cu fiii lui Iuda, în pustiul lui
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Iuda, la miazãzi de Arad†, ºi s-au
dus†† de s-au aºezat între popor.

*Cap. 4.11,17. 1 Sam. 15.6. 1 Cron. 2.55. Ier. 35.2.
**Deut. 34.3. †Num. 21.1. ††Num. 10.32.

17. Iuda* a pornit cu fratele sãu
Simeon ºi au bãtut pe canaaniþii care
locuiau la Þefat; au nimicit cetatea cu
desãvârºire ºi au numit-o Horma**
(Nimicire). *Vers. 3. **Num. 21.3. Ios. 19.4.

18. Iuda a mai pus mâna pe Gaza* ºi
pe þinutul ei, pe Ascalon ºi pe þinutul
lui ºi pe Ecron ºi pe þinutul lui.

*Ios. 11.22.

19. Domnul* a fost cu Iuda; ºi Iuda a
pus stãpânire pe munte, dar n-a putut
sã izgoneascã pe locuitorii din câmpie,
pentru cã aveau care** de fier.

*Vers. 2. 2 Împ. 18.7. **Ios. 17.16,18.

20. Au dat* Hebronul lui Caleb, cum
spusese Moise; ºi el a izgonit de acolo
pe cei trei fii ai lui Anac.

*Num. 14.24. Deut. 1.36. Ios. 14.9,13; 15.13,14.

Cruþarea canaaniþilor
21. Fiii* lui Beniamin n-au izgonit pe

iebusiþii care locuiau la Ierusalim; ºi
iebusiþii au locuit în Ierusalim cu fiii
lui Beniamin pânã în ziua de azi.

*Ios. 15.63; 18.28.

22. Casa lui Iosif s-a suit ºi ea
împotriva Betelului, ºi Domnul* a fost
cu ei. *Vers. 19.

23. Cei din casa lui Iosif au iscodit*
Betelul, care mai înainte se chema
Luz**. *Ios. 2.1; 7.2. Cap. 18.2. **Gen. 28.19.

24. Strãjerii au vãzut pe un om ieºind
din cetate ºi i-au zis: „Aratã-ne pe
unde putem intra în cetate, ºi vom
avea milã* de tine.” *Ios. 2.12,14.

25. El le-a arãtat pe unde ar putea sã
intre în cetate. ªi au trecut cetatea prin
ascuþiºul sabiei; dar pe omul acela l-au
lãsat sã plece cu toatã familia lui.
26. Omul acela s-a dus în þara

hetiþilor; a zidit o cetate ºi i-a pus
numele Luz, nume pe care l-a purtat
pânã în ziua de azi.
27. Manase* n-a izgonit nici el pe

locuitorii din Bet-ªean ºi din satele
dimprejurul lui, din Taanac ºi satele
lui, din Dor ºi satele dimprejurul lui,
din Iibleam ºi satele dimprejurul lui,
din Meghido ºi satele dimprejurul lui;
aºa încât canaaniþii au izbutit sã
rãmânã în þara aceasta. *Ios. 17.11,12,13.

28. Când Israel a fost destul de tare, a
supus pe canaaniþi la un bir, dar nu 
i-a izgonit.

29. Efraim* n-a izgonit pe canaaniþii
care locuiau la Ghezer, ºi canaaniþii au
locuit în mijlocul lui Efraim la
Ghezer. *Ios. 16.10. 1 Împ. 9.16.

30. Zabulon n-a izgonit nici el pe
locuitorii din Chitron, nici pe locui-
torii din Nahalol*; ºi canaaniþii au
locuit în mijlocul lui Zabulon, dar au
fost supuºi la un bir. *Ios. 19.15.

31. Nici Aºer* n-a izgonit pe locui-
torii din Aco, nici pe locuitorii din
Sidon, nici pe cei din Ahlab, din
Aczib, din Helba, din Afic ºi din
Rehob; *Ios. 19.24-30.

32. ºi aºeriþii* au locuit în mijlocul
canaaniþilor, locuitorii þãrii, cãci nu 
i-au izgonit. *Ps. 106.34,35.

33. Neftali* n-a izgonit pe locuitorii
din Bet-ªemeº, nici pe locuitorii din
Bet-Anat ºi a locuit** în mijlocul
canaaniþilor, locuitorii þãrii; dar locu-
itorii din Bet-ªemeº ºi din Bet-Anat
au fost supuºi la un bir†.

*Ios. 19.38. **Vers. 32. †Vers. 30.

34. Amoriþii au dat înapoi în munte
pe fiii lui Dan ºi nu i-au lãsat sã se
coboare în câmpie.
35. Amoriþii au izbutit sã rãmânã la

Har-Heres, la Aialon* ºi la ªaalbim;
dar mâna casei lui Iosif a apãsat
asupra lor ºi au fost supuºi la un bir.

*Ios. 19.42.

36. Þinutul amoriþilor se întindea de
la suiºul* Acrabim, de la Sela ºi în
sus. *Num. 34.4. Ios. 15.3.

Îngerul Domnului mustrã

21. Îngerul Domnului S-a suit din
Ghilgal la Bochim* ºi a zis: „Eu 

v-am scos din Egipt ºi v-am adus în
þara pe care am jurat pãrinþilor voºtri
cã v-o voi da. Am zis**: „Niciodatã
nu voi rupe legãmântul Meu cu voi;

*Vers. 5. **Gen. 17.7.

2. ºi voi* sã nu încheiaþi legãmânt
cu locuitorii din þara aceasta, ci sã
le surpaþi** altarele.” Dar voi† n-aþi
ascultat de glasul Meu. Pentru ce aþi
fãcut lucrul acesta?

*Deut. 7.2. **Deut. 12.3. †Vers. 20. Ps. 106.34.

3. Am zis atunci: „Nu-i voi izgoni
dinaintea voastrã; ci vã vor sta în
coaste*, ºi dumnezeii** lor vã vor fi
o† cursã.” *Ios. 23.13. **Cap. 3.6. 
†Exod 23.33; 34.12. Deut. 7.16. Ps. 106.36.

4. Dupã ce a spus Îngerul Domnului
aceste vorbe tuturor copiilor lui Israel,
poporul a ridicat glasul ºi a plâns.
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5. Au pus locului aceluia numele
Bochim (Cei ce plâng); ºi au adus jertfe
Domnului acolo.

Poporul slujeºte Domnului în timpul lui
Iosua

6. Iosua* a dat drumul poporului, ºi
copiii lui Israel au plecat fiecare în
moºtenirea lui, ca sã ia þara în stãpâ-
nire. *Ios. 22.6; 24.28.

7. Poporul* a slujit Domnului în tot
timpul vieþii lui Iosua ºi în tot timpul
vieþii bãtrânilor care au trãit dupã
Iosua ºi care vãzuserã toate lucrurile
mari pe care le fãcuse Domnul pentru
Israel. *Ios. 24.31.

8. Iosua*, fiul lui Nun, robul Domnului,
a murit în vârstã de o sutã zece ani.

*Ios. 24.29.

9. L-au îngropat* în þinutul pe care-l
avea de moºtenire, la Timnat-Heres**,
în muntele lui Efraim, la miazãnoapte
de muntele Gaaº.

*Ios. 24.30. **Ios. 19.50; 24.30.

Judecãtorii
10. Tot neamul acela de oameni a fost

adãugat la pãrinþii lui, ºi s-a ridicat
dupã el un alt neam de oameni, care nu
cunoºtea* pe Domnul, nici ce fãcuse
El pentru Israel. *Exod 5.2. 1 Sam. 2.12. 
1 Cron. 28.9. Ier. 9.3; 22.16. Gal. 4.8. 2 Tes. 1.8. Tit 1.16.

11. Copiii lui Israel au fãcut atunci ce
nu plãcea Domnului ºi au slujit
Baalilor.
12. Au* pãrãsit pe Domnul Dumnezeul

pãrinþilor lor care-i scosese din þara
Egiptului ºi au mers** dupã alþi
dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor
care-i înconjurau; s-au închinat† înaintea
lor ºi au mâniat pe Domnul.

*Deut. 31.16. **Deut. 6.14. †Exod 20.5.

13. Au pãrãsit pe Domnul ºi au
slujit* lui Baal ºi Astarteilor.

*Cap. 3.7; 10.6. Ps. 106.36.

14. Domnul S-a aprins de mânie*
împotriva lui Israel. El i-a dat** în
mâinile unor prãdãtori care i-au prãdat,
i-a vândut† în mâinile vrãjmaºilor lor
de jur împrejur ºi nu s-au mai putut††
împotrivi vrãjmaºilor lor.

*Cap. 3.8. Ps. 106.40-42. **2 Împ. 17.20. †Cap. 3.8; 4.2. 
Ps. 44.12. Isa. 50.1. ††Lev. 26.37. Ios. 7.12,13.

15. Oriunde mergeau, mâna Domnului
era împotriva lor ca sã le facã rãu,
cum spusese Domnul ºi cum le* jurase
Domnul. Au ajuns astfel într-o mare
strâmtorare. *Lev. 26. Deut. 28.

16. Domnul* a ridicat judecãtori, ca

sã-i izbãveascã din mâna celor ce-i
prãdau. *Cap. 3.9,10,15. 1 Sam. 12.11. Fapt. 13.20.

17. Dar ei n-au ascultat nici de jude-
cãtorii lor, cãci au curvit* cu alþi
dumnezei ºi s-au închinat înaintea lor.
În curând s-au abãtut de la calea pe
care o urmaserã pãrinþii lor ºi n-au
ascultat de poruncile Domnului, ca ºi
ei. *Exod 24.15,16. Lev. 17.7.

18. Când le ridica Domnul judecãtori,
Domnul era cu judecãtorul* ºi-i izbãvea
din mâna vrãjmaºilor lor în tot timpul
vieþii judecãtorului, cãci Domnului**
I se fãcea milã de suspinele scoase de
ei împotriva celor ce-i apãsau ºi-i
chinuiau.

*Ios. 1.5. **Gen. 6.6. Deut. 32.36. Ps. 106.44,45.

19. Dar, dupã moartea* judecãtorului,
se stricau din nou, mai mult decât
pãrinþii lor, ducându-se dupã alþi
dumnezei, ca sã le slujeascã ºi sã se
închine înaintea lor, ºi stãruiau în
aceastã purtare ºi împietrire.

*Cap. 3.12; 4.1; 8.33.

20. Atunci Domnul S-a aprins de*
mânie împotriva lui Israel ºi a zis:
„Fiindcã neamul acesta a cãlcat legã-
mântul** Meu pe care-l poruncisem
pãrinþilor lor ºi fiindcã n-au ascultat
de glasul Meu, *Vers. 14. **Ios. 23.16.

21. nu voi mai izgoni* dinaintea lor
nici unul din neamurile pe care le-a
lãsat Iosua când a murit. *Ios. 23.13.

22. Astfel, prin ele*, voi pune pe
Israel la încercare**, ca sã ºtiu dacã
vor cãuta sau nu sã urmeze calea
Domnului, cum au cãutat pãrinþii lor.”

*Deut. 8.2,16; 13.3. **Cap. 3.1,4.

23. ªi Domnul a lãsat în pace pe
popoarele acelea pe care nu le dãduse
în mâinile lui Iosua ºi nu S-a grãbit sã
le izgoneascã.

Slujirea israeliþilor la idoli

31. Iatã neamurile* pe care le-a lãsat
Domnul ca sã încerce pe Israel prin

ele, pe toþi cei ce nu cunoscuserã toate
rãzboaiele Canaanului. *Cap. 2.21,22.

2. El voia numai ca vârstele de oameni
ale copiilor lui Israel sã cunoascã ºi sã
înveþe rãzboiul, ºi anume cei ce nu-l
cunoscuserã mai înainte.
3. Neamurile acestea erau cei* cinci

domnitori ai filistenilor, toþi canaaniþii,
sidoniþii ºi heviþii care locuiau în
muntele Liban, de la muntele Baal-
Hermon pânã la intrarea Hamatului.

*Ios. 13.3.

4. Neamurile* acestea au slujit ca sã
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punã pe Israel la încercare, pentru ca
Domnul sã vadã dacã vor asculta de
poruncile pe care le dãduse pãrinþilor
lor prin Moise. *Cap. 2.22.

5. ªi copiii* lui Israel au locuit în
mijlocul canaaniþilor, hetiþilor, amo-
riþilor, fereziþilor, heviþilor ºi iebusi-
þilor; *Ps. 106.35.

6. au luat* de neveste pe fetele lor ºi
au dat de neveste fiilor lor pe fetele lor
ºi au slujit dumnezeilor lor.

*Exod 34.16. Deut. 7.3.

Otniel
7. Copiii* lui Israel au fãcut ce nu

plãcea Domnului, au uitat pe Domnul
ºi au slujit** Baalilor ºi idolilor†.
*Cap. 2.11. **Cap. 2.13. †Exod 34.13. Deut. 16.21. Cap. 6.25.

8. Domnul S-a aprins de mânie
împotriva lui Israel ºi i-a vândut* în
mâinile lui Cuºan-Riºeataim**, împãratul
Mesopotamiei. ªi copiii lui Israel au
fost supuºi opt ani lui Cuºan-Riºeataim.

*Cap. 2.14. **Hab. 3.7.

9. Copiii lui Israel au strigat* cãtre
Domnul, ºi Domnul le-a ridicat un
izbãvitor**, care i-a izbãvit: pe Otniel†,
fiul lui Chenaz, fratele cel mai mic al
lui Caleb.

*Vers. 15. Cap. 4.3; 6.7; 10.10. 1 Sam. 12.10. Neem. 9.27. 
Ps. 22.5; 106.44; 107.13,19. **Cap. 2.16. †Cap. 1.13.

10. Duhul* Domnului a fost peste el.
El a ajuns judecãtor în Israel ºi a pornit
la rãzboi. Domnul a dat în mâinile
lui pe Cuºan-Riºeataim, împãratul
Mesopotamiei, ºi mâna Lui a fost
puternicã împotriva lui Cuºan-Riºeataim.

*Num. 27.18. Cap. 6.34; 11.29; 13.25; 14.6,19. 1 Sam. 11.6.
2 Cron. 15.1.

11. Þara a avut odihnã patruzeci de
ani. ªi Otniel, fiul lui Chenaz, a murit.

Ehud
12. Copiii* lui Israel au fãcut iarãºi

ce nu plãcea Domnului; ºi Domnul a
întãrit pe Eglon**, împãratul Moabului,
împotriva lui Israel, pentru cã fãcuserã
ce nu plãcea Domnului.

*Cap. 2.19. **1 Sam. 12.9.

13. Eglon a strâns la el pe fiii lui
Amon ºi pe amaleciþi* ºi a pornit. A
bãtut pe Israel ºi a luat Cetatea
Finicilor**. *Cap. 5.14. **Cap. 1.16.

14. ªi copiii lui Israel au fost supuºi*
optsprezece ani lui Eglon, împãratul
Moabului. *Deut. 28.48.

15. Copiii lui Israel au* strigat cãtre
Domnul, ºi Domnul le-a ridicat un

izbãvitor, pe Ehud, fiul lui Ghera,
beniamitul, care nu se slujea de mâna
dreaptã. Copiii lui Israel au trimis prin
el un dar lui Eglon, împãratul Moabului.

*Vers. 9. Ps. 78.34.

16. Ehud ºi-a fãcut o sabie cu douã
tãiºuri, lungã de un cot, ºi a încins-o
pe sub haine, în partea dreaptã.
17. A dat darul lui Eglon, împãratul

Moabului: Eglon era un om foarte gras.
18. Când a isprãvit de dat darul, a dat

drumul oamenilor care-l aduseserã.
19. El însuºi s-a întors* de la pietrãriile

de lângã Ghilgal ºi a zis: „Împãrate,
am sã-þi spun ceva în tainã.” Împãratul
a zis: „Tãcere!” ªi toþi cei ce erau
lângã el au ieºit afarã. *Ios. 4.20.

20. Ehud a început vorba cu el pe
când stãtea singur în odaia lui de varã
ºi a zis: „Am un cuvânt din partea lui
Dumnezeu pentru tine.” Eglon s-a sculat
de pe scaun.
21. Atunci Ehud a întins mâna stângã,

a scos sabia din partea dreaptã ºi i-a
împlântat-o în pântece.
22. Chiar ºi mânerul a intrat dupã

fier, ºi grãsimea s-a strâns în jurul
fierului; cãci n-a putut scoate sabia
din pântece, ci a lãsat-o în trup aºa
cum o înfipsese.
23. Ehud a ieºit prin tindã, a închis

uºile de la odaia de sus dupã el ºi a
tras zãvorul.
24. Dupã ce a ieºit el, au venit

slujitorii împãratului ºi s-au uitat; ºi
iatã cã uºile odãii de sus erau închise
cu zãvorul. Ei au zis: „Fãrã îndoialã, îºi
acoperã picioarele în odaia de varã.”
25. Au aºteptat multã vreme; ºi

fiindcã el nu deschidea uºile odãii de
sus, au luat cheia ºi au descuiat; ºi iatã
cã stãpânul lor era mort, întins pe
pãmânt.
26. Pânã sã se dumireascã ei, Ehud a

luat-o la fugã, a trecut de pietrãrii ºi a
scãpat în Seira.
27. Cum a ajuns, a sunat* din

trâmbiþã în muntele** lui Efraim.
Copiii lui Israel s-au coborât cu el din
munte, ºi el s-a pus în fruntea lor.
*Cap. 5.14; 6.34. 1 Sam. 13.3. **Ios. 17.15. Cap. 7.24; 17.1; 19.1.

28. El le-a zis: „Veniþi dupã mine,
cãci Domnul* a dat în mâinile voastre
pe vrãjmaºii voºtri moabiþi.” Ei s-au
coborât dupã el, au pus stãpânire pe
vadurile** Iordanului, în faþa Moabului,
ºi n-au lãsat pe nimeni sã treacã.

*Cap. 7.9,15. 1 Sam. 17.47. **Ios. 2.7. Cap. 12.5.
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29. Au ucis atunci aproape zece mii
de oameni din Moab, toþi voinici ºi
viteji, ºi n-a scãpat unul.
30. În ziua aceea Moabul a fost

smerit sub mâna lui Israel. ªi þara* a
avut odihnã optzeci de ani. *Vers. 11.

ªamgar
31. Dupã el a urmat ªamgar*, fiul lui

Anat. El a ucis ºase sute de oameni
dintre filisteni cu un otic** de plug. ªi
el a fost un izbãvitor† al lui Israel††.

*Cap. 5.6,8. 1 Sam. 13.19,22. **1 Sam. 17.47,50. 
†Cap. 2.16. ††Cap. 4.1,3, etc.; 10.7,17; 11.4, etc. 1 Sam. 4.1.

Debora ºi Barac

41. Copiii* lui Israel iarãºi au fãcut
ce nu plãcea Domnului, dupã moartea

lui Ehud. *Cap. 2.19.

2. ªi Domnul i-a vândut* în mâinile
lui Iabin, împãratul Canaanului, care
domnea la Haþor**. Cãpetenia oºtirii
lui era Sisera†, ºi locuia la Haroºet-
Goim††. *Cap. 2.14. 
**Ios. 11.1,10; 19.36. †1 Sam. 12.9. Ps. 83.9. ††Vers. 13,16.

3. Copiii lui Israel au strigat cãtre
Domnul, cãci Iabin avea nouã sute de
care de fier* ºi, de douãzeci de ani
apãsa** cu putere pe copiii lui Israel.

*Cap. 1.19. **Cap. 5.8. Ps. 106.42.

4. Pe vremea aceea judecãtor în Israel
era Debora, prorociþa, nevasta lui
Lapidot.
5. Ea ºedea* sub finicul Deborei,

între Rama ºi Betel, în muntele lui
Efraim; ºi copiii lui Israel se suiau la
ea ca sã fie judecaþi. *Gen. 35.8.

6. Ea a trimis sã cheme pe Barac*,
fiul lui Abinoam, din Chedeº-Neftali**,
ºi i-a zis: „Iatã porunca pe care a
dat-o Domnul Dumnezeul lui Israel:
„Du-te, îndreaptã-te spre muntele
Taborului ºi ia cu tine zece mii de
oameni din copiii lui Neftali ºi din
copiii lui Zabulon; *Evr. 11.32. **Ios. 19.37.

7. voi trage* spre tine, la pârâul
Chison**, pe Sisera, cãpetenia oºtirii lui
Iabin, împreunã cu carele ºi oºtile lui,
ºi-l voi da în mâinile tale.”

*Exod 14.4. **Cap. 5.21. 1 Împ. 18.40. Ps. 83.9,10.

8. Barac i-a zis: „Dacã vii tu cu mine,
mã voi duce; dar dacã nu vii cu mine,
nu mã voi duce.”
9. Ea a rãspuns: „Voi merge cu tine;

dar nu vei avea slavã în calea pe care
mergi, cãci Domnul va da* pe Sisera
în mâinile unei femei.” ªi Debora s-a
sculat ºi s-a dus cu Barac la Chedeº.

*Cap. 2.14.

10. Barac a chemat pe Zabulon* ºi
Neftali la Chedeº; zece mii de oameni
mergeau în** urma lui, ºi Debora a
plecat cu el.

*Cap. 5.18. **Exod 11.8. 1 Împ. 20.10.

11. Heber, chenitul*, se despãrþise de
cheniþi, fiii lui Hobab**, socrul lui
Moise, ºi îºi întinsese cortul pânã la
stejarul Þaanaim, lângã† Chedeº.

*Cap. 1.16. **Num. 10.29. †Vers. 6.

12. Au dat de ºtire lui Sisera cã
Barac, fiul lui Abinoam, s-a îndreptat
spre muntele Taborului.
13. ªi, de la Haroºet-Goim, Sisera ºi-a

strâns spre pârâul Chisonului toate
carele, nouã sute de care de fier, ºi tot
poporul care era cu el.
14. Atunci Debora a zis lui Barac:

„Scoalã-te, cãci iatã ziua când dã Domnul
pe Sisera în mâinile tale. Într-adevãr,
Domnul* merge înaintea ta.” ªi Barac
s-a repezit de pe muntele Taborului,
cu zece mii de oameni dupã el.

*Deut. 9.3. 2 Sam. 5.24. Ps. 68.7. Isa. 52.12.

15. Domnul* a pus pe fugã dinaintea
lui Barac, prin ascuþiºul sabiei, pe
Sisera, toate carele lui ºi toatã tabãra.
Sisera s-a dat jos din carul lui ºi a
fugit pe jos. *Ios. 10.10. Ps. 83.9,10. 

16. Barac a urmãrit carele ºi oºtirea
pânã la Haroºet-Goim; ºi toatã oºtirea
lui Sisera a cãzut sub ascuþiºul sabiei,
fãrã sã fi rãmas un singur om.

Sisera este ucis de Iael
17. Sisera a fugit pe jos în cortul

Iaelei, nevasta lui Heber, chenitul;
cãci între Iabin, împãratul Haþorului,
ºi casa lui Heber, chenitul, era pace.
18. Iael a ieºit înaintea lui Sisera ºi 

i-a zis: „Intrã, domnul meu, intrã la
mine ºi nu te teme!” El a intrat la ea în
cort, ºi ea l-a ascuns sub o învelitoare.
19. El a zis: „Dã-mi, te rog, puþinã

apã sã beau, cãci mi-e sete.” Ea a
deschis burduful* cu lapte, i-a dat sã
bea ºi l-a acoperit. *Cap. 5.25.

20. El i-a mai zis: „Stai la uºa cortului,
ºi dacã vine cineva ºi te întreabã:
„Este cineva aici?”, sã rãspunzi: „Nu.”
21. Iael*, nevasta lui Heber, a luat un

þãruº de-al cortului, a pus mâna pe
ciocan, s-a apropiat încet de el ºi i-a
bãtut þãruºul în tâmplã, aºa cã a
rãspuns pânã în pãmânt. El adormise
adânc ºi era rupt de obosealã; ºi a
murit. *Cap. 5.26.
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22. Pe când Barac urmãrea pe Sisera,
Iael i-a ieºit înainte ºi i-a zis: „Vino,
ºi-þi voi arãta pe omul pe care-l cauþi.”
El a intrat la ea, ºi iatã cã Sisera stãtea
întins, mort, cu þãruºul bãtut în tâm-
plã.
23. În ziua aceea, Dumnezeu a smerit*

pe Iabin, împãratul Canaanului, înaintea
copiilor lui Israel. *Ps. 18.47.

24. ªi mâna copiilor lui Israel a
apãsat greu asupra lui Iabin, împãratul
Canaanului, pânã ce au nimicit pe Iabin,
împãratul Canaanului.

Cântarea de laudã a Deborei

51. În ziua aceea, Debora a cântat*
aceastã cântare cu Barac, fiul lui

Abinoam: *Exod 15.1. Ps. 18, titlu.

2. „Niºte cãpetenii s-au pus în fruntea
poporului în Israel,
ªi poporul* s-a arãtat gata de luptã:
Binecuvântaþi pe Domnul! *2 Cron. 17.16.

3. Ascultaþi*, împãraþi!
Luaþi aminte, domnitori!
Voi cânta, da, voi cânta Domnului,
Voi cânta din lãutã Domnului Dum-

nezeului lui Israel. *Deut. 32.1,3. Ps. 2.10.

4. Doamne*, când ai ieºit din Seir,
Când ai plecat din câmpiile Edo-

mului,
Pãmântul** s-a cutremurat, cerurile

au picurat,
ªi norii au turnat ape cu gãleata;

*Deut. 33.2. Ps. 68.7. **2 Sam. 22.8. Ps. 68.8. Isa. 64.3.
Hab. 3.3,10.

5. Munþii* s-au clãtinat înaintea Dom-
nului,
Sinaiul** acela s-a clãtinat înaintea

Domnului Dumnezeului lui Israel.”
*Deut. 4.11. Ps. 97.5. **Exod 19.18.

6. „Pe vremea lui* ªamgar, fiul lui
Anat,
Pe vremea Iaelei** drumurile† erau

pãrãsite,
ªi cãlãtorii apucau pe cãi strâmbe.
*Cap. 3.31. **Cap. 4.17. †Lev. 26.22. 2 Cron. 15.5. Isa. 33.8.

Plân. 1.4; 4.18.

7. Cãpeteniile erau fãrã putere în
Israel, fãrã putere,
Pânã când m-am sculat eu, Debora,
Pânã când m-am ridicat eu, ca o

mamã* în Israel. *Isa. 49.23.

8. El îºi alesese noi dumnezei*:
Atunci rãzboiul era la porþi;
Dar nu vedeai** nici scut, nici suliþã
La patruzeci de mii în Israel.

*Deut. 32.16. Cap. 2.12,17. **Cap. 4.3. 1 Sam. 13.19,22. 

9. Inima mea se îndreaptã spre cãpe-
teniile lui Israel,

Spre aceia din popor care* s-au arãtat
gata sã lupte.
Binecuvântaþi pe Domnul! *Vers. 2

10. Voi, care* cãlãriþi pe mãgãriþe
albe,
Voi, care** ºedeþi pe covoare,
ªi voi, care umblaþi pe drum –

cântaþi†!
*Ps. 105.2; 145.5. **Cap. 10.4; 12.14. †Ps. 107.32.

11. Arcaºii, din mijlocul adãpãtoare-
lor,
Sã laude cu glasul lor binefacerile*

Domnului,
Binefacerile cârmuirii  Sale în

Israel.
Atunci poporul Domnului s-a coborât

la porþi: *1 Sam. 12.7. Ps. 145.7.

12. Trezeºte-te*, trezeºte-te, Debora!
Trezeºte-te, trezeºte-te ºi zi o cân-

tare!
Scoalã-te, Barac,
ªi adu-þi robii** de rãzboi,
Fiul lui Abinoam! *Ps. 57.8. **Ps. 68.18.

13. Atunci o rãmãºiþã din popor a
biruit* pe cei puternici,
Domnul mi-a dat biruinþa asupra

celor viteji. *Ps. 49.14.

14. Din Efraim* au venit locuitorii
lui** Amalec.
Dupã tine a mers Beniamin în oºtirea

ta.
Din Machir† au venit cãpeteniile,
ªi din Zabulon cârmuitorii.

*Cap. 3.13. **Cap. 3.27. †Num. 32.39,40.

15. Mai marii lui Isahar au fost cu
Debora,
ªi Isahar a venit dupã Barac*,
A fost trimis pe urma lui în vale.
La pâraiele lui Ruben 
Au fost mari hotãrâri! *Cap. 4.14.

16. Pentru ce ai rãmas în mijlocul*
staulelor
Sã asculþi behãitul turmelor?
La pâraiele lui Ruben
Mari au fost sfaturile! *Num. 32.1.

17. Galaadul* de dincolo de Iordan
nu ºi-a pãrãsit locuinþa.
Pentru ce a stat Dan pe corãbii?
Aºer** a stat pe malul mãrii 
ªi s-a odihnit în limanurile lui.

*Ios. 13.25,31. **Ios. 19.29,31.

18. Zabulon* este un popor care a
înfruntat moartea,
ªi Neftali la fel, pe înãlþimile din

câmpie. *Cap. 4.10.

19. Împãraþii au venit, s-au luptat;
Atunci au luptat împãraþii Canaa-

nului
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La Tanaac, la apele Meghido;
N-au luat nici o pradã, nici argint*.

*Vers. 30. Cap. 4.16. Ps. 44.12. 

20. Din ceruri* se luptau,
De pe cãrãrile lor, stelele** se luptau

împotriva lui Sisera,
*Ios. 10.11. Ps. 77.11,18. **Cap. 4.15.

21. Pârâul* Chison i-a luat,
Pârâul din vremurile strãvechi, pârâul

Chison!
Suflete, calcã-n picioare pe viteji!

*Cap. 4.7.

22. Atunci copitele cailor au rãsunat
De goana, de goana nãbãdãioasã a

rãzboinicilor lor.
23. Blestemaþi pe Meroza, a zis Îngerul

Domnului,
Blestemaþi, blestemaþi pe locuitorii

lui;
Cãci* n-au venit în ajutorul** Dom-

nului,
În ajutorul Domnului, printre oamenii

viteji.
*Cap. 21.9,10. Neem. 3.5. **1 Sam. 17.47; 18.17; 25.28.

24. Binecuvântatã sã fie între femei
Iael*,
Nevasta lui Heber, chenitul!
Binecuvântatã** sã fie ea între femeile

care locuiesc în corturi!
*Cap. 4.17. **Luca 1.28.

25. El a cerut* apã, ºi ea i-a dat lapte;
În pahar împãrãtesc i-a adus unt.

*Cap. 4.19.

26. Cu o mânã* a luat þãruºul,
ªi cu dreapta ciocanul lucrãtorilor,
A lovit pe Sisera, i-a despicat capul,
I-a sfãrâmat ºi strãpuns tâmpla.

*Cap. 4.21.

27. El s-a ghemuit: a cãzut ºi s-a
culcat la picioarele ei;
S-a ghemuit ºi a cãzut la picioarele

ei;
Acolo unde s-a ghemuit, acolo a

cãzut fãrã viaþã.
28. Pe fereastrã, prin zãbrele,
Se uitã mama lui Sisera ºi strigã:
„Pentru ce zãboveºte carul lui sã

vinã?
Pentru ce vin carele lui aºa de

încet?”
29. Cele mai înþelepte dintre femeile

ei îi rãspund 
ªi ea îºi rãspunde singurã:
30. „Negreºit, au gãsit pradã*! ªi-o

împart:
O fatã, douã fete de fiecare om;
Pradã de haine vopsite pentru

Sisera;

Pradã de haine vopsite, cusute la
gherghef,
Douã haine vopsite ºi cusute la

gherghef,
De pus pe grumazul biruitorului!”

*Exod 15.9.

31. Aºa* sã piarã toþi vrãjmaºii Tãi,
Doamne!
Dar cei ce-L iubesc sunt ca soarele**,

când se aratã† în puterea lui.”
Þara a avut odihnã patruzeci de ani.

*Ps. 83.9,10. **2 Sam. 23.4. †Ps. 19.5.

Apãsarea madianiþilor

61. Copiii* lui Israel au fãcut ce nu
plãcea Domnului; ºi Domnul i-a dat

în mâinile lui Madian**, timp de ºapte
ani. *Cap. 2.19. **Hab. 3.7.

2. Mâna lui Madian a fost puternicã
împotriva lui Israel. Ca sã scape de
Madian, copiii lui Israel fugeau în
vãgãunile* munþilor, în peºteri ºi pe
stânci întãrite. *1 Sam. 13.6. Evr. 11.38.

3. Dupã ce semãna Israel, Madian se
suia cu Amalec* ºi fiii rãsãritului** ºi
porneau împotriva lui.
*Cap. 3.13. **Gen. 29.1. Cap. 7.12; 8.10. 1 Împ. 4.30. Iov 1.3.

4. Tãbãrau în faþa lui, nimiceau*
roadele þãrii pânã spre Gaza; ºi nu
lãsau în Israel nici merinde, nici oi,
nici boi, nici mãgari.

*Lev. 26.16. Deut. 28.30,33,51. Mica 6.15.

5. Cãci se suiau împreunã cu turmele
ºi corturile lor, soseau ca o mulþime
de lãcuste*, erau fãrã numãr, ei ºi
cãmilele lor, ºi veneau în þarã ca s-o
pustiascã. *Cap. 7.12.

6. Israel a ajuns foarte nenorocit din
pricina lui Madian, ºi copiii lui Israel
au strigat* cãtre Domnul.

*Cap. 3.15. Osea 5.15.

7. Când copiii lui Israel au strigat
cãtre Domnul din pricina lui Madian,
8. Domnul a trimis copiilor lui Israel

un proroc. El le-a zis: „Aºa vorbeºte
Domnul Dumnezeul lui Israel: „Eu 
v-am scos din Egipt, Eu v-am scos din
casa robiei.
9. V-am scãpat din mâna egiptenilor

ºi din mâna tuturor celor ce vã apãsau; 
i-am* izgonit dinaintea voastrã ºi 
v-am dat vouã þara lor. *Ps. 44.2,3.

10. V-am zis: „Eu sunt Domnul  Dum-
nezeul vostru; sã nu vã* temeþi de
dumnezeii amoriþilor, în a cãror þarã
locuiþi.” Dar voi n-aþi ascultat glasul
Meu.” *2 Împ. 17.35,37,38. Ier. 10.2.
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Ghedeon
11. Apoi a venit Îngerul Domnului ºi

S-a aºezat sub stejarul din Ofra, care
era al lui Ioas, din familia lui Abiezer*.
Ghedeon**, fiul sãu, bãtea grâu în
teasc ca sã-l ascundã de Madian.

*Ios. 17.2. **Evr. 11.32.

12. Îngerul Domnului i S-a arãtat* ºi
i-a zis: „Domnul este** cu tine,
viteazule!” *Cap. 13.3. Luca 1.11,28. **Ios. 1.5.

13. Ghedeon I-a zis: „Rogu-te, domnul
meu, dacã Domnul este cu noi, pentru
ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri?
ªi unde* sunt toate minunile acelea**
pe care ni le istorisesc pãrinþii noºtri
când spun: „Nu ne-a scos oare Dom-
nul din Egipt?” Acum Domnul ne
pãrãseºte† ºi ne dã în mâinile lui
Madian!”

*Ps. 89.49. Isa. 59.1; 63.15. **Ps. 44.1. †2 Cron. 15.2.

14. Domnul S-a uitat la el ºi a zis: 
„Du-te cu puterea* aceasta pe care o ai
ºi izbãveºte pe Israel din mâna lui
Madian; oare** nu te trimit Eu?”

*1 Sam. 12.11. Evr. 11.32,34. **Ios. 1.9. Cap. 4.6.

15. Ghedeon I-a zis: „Rogu-te, domnul
meu, cu ce sã izbãvesc pe Israel? Iatã
cã familia mea este cea mai sãracã*
din Manase, ºi eu sunt cel mai mic din
casa tatãlui meu.” *1 Sam. 9.21.

16. Domnul i-a zis: „Eu* voi fi cu
tine, ºi vei bate pe Madian ca pe un
singur om.” *Exod 3.12. Ios. 1.5.

17. Ghedeon I-a zis: „Dacã am cãpãtat
trecere înaintea Ta, dã-mi un semn* ca
sã-mi arãþi cã Tu îmi vorbeºti.

*Exod 4.1-8. Vers. 36,37. 2 Împ. 20.8. Ps. 86.17. Isa. 7.11.

18. Nu Te depãrta de aici* pânã mã
voi întoarce la Tine, sã-mi aduc darul
ºi sã-l pun înaintea Ta.” ªi Domnul a
zis: „Voi rãmâne pânã te vei întoarce.”

*Gen. 18.3,5. Cap. 13.15.

19. Ghedeon* a intrat în casã, a
pregãtit un ied ºi a fãcut azime dintr-o
efã de fãinã. A pus carnea într-un coº,
ºi zeama a turnat-o într-o oalã, le-a
adus sub stejar ºi I le-a pus înainte.

*Gen. 18.6-8.

20. Îngerul lui Dumnezeu i-a zis: „Ia
carnea ºi azimele, pune-le* pe stânca
aceasta ºi varsã** zeama.” ªi el a
fãcut aºa. *Cap. 13.19. **1 Împ. 18.33,34.
21. Îngerul Domnului a întins vârful

toiagului pe care-l avea în mânã ºi a
atins carnea ºi azimele. Atunci, s-a
ridicat din stâncã un foc* care a
mistuit carnea ºi azimele. ªi Îngerul
Domnului S-a fãcut nevãzut dinaintea
lui. *Lev. 9.24. 1 Împ. 18.38. 2 Cron. 7.1.

22. Ghedeon, vãzând* cã fusese
Îngerul Domnului, a zis: „Vai de mine,
Stãpâne Doamne! Am vãzut** pe
Îngerul Domnului faþã-n faþã.”

*Cap. 13.21. **Gen. 16.13; 32.30. Exod 33.20. Cap. 13.22.

23. ªi Domnul i-a zis: „Fii pe pace*,
nu te teme, cãci nu vei muri.”

*Dan. 10.19.

24. Ghedeon a zidit acolo un altar
Domnului ºi i-a pus numele „Domnul
pãcii”: altarul aceasta este ºi astãzi la
Ofra*, care era a familiei lui Abiezer.

*Cap. 8.32.

Dãrâmarea altarului lui Baal
25. În aceeaºi noapte, Domnul a zis

lui Ghedeon: „Ia viþelul tatãlui tãu ºi
un alt taur de ºapte ani. Dãrâmã altarul
lui Baal, care este al tatãlui tãu, ºi taie
parul închinat* Astarteii, care este
deasupra. *Exod 34.13. Deut. 7.5.

26. Sã zideºti apoi ºi sã întocmeºti,
pe vârful acestei stânci, un altar Dom-
nului Dumnezeului tãu. Sã iei taurul al
doilea ºi sã aduci o ardere de tot, cu
lemnul din stâlpul idolului pe care-l
vei tãia.”
27. Ghedeon a luat zece oameni dintre

slujitorii lui ºi a fãcut ce spusese
Domnul; dar, fiindcã se temea de casa
tatãlui sãu ºi de oamenii din cetate, a
fãcut lucrul acesta noaptea, nu ziua.
28. Când s-au sculat oamenii din

cetate dis-de-dimineaþã, iatã cã altarul
lui Baal era dãrâmat, parul închinat
idolului deasupra lui era tãiat; ºi al
doilea taur era adus ca ardere de tot pe
altarul care fusese zidit.
29. Ei ºi-au zis unul altuia: „Cine

a fãcut lucrul acesta?” ªi au întrebat
ºi au fãcut cercetãri. Li s-a spus:
„Ghedeon, fiul lui Ioas, a fãcut lucrul
acesta.”
30. Atunci oamenii din cetate au zis

lui Ioas: „Scoate pe fiul tãu, ca sã
moarã, cãci a dãrâmat altarul lui Baal
ºi a tãiat parul sfânt care era deasupra lui.”
31. Ioas a rãspuns tuturor celor ce 

s-au înfãþiºat înaintea lui: „Oare datoria
voastrã este sã apãraþi pe Baal? Voi
trebuie sã-i veniþi în ajutor? Oricine
va lua apãrarea lui Baal sã moarã pânã
dimineaþã. Dacã Baal este un dumne-
zeu, sã-ºi apere el pricina, fiindcã i-au
dãrâmat altarul.”
32. În ziua aceea au pus lui Ghedeon

numele Ierubaal* (Apere-se Baal),
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cãci au zis ei: „Apere-se Baal împo-
triva lui, fiindcã i-a dãrâmat altarul.”

*1 Sam. 12.11. 2 Sam. 11.21.

33. Tot Madianul*, Amalec ºi fiii  rã-
sãritului, s-au strâns împreunã, au tre-
cut Iordanul ºi au tãbãrât în valea**
Izreel. *Vers. 3. **Ios. 17.16.

34. Ghedeon a fost îmbrãcat cu
Duhul* Domnului; a sunat** din
trâmbiþã, ºi Abiezer a fost chemat ca
sã meargã dupã el. *Cap. 3.10. 
1 Cron. 12.18. 2 Cron. 24.20. **Num. 10.3. Cap. 3.27.

35. A trimis soli în tot Manase, care
de asemenea a fost chemat sã meargã
dupã el. A trimis soli în Aºer, în
Zabulon ºi în Neftali, care s-au suit sã
le iasã înainte.

Semnul cu lâna
36. Ghedeon a zis lui Dumnezeu:

„Dacã vrei sã izbãveºti pe Israel prin
mâna mea, cum ai spus,
37. iatã*, voi pune un val de lânã în

arie; dacã numai lâna va fi acoperitã de
rouã, ºi tot pãmântul va rãmâne uscat,
voi cunoaºte cã vei izbãvi pe Israel prin
mâna mea, cum ai spus.” *Exod 4.3,4,6,7.

38. ªi aºa s-a întâmplat. În ziua
urmãtoare, el s-a sculat dis-de-dimi-
neaþã, a stors lâna ºi a scos roua din
ea, care a dat un pahar plin cu apã.
39. Ghedeon a zis lui Dumnezeu: „Sã

nu Te aprinzi* de mânie împotriva
mea, ºi nu voi mai vorbi decât de data
aceasta. Aº vrea numai sã mai fac o
încercare cu lâna: numai lâna sã
rãmânã uscatã, ºi tot pãmântul sã se
acopere cu rouã.” *Gen. 18.32.

40. ªi Dumnezeu a fãcut aºa în noaptea
aceea. Numai lâna a rãmas uscatã, ºi
tot pãmântul s-a acoperit cu rouã.

Biruinþa asupra madianiþilor

71. Ierubaal*, sau Ghedeon, ºi tot
poporul care era cu el, s-au sculat

dis-de-dimineaþã ºi au tãbãrât la
izvorul Harod. Tabãra lui Madian era
la miazãnoapte de Ghedeon, spre
dealul More, în vale. *Cap. 6.32.
2. Domnul a zis lui Ghedeon: „Poporul

pe care-l ai cu tine este prea mult,
pentru ca sã dau pe Madian în mâinile
lui; el ar putea sã se laude* împotriva
Mea ºi sã zicã: „Mâna mea m-a
izbãvit.”

*Deut. 8.17. Isa. 10.13. 1 Cor. 1.29. 2 Cor. 4.7.

3. Vesteºte, dar, lucrul acesta în auzul
poporului: „Cine este* fricos ºi se teme,
sã se întoarcã ºi sã se depãrteze de

muntele Galaadului.” Douãzeci ºi
douã de mii de oameni din popor s-au
întors ºi au mai rãmas zece mii.

*Deut. 20.8.

4. Domnul a zis lui Ghedeon: „Poporul
este încã prea mult. Coboarã-i la apã,
ºi acolo þi-i voi alege; acela despre
care îþi voi spune: „Acesta sã meargã
cu tine”, va merge cu tine; ºi acela
despre care îþi voi spune: „Acesta sã
nu meargã cu tine”, nu va merge cu
tine.”
5. Ghedeon a coborât poporul la apã,

ºi Domnul a zis lui Ghedeon: „Pe toþi
cei ce vor lipãi apã cu limba, cum
lipãie câinele, sã-i desparþi de toþi cei
ce vor bea apã din genunchi.”
6. Cei ce au lipãit apa, ducând-o la

gurã cu mâna, au fost în numãr de trei
sute de oameni; ºi tot poporul celãlalt
a îngenuncheat ca sã bea.
7. ªi Domnul a zis lui Ghedeon: „Cu*

cei trei sute de oameni care au lipãit,
vã voi mântui ºi voi da pe Madian în
mâinile tale. Toþi ceilalþi din popor sã
se ducã fiecare acasã. *1 Sam. 14.6.

8. Au luat merindea poporului ºi
trâmbiþele lui. Apoi Ghedeon a trimis
pe toþi bãrbaþii lui Israel, pe fiecare în
cortul lui, ºi a þinut pe cei trei sute de
oameni. Tabãra lui Madian era jos în
vale.
9. Domnul a zis lui Ghedeon în

timpul* nopþii: „Scoalã-te ºi coboarã-te
în tabãrã, cãci am dat-o în mâinile tale.

*Gen. 46.2,3.

10. Dacã þi-e fricã sã te cobori,
coboarã-te cu Pura, slujitorul tãu.
11. Sã asculþi* ce vor zice, ºi dupã

aceea þi se vor întãri mâinile: coboarã-te,
dar, în tabãrã.” El s-a coborât cu Pura,
slujitorul lui, pânã la întâia strajã a
taberei. *Gen. 24.14. Vers. 13-15. 1 Sam. 14.9,10.

12. Madian, Amalec ºi toþi fiii
rãsãritului* erau rãspândiþi în vale, ca
o mulþime de lãcuste, ºi cãmilele lor
erau fãrã numãr, ca nisipul de pe
marginea mãrii. *Cap. 6.5,33; 8.10.

13. Ghedeon a sosit; ºi iatã cã un om
istorisea tovarãºului sãu un vis. El
zicea: „Am visat un vis; ºi se fãcea cã
o turtã de orz se rostogolea în tabãra
lui Madian; a venit de s-a lovit pânã la
cort, ºi cortul a cãzut; l-a rãsturnat cu
susul în jos, ºi cortul a fost dãrâmat.”
14. Tovarãºul lui a rãspuns ºi a zis:
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„Aceasta nu este altceva decât sabia
lui Ghedeon, fiul lui Ioas, bãrbatul lui
Israel; Dumnezeu a dat în mâinile lui
pe Madian ºi toatã tabãra.”
15. Când a auzit Ghedeon istorisirea

visului ºi tâlcuirea lui, s-a aruncat cu
faþa la pãmânt, s-a întors în tabãra lui
Israel ºi a zis: „Sculaþi-vã, cãci
Domnul a dat în mâinile voastre tabãra
lui Madian.”
16. A împãrþit în trei cete pe cei trei

sute de oameni ºi le-a dat tuturor
trâmbiþe ºi ulcioare goale, cu niºte
fãclii în ulcioare.
17. El le-a zis: „Sã vã uitaþi la mine ºi

sã faceþi ca mine. Cum voi ajunge în
tabãrã, sã faceþi ce voi face eu;
18. ºi când voi suna din trâmbiþã, eu

ºi toþi cei ce vor fi cu mine, sã sunaþi
ºi voi din trâmbiþã de jur împrejurul
taberei ºi sã ziceþi: „Sabia Domnului
ºi a lui Ghedeon!”
19. Ghedeon ºi cei o sutã de oameni

care erau cu el au ajuns la capãtul
taberei la începutul strãjii de la mij-
locul nopþii, îndatã dupã ce puseserã
pe pãzitori.
Au sunat din trâmbiþã ºi au spart

ulcioarele pe care le aveau în mânã.
20. Cele trei cete au sunat din trâm-

biþã ºi au spart ulcioarele; au apucat
fãcliile cu mâna stângã, ºi trâmbiþele
cu mâna dreaptã ca sã sune ºi au strigat:
„Sabia Domnului ºi a lui Ghedeon!”
21. Au rãmas* fiecare la locul lui în

jurul taberei, ºi toatã** tabãra a
început sã alerge, sã þipe ºi sã fugã.

*Exod 14.13,14. 2 Cron. 20.17. **2 Împ. 7.7.

22. Cei trei sute de oameni au sunat*
iarãºi din trâmbiþã; ºi, în toatã tabãra,
Domnul** i-a fãcut sã întoarcã sabia†
unii împotriva altora. Tabãra a fugit
pânã la Bet-ªita spre Þerera, pânã la
hotarul de la Abel-Mehola lângã Tabat.

*Ios. 6.4,16,20. **Ps. 83.9. Isa. 9.4. †1 Sam. 14.20. 2 Cron.
20.23.

23. Bãrbaþii lui Israel s-au strâns, cei
din Neftali, din Aºer ºi din tot Manase,
ºi au urmãrit pe Madian.
24. Ghedeon a trimis soli în tot

muntele* lui Efraim ca sã spunã:
„Coborâþi-vã înaintea lui Madian ºi
tãiaþi-le trecerea apelor pânã la Bet-
Bara ºi Iordan.” Toþi bãrbaþii lui Efraim
s-au strâns ºi au pus stãpânire pe
trecerea** apelor pânã la Bet-Bara† ºi
Iordan. *Cap. 3.27. **Cap. 3.28. †Ioan 1.28.

25. Au pus mâna pe douã* cãpetenii ale

lui Madian: Oreb ºi Zeeb; au ucis pe
Oreb la stânca** lui Oreb ºi au ucis pe
Zeeb la teascul lui Zeeb. Au urmãrit
pe Madian ºi au adus capetele lui Oreb
ºi Zeeb la Ghedeon, de cealaltã parte†
a Iordanului.

*Cap. 8.3. Ps. 83.11. **Isa. 10.26. †Cap. 8.4.

Cearta cu bãrbaþii lui Efraim

81. Bãrbaþii* lui Efraim au zis lui
Ghedeon: „Ce înseamnã felul acesta

de purtare faþã de noi? Pentru ce nu
ne-ai chemat, când ai plecat sã te lupþi
împotriva lui Madian?” ªi au avut o
mare ceartã cu el. *Cap. 12.1. 2 Sam. 19.41.

2. Ghedeon le-a rãspuns: „Ce-am
fãcut eu pe lângã voi? Oare nu face
mai mult culesul ciorchinilor rãmaºi
în via lui Efraim decât culesul întregii
vii a lui Abiezer?
3. În mâinile voastre* a dat Dumnezeu

pe cãpeteniile lui Madian: Oreb ºi Zeeb.
Ce-am putut face eu deci pe lângã
voi?” Dupã ce le-a vorbit astfel, li s-a
potolit mânia**.

*Cap. 7.24,25. Filp. 2.3. **Prov. 15.1.

Urmãrirea vrãjmaºului dincolo
4. Ghedeon a ajuns la Iordan ºi l-a

trecut, el ºi cei trei sute de oameni
care erau cu el, obosiþi, dar urmãrind
mereu pe vrãjmaº.
5. El a zis celor din* Sucot: „Daþi, vã

rog, câteva pâini poporului care mã
însoþeºte, cãci sunt obosiþi ºi sunt în
urmãrirea lui Zebah ºi Þalmuna, împã-
raþii Madianului.” *Gen. 33.17. Ps. 60.6.

6. Cãpeteniile din Sucot au rãspuns:
„Este oare mâna lui Zebah* ºi Þalmuna
în stãpânirea ta, ca sã dãm pâine**
oºtirii tale?” *1 Împ. 20.11. **1 Sam. 25.11.

7. ªi Ghedeon a zis: „Ei bine! Dupã
ce Domnul va da în mâinile noastre pe
Zebah ºi pe Þalmuna, vã voi scãrpina*
carnea cu spini din pustiu ºi cu
mãrãcini.” *Vers. 16.

8. De acolo s-a suit la Penuel* ºi a
fãcut celor din Penuel aceeaºi rugã-
minte. Ei i-au rãspuns cum îi rãspun-
seserã cei din Sucot. *Gen. 32.30. 1 Împ. 12.25.

9. ªi a zis ºi celor din Penuel: „Când*
mã voi întoarce în pace, voi dãrâma**
turnul acesta.” *1 Împ. 22.27. **Vers. 17.

10. Zebah ºi Þalmuna erau la Carcor
împreunã cu oºtirea lor de aproape
cincisprezece mii de oameni; toþi cei
ce mai rãmãseserã din toatã* oºtirea
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fiilor rãsãritului: o sutã douãzeci de
mii de oameni care scoteau sabia
fuseserã uciºi. *Cap. 7.12.

11. Ghedeon s-a suit pe drumul celor
ce locuiesc în corturi, la rãsãrit de
Nobah* ºi de Iogbeha, ºi a bãtut
oºtirea care se credea la adãpost**.

*Num. 32.35,42. **Cap. 18.27. 1 Tes. 5.3.

12. Zebah ºi Þalmuna au luat fuga;
Ghedeon i-a urmãrit, a prins* pe cei
doi împãraþi ai Madianului, Zebah ºi
Þalmuna, ºi a pus pe fugã toatã oºtirea.

*Ps. 83.11.

13. Ghedeon, fiul lui Ioas, s-a întors
de la luptã prin suiºul Heres.
14. A prins dintre cei din Sucot un

tânãr pe care l-a întrebat, ºi care i-a
dat în scris numele cãpeteniilor ºi
bãtrânilor din Sucot; erau ºaptezeci ºi
ºapte de bãrbaþi.
15. Apoi a venit la cei din Sucot ºi a

zis: „Iatã pe Zebah ºi Þalmuna pentru
care m-aþi batjocorit*, zicând: „Oare
mâna lui Zebah ºi Þalmuna este în
stãpânirea ta, ca sã dãm pâine oamenilor
tãi obosiþi?” *Vers. 6.

16. ªi a luat* pe bãtrânii cetãþii ºi a
pedepsit pe oamenii din Sucot cu spini
din pustiu ºi cu mãrãcini. *Vers. 7.

17. A dãrâmat* ºi turnul** din Penuel
ºi a ucis pe oamenii cetãþii.

*Vers. 9. **1 Împ. 12.25.

18. El a zis lui Zebah ºi lui Þalmuna:
„Cum erau oamenii pe care i-aþi ucis
la Tabor*?” Ei au rãspuns: „Erau ca
tine, fiecare avea înfãþiºarea unui fiu
de împãrat.” *Cap. 4.6. Ps. 89.12.

19. El a zis: „Erau fraþii mei, fiii
mamei mele. Viu este Domnul cã, dacã
i-aþi fi lãsat cu viaþã, nu v-aº ucide.”
20. ªi a zis lui Ieter, întâiul lui

nãscut: „Scoalã-te ºi ucide-i!” Dar
tânãrul nu ºi-a scos sabia, pentru cã-i
era teamã, cãci era încã un copil.
21. Zebah ºi Þalmuna au zis: „Scoalã-te

tu însuþi ºi ucide-ne. Cãci cum e omul,
aºa e ºi puterea lui.” ªi Ghedeon s-a
sculat ºi a ucis* pe Zebah ºi Þalmuna.
A luat apoi luniºoarele de la gâtul
cãmilelor lor. *Ps. 83.11.

Moartea lui Ghedeon
22. Bãrbaþii lui Israel au zis lui

Ghedeon: „Domneºte peste noi, tu ºi
fiul tãu, ºi fiul fiului tãu, cãci ne-ai
izbãvit din mâna lui Madian.”
23. Ghedeon le-a zis: „Eu nu voi

domni peste voi, nici fiii mei nu vor

domni peste voi, ci Domnul* va domni
peste voi.” *1 Sam. 8.7; 10.19; 12.12.

24. Ghedeon le-a zis: „Am sã vã fac o
rugãminte: daþi-mi fiecare verigile de
nas pe care le-aþi luat ca pradã.” –
Vrãjmaºii aveau verigi de aur, cãci*
erau ismaeliþi. – *Gen. 25.13; 37.25,28.

25. Ei au zis: „Þi le vom da cu
plãcere.” ªi au întins o manta, pe care
a aruncat fiecare verigile pe care le
prãdase.
26. Greutatea verigilor de aur, pe care 

le-a cerut Ghedeon, a fost de o mie
ºapte sute de sicli de aur, afarã de
luniºoare, de cerceii de aur ºi hainele
de purpurã, pe care le purtau împãraþii
Madianului, ºi afarã de lãnþiºoarele de
la gâtul cãmilelor lor.
27. Ghedeon a fãcut* din ele un efod

ºi l-a pus în cetatea lui, la** Ofra, unde
a ajuns o pricinã de curvie† pentru tot
Israelul; ºi a fost o cursã†† pentru
Ghedeon ºi pentru casa lui.

*Cap. 17.5. **Cap. 6.24. †Ps. 106.39. ††Deut. 7.16.

28. Madianul a fost smerit înaintea
copiilor lui Israel ºi n-a mai ridicat
capul. ªi þara* a avut odihnã patruzeci
de ani, în timpul vieþii lui Ghedeon.

*Cap. 6.31.

29. Ierubaal, fiul lui Ioas, s-a întors ºi
a locuit în casa lui.
30. Ghedeon a avut ºaptezeci* de fii,

ieºiþi din el, cãci a avut mai multe
neveste. *Cap. 9.2,5.

31. Þiitoarea* lui, care era la Sihem,
i-a nãscut de asemenea un fiu, cãruia
i-au pus numele Abimelec. *Cap. 9.1.

32. Ghedeon, fiul lui Ioas, a murit
dupã o bãtrâneþe* fericitã; ºi a fost
îngropat în mormântul tatãlui sãu,
Ioas, la Ofra**, care era a familiei lui
Abiezer. *Gen. 25.8. Iov 5.26. **Vers. 27. Cap. 6.24.

Israeliþii se închinã iarãºi la idoli
33. Dupã moartea lui Ghedeon*,

copiii lui Israel au început iarãºi sã
curveascã** cu Baalii ºi au luat† pe
Baal-Berit ca dumnezeu al lor.

*Cap. 2.19. **Cap. 2.17. †Cap. 9.4,46.

34. Copiii lui Israel nu* ºi-au adus
aminte de Domnul Dumnezeul lor
care-i izbãvise din mâna tuturor vrãj-
maºilor care-i înconjurau.

*Ps. 78.11,42; 106.13,21.

35. ªi* n-au þinut la casa lui Ierubaal,
a lui Ghedeon, dupã tot binele pe 
care-l fãcuse el lui Israel.

*Cap. 9.16-18. Ecl. 9.14,15.
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Uneltirea lui Abimelec

91. Abimelec, fiul lui Ierubaal, s-a
dus la Sihem la fraþii* mamei lui ºi

iatã cum le-a vorbit, atât lor, cât ºi la
toatã familia casei tatãlui mamei sale:

*Cap. 8.31.

2. „Spuneþi, vã rog, în auzul tuturor
locuitorilor din Sihem: „Este mai bine
pentru voi ca ºaptezeci de oameni, toþi
fii ai lui Ierubaal, sã stãpâneascã peste*
voi sau un singur om sã stãpâneascã
peste voi?” ªi aduceþi-vã aminte cã eu
sunt os** din oasele voastre ºi carne din
carnea voastrã.” *Cap. 8.30. **Gen. 29.14.

3. Fraþii mamei lui au spus toate
cuvintele acestea pentru el în auzul
tuturor locuitorilor din Sihem, ºi inima
lor s-a plecat spre Abimelec; cãci îºi
ziceau: „El este frate* cu noi.”

*Gen. 29.15.

4. I-au dat ºaptezeci de sicli de argint,
pe care i-au ridicat din casa lui Baal-
Berit*. Abimelec a cumpãrat cu ei pe
niºte oameni fãrã cãpãtâi** ºi neastâm-
pãraþi, care au mers dupã el.
*Cap. 8.33. **Cap. 11.3. 2 Cron. 13.7. Prov. 12.11. Fapt. 17.5.

5. A venit în casa tatãlui sãu la Ofra*
ºi a ucis** pe fraþii sãi, fiii lui Ierubaal,
ºaptezeci de oameni, pe aceeaºi piatrã.
N-a scãpat decât Iotam, cel mai tânãr
fiu al lui Ierubaal, cãci se ascunsese.

*Cap. 6.24. **2 Împ. 11.1,2.

6. Toþi locuitorii din Sihem ºi toatã
casa lui Milo s-au strâns laolaltã ºi au
venit de au fãcut împãrat pe Abimelec,
lângã stejarul sãdit în Sihem.

Pilda lui Iotam
7. Iotam a aflat despre lucrul acesta.

S-a dus ºi s-a aºezat pe vârful muntelui
Garizim* ºi iatã ce le-a strigat el cu
glas tare: 
„Ascultaþi-mã, locuitorii Sihemului,

ºi Dumnezeu sã vã asculte!
*Deut. 11.29; 27.12. Ios. 8.33. Ioan 4.20.

8. Copacii* au plecat sã ungã un
împãrat ºi sã-l punã în fruntea lor.
Ei au zis mãslinului: „Împãrãþeºte**
peste noi!” *2 Împ. 14.9. **Cap. 8.22,23.

9. Dar mãslinul le-a rãspuns: „Sã-mi
pãrãsesc eu untdelemnul meu, care* îmi
aduce laude din partea lui Dumnezeu
ºi a oamenilor, ca sã mã duc sã domnesc
peste copaci?” *Ps. 104.15.

10. ªi copacii au zis smochinului:
„Vino, tu, de împãrãþeºte peste noi!”
11. Dar smochinul le-a rãspuns: „Sã-mi

pãrãsesc eu dulceaþa mea ºi rodul meu

cel minunat, ca sã mã duc sã domnesc
peste copaci?”
12. ªi copacii au zis viþei: „Vino, tu,

ºi domneºte peste noi!”
13. Dar viþa le-a rãspuns: „Sã-mi

pãrãsesc eu vinul, care înveseleºte* pe
Dumnezeu ºi pe oameni, ca sã mã duc
sã domnesc peste copaci?” *Ps. 104.15.

14. Atunci toþi copacii au zis spinului:
„Vino, tu, ºi împãrãþeºte peste noi.”
15. ªi spinul a rãspuns copacilor:

„Dacã, în adevãr, vreþi sã mã ungeþi ca
împãrat al vostru, veniþi ºi adãpostiþi-vã
sub* umbra mea; altfel, sã iasã un
foc** din spin ºi sã mistuie† cedrii
Libanului.” *Isa. 30.2. 
Dan. 4.12. Osea 14.7. **Vers. 20. Num. 21.28. Ezec. 19.14. 
†2 Împ. 14.9. Ps. 104.16. Isa. 2.13; 37.24. Ezec. 31.3.

16. Acum, oare cu adevãrat ºi cu
toatã curãþia aþi lucrat voi, fãcând
împãrat pe Abimelec? Aþi arãtat voi
bunãvoinþã faþã de Ierubaal ºi de casa
lui? V-aþi purtat voi oare cu el potrivit
cu slujba* pe care v-a fãcut-o? –

*Cap. 8.35.

17. Cãci tatãl meu s-a luptat pentru
voi; ºi-a pus viaþa în primejdie ºi v-a
izbãvit din mâna lui Madian;
18. ºi voi v-aþi* ridicat împotriva casei

tatãlui meu, i-aþi ucis fiii, ºaptezeci de
oameni, pe aceeaºi piatrã, ºi aþi fãcut
împãrat peste locuitorii din Sihem pe
Abimelec, fiul roabei lui, pentru cã
este fratele vostru. – *Vers. 5,6.

19. Dacã, în adevãr ºi cu toatã curãþia,
v-aþi purtat voi astãzi faþã de Ierubaal
ºi casa lui, bine! Abimelec sã fie
bucuria* voastrã, ºi voi sã fiþi bucuria
lui! *Isa. 8.6. Filp. 3.3.

20. Dacã nu, sã iasã un foc* din
Abimelec ºi sã mistuie pe locuitorii
din Sihem ºi casa lui Milo; ºi un foc sã
iasã din locuitorii Sihemului ºi din casa
lui Milo ºi sã mistuie pe Abimelec!”

*Vers. 15,56,57.

21. Iotam s-a dat în lãturi ºi a luat-o
la fugã; s-a dus la Beer*, unde a locuit
departe de fratele sãu Abimelec.

*2 Sam. 20.14.

Sfârºitul ruºinos al lui Abimelec
22. Abimelec stãpânise trei ani peste

Israel.
23. Atunci Dumnezeu* a trimis un

duh rãu între Abimelec ºi locuitorii
Sihemului, ºi locuitorii Sihemului au
fost necredincioºi** lui Abimelec,

*1 Sam. 16.14; 18.9,10. 1 Împ. 12.15; 22.22. 2 Cron. 10.15;
18.19, etc. Isa. 19.2,14. **Isa. 33.1.
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24. pentru ca* ºi cruzimea sãvârºitã
cu cei ºaptezeci de fii ai lui Ierubaal
sã-ºi ia pedeapsa, ºi sângele lor sã cadã
asupra fratelui lor Abimelec, care-i
ucisese, ºi asupra locuitorilor Sihemului,
care-l ajutaserã sã ucidã pe fraþii sãi.

*1 Împ. 2.32. Est. 9.25. Ps. 7.16. Mat. 23.35,36.

25. Locuitorii Sihemului au pus la
pândã împotriva lui, pe vârfurile
munþilor, niºte oameni care jefuiau pe
toþi cei ce treceau pe lângã ei pe drum.
ªi lucrul acesta a fost adus la cunoº-
tinþa lui Abimelec.
26. Gaal, fiul lui Ebed, a venit cu

fraþii sãi ºi au trecut la Sihem. Locui-
torii Sihemului au avut încredere în el!
27. Au ieºit la câmp, le-au cules viile,

le-au cãlcat strugurii ºi au început sã
se veseleascã; au intrat în casa* dum-
nezeului lor, au mâncat ºi au bãut ºi au
blestemat pe Abimelec. *Vers. 4.

28. ªi Gaal, fiul lui Ebed, zicea:
„Cine* este Abimelec ºi cine este
Sihem, ca sã slujim lui Abimelec? Nu
este el fiul lui Ierubaal ºi nu este Zebul
îngrijitorul lui? Slujiþi bãrbaþilor lui
Hamor**, tatãl lui Sihem; de ce sã
slujim lui Abimelec?

*1 Sam. 25.10. 1 Împ. 12.16. **Gen. 34.2,6.

29. Oh! Dacã* aº fi eu stãpânul acestui
popor, aº rãsturna pe Abimelec.” ªi
despre Abimelec zicea: „Strânge-þi
oºtirea ºi ieºi!” *2 Sam. 15.4.

30. Zebul, cârmuitorul cetãþii, a auzit
ce zicea Gaal, fiul lui Ebed, ºi s-a
aprins de mânie.
31. A trimis pe ascuns niºte soli la

Abimelec, ca sã-i spunã: „Iatã, Gaal,
fiul lui Ebed, ºi fraþii lui, au venit la
Sihem ºi au rãsculat cetatea împotriva ta.
32. Acum, pleacã noaptea, tu ºi

poporul care este cu tine, ºi stai la
pândã în câmp.
33. Dimineaþa, la rãsãritul soarelui,

sã te arunci cu nãvalã asupra cetãþii. ªi
când Gaal ºi poporul care este cu el
vor ieºi împotriva ta, sã-i faci ce-þi vor
îngãdui puterile.
34. Abimelec ºi tot poporul care era

cu el au plecat noaptea ºi s-au pus la
pândã lângã Sihem, împãrþiþi în patru
cete.
35. Gaal, fiul lui Ebed, a ieºit ºi a stat

la intrarea porþii cetãþii. Abimelec ºi
tot poporul care era cu el s-au sculat
atunci de la pândã.
36. Gaal a zãrit poporul ºi a zis lui

Zebul: „Iatã un popor care se coboarã

din vârful munþilor.” Zebul i-a rãspuns:
„Este umbra munþilor pe care-i iei
drept oameni.”
37. Gaal, luând iarãºi cuvântul, a zis:

„Este chiar un popor care se coboarã
de pe înãlþimile þãrii, ºi o ceatã vine pe
drumul Stejarului Ghicitorilor.”
38. Zebul i-a rãspuns: „Unde îþi este

acum gura cu care* ziceai: „Cine este
Abimelec, ca sã-i slujim? Nu este oare
acesta poporul pe care-l dispreþuiai tu?
Mergi acum ºi luptã-te cu el!”

*Vers. 28,29.

39. Gaal a înaintat în fruntea locui-
torilor Sihemului ºi s-a luptat cu
Abimelec.
40. Urmãrit de Abimelec, a luat-o la

fugã dinaintea lui, ºi mulþi oameni au
cãzut morþi pânã la intrarea porþii.
41. Abimelec s-a oprit la Aruma. ªi

Zebul a izgonit pe Gaal ºi pe fraþii lui,
care n-au putut sã rãmânã la Sihem.
42. A doua zi, poporul a ieºit la câmp.

Abimelec, cãruia i s-a dat de ºtire,
43. ºi-a luat ceata, a împãrþit-o în trei

pãrþi ºi s-a pus la pândã în câmp.
Vãzând cã poporul ieºea din cetate, 
s-a sculat împotriva lor ºi i-a bãtut.
44. Abimelec ºi cetele care erau cu

el au pornit înainte ºi s-au aºezat la
intrarea porþii cetãþii: douã din aceste
cete s-au aruncat asupra tuturor celor
ce erau în câmp ºi i-au bãtut.
45. Abimelec a bãtut cetatea toatã ziua;

a luat-o* ºi a ucis poporul care se afla
în ea. Apoi a dãrâmat** cetatea pânã
în temelie ºi a presãrat sare peste ea.

*Vers. 20. **Deut. 29.23. 1 Împ. 12.25. 2 Împ. 3.25.

46. La auzul acestui lucru, toþi
locuitorii turnului Sihemului s-au dus
în cetãþuia casei dumnezeului* Berit.

*Cap. 8.33.

47. S-a dat de ºtire lui Abimelec cã
toþi locuitorii turnului Sihemului s-au
strâns acolo.
48. Atunci Abimelec s-a suit pe mun-

tele Þalmon*, el ºi tot poporul care era
cu el. A luat o secure în mânã, a tãiat
o ramurã de copac, a luat-o ºi a pus-o pe
umãr. Apoi a zis poporului care era cu
el: „Aþi vãzut ce am fãcut? Grãbiþi-vã
ºi faceþi ºi voi ca mine.” *Ps. 68.14.

49. ªi au tãiat fiecare câte o ramurã
ºi au mers dupã Abimelec; au aºezat
ramurile lângã cetãþuie ºi i-au dat foc ei
ºi celor ce se aflau în ea. Aºa au pierit
toþi oamenii din turnul Sihemului, în

JUDECÃTORII 9272

numãr de aproape o mie, bãrbaþi ºi
femei.
50. Abimelec a pornit împotriva Tebe-

þului. A împresurat Tebeþul ºi l-a luat.
51. În mijlocul cetãþii era un turn

tare, unde au fugit toþi locuitorii
cetãþii, bãrbaþi ºi femei; au încuiat
uºile dupã ei ºi s-au suit pe acoperiºul
turnului.
52. Abimelec a ajuns pânã la turn; l-a

bãtut ºi s-a apropiat de uºa turnului ca
sã-i punã foc.
53. Atunci o femeie a aruncat* o

piatrã de râºniþã pe capul lui Abimelec
ºi i-a sfãrâmat þeasta capului.*1 Sam. 11.21.

54. Îndatã el* a chemat pe tânãrul
care-i purta armele ºi i-a zis: „Scoate-þi
sabia ºi omoarã-mã, ca sã nu se
zicã de mine: „L-a omorât o femeie.”
Tânãrul l-a strãpuns cu sabia ºi a murit.

*1 Sam. 31.4.

55. Când au vãzut bãrbaþii lui Israel
cã Abimelec a murit, au plecat fiecare
acasã.
56. Astfel* a fãcut Dumnezeu sã cadã

asupra lui Abimelec rãul pe care-l
fãcuse tatãlui sãu, ucigând pe cei
ºaptezeci de fraþi ai lui;

*Vers. 24. Iov 31.3. Ps. 94.23. Prov. 5.22.

57. ºi Dumnezeu a fãcut sã cadã
asupra capului oamenilor din Sihem
tot rãul pe care-l fãcuserã. Astfel s-a
împlinit faþã de ei blestemul* lui Iotam,
fiul lui Ierubaal. *Vers. 20.

Tola ºi Iair, judecãtori în Israel

101. Dupã Abimelec, s-a sculat*
Tola, fiul lui Pua, fiul lui Dodo,

bãrbat din Isahar, ca sã izbãveascã pe
Israel; el locuia la ªamir, în muntele
lui Efraim. *Cap. 2.16.

2. Tola a fost judecãtor în Israel
douãzeci ºi trei de ani; apoi a murit ºi
a fost îngropat la ªamir.
3. Dupã el, s-a sculat Iair, galaaditul,

care a fost judecãtor în Israel douãzeci
ºi doi de ani.
4. El avea treizeci de fii, care cãlãreau

pe treizeci* de mânji de mãgari ºi
stãpâneau treizeci de cetãþi, numite**
ºi azi cetãþile lui Iair ºi aºezate în þara
Galaadului. *Cap. 5.10; 12.14. **Deut. 3.14.

5. ªi Iair a murit ºi a fost îngropat la
Camon.

Filistenii ºi amoniþii apasã pe Israel
6. Copiii* lui Israel au fãcut iarãºi ce

nu plãcea Domnului; au** slujit Baalilor

ºi Astarteilor, dumnezeilor† Siriei,
dumnezeilor Sidonului††, dumne-
zeilor Moabului, dumnezeilor fiilor
lui Amon ºi dumnezeilor filistenilor,
ºi au pãrãsit pe Domnul ºi nu I-au mai
slujit. *Cap. 2.11; 3.7; 4.1; 6.1; 13.1. 
**Cap. 2.13. †Cap. 2.12. ††1 Împ. 11.33. Ps. 106.36.

7. Domnul S-a aprins de mânie
împotriva lui Israel ºi i-a vândut* în
mâinile filistenilor ºi în mâinile fiilor
lui Amon. *Cap. 2.14. 1 Sam. 12.9.

8. Ei au apãsat ºi au asuprit pe copiii
lui Israel în vremea aceea optsprezece
ani, ºi anume: pe toþi copiii lui Israel
care erau de cealaltã parte a Iordanului,
în þara amoriþilor, în Galaad.
9. Fiii lui Amon au trecut Iordanul

ca sã se batã ºi împotriva lui Iuda,
împotriva lui Beniamin ºi împotriva
casei lui Efraim. ªi Israel era într-o
mare strâmtorare.
10. Copiii* lui Israel au strigat

cãtre Domnul ºi au zis: „Am pãcãtuit
împotriva Ta, cãci am pãrãsit pe Dum-
nezeul nostru ºi am slujit Baalilor.”

*1 Sam. 12.10.

11. Domnul a zis copiilor lui Israel:
„Nu v-am izbãvit* Eu de egipteni, de
amoriþi**, de fiii lui Amon† ºi de
filisteni††? *Exod 14.30. 
**Num. 21.21,24,25. †Cap. 3.12,13. ††Cap. 3.31.

12. ªi când v-au apãsat* sidoniþii**,
Amalec† ºi Maon, ºi aþi strigat cãtre
Mine, nu v-am izbãvit Eu din mâinile
lor? *Ps. 106.42,43. **Cap. 5.19. †Cap. 6.3.

13. Dar voi M-aþi pãrãsit* ºi aþi slujit
altor dumnezei. De aceea, nu vã voi
mai izbãvi. *Deut. 32.15. Ier. 2.13.

14. Duceþi-vã ºi chemaþi* pe dumnezeii
pe care i-aþi ales; ei sã vã izbãveascã
în vremea strâmtorãrii voastre!”

*Deut. 32.37,38. 2 Împ. 3.13. Ier. 2.28.

15. Copiii lui Israel au zis Domnului:
„Am pãcãtuit, fã-ne* ce-Þi va plãcea.
Numai izbãveºte-ne astãzi!”

*1 Sam. 3.18. 2 Sam. 15.26.

16. ªi au* scos dumnezeii strãini din
mijlocul lor ºi au slujit Domnului. El
S-a îndurat** de suferinþele lui Israel.

*2 Cron. 7.14; 15.8. Ier. 18.7,8. **Ps. 106.44,45. Isa. 63.8.

17. Fiii lui Amon s-au strâns ºi au
tãbãrât în Galaad, ºi copiii lui Israel 
s-au strâns ºi au tãbãrât la* Miþpa.

*Gen. 31.49. Cap. 11.11,29.

18. Poporul ºi cãpeteniile Galaadului
ºi-au zis unul altuia: „Cine este omul
care va începe lupta împotriva fiilor
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lui Amon? El va* fi cãpetenia tuturor
locuitorilor Galaadului.”

*Cap. 11.8,11.

Iefta, judecãtor în Israel

111. Iefta*, galaaditul, era un om
viteaz**. El era fiul unei curve.

Galaad nãscuse pe Iefta.
*Evr. 11.32. **Cap. 6.12. 2 Împ. 5.1.

2. Nevasta lui Galaad i-a nãscut fii,
care, fãcându-se mari, au izgonit pe
Iefta ºi i-au zis: „Tu nu vei avea
moºtenire în casa tatãlui nostru, cãci
eºti fiul unei alte femei.”
3. ªi Iefta a fugit de la fraþii lui ºi a

locuit în þara Tob. Niºte oameni* fãrã
cãpãtâi s-au strâns la Iefta ºi fãceau
plimbãri cu el. *Cap. 9.4. 1 Sam. 22.2.

4. Dupã câtva timp, fiii lui Amon au
pornit cu rãzboi împotriva lui Israel.
5. ªi pe când fiii lui Amon fãceau

rãzboi cu Israel, bãtrânii Galaadului 
s-au dus sã caute pe Iefta din þara Tob.
6. Ei au zis lui Iefta: „Vino de fii

cãpetenia noastrã, ºi sã batem pe fiii
lui Amon.”
7. Iefta a rãspuns bãtrânilor Galaa-

dului: „Nu m-aþi* urât voi ºi nu m-aþi
izgonit voi din casa tatãlui meu? Pentru
ce veniþi la mine acum când sunteþi în
strâmtorare?” *Gen. 26.27.

8. Bãtrânii* Galaadului au zis lui Iefta:
„Ne întoarcem** la tine acum, ca sã
mergi cu noi, sã baþi pe fiii lui Amon
ºi sã fii cãpetenia† noastrã, cãpetenia
tuturor locuitorilor Galaadului.”

*Cap. 10.18. **Luca 17.4. †Cap. 10.18.

9. Iefta a rãspuns bãtrânilor Galaa-
dului: „Dacã mã aduceþi înapoi ca sã
bat pe fiii lui Amon ºi dacã Domnul îi
va da înaintea mea, voi fi eu oare
cãpetenia voastrã?”
10. Bãtrânii Galaadului au zis lui Iefta:

„Domnul* sã ne audã ºi sã judece dacã
nu vom face ce spui.” *Ier. 42.5.

11. ªi Iefta a pornit cu bãtrânii
Galaadului. Poporul l-a pus în fruntea
lui ºi l-a aºezat cãpetenie*, ºi Iefta a
spus din nou înaintea** Domnului, la
Miþpa, toate cuvintele pe care le rostise.

*Vers. 8. **Cap. 10.17; 20.1. 1 Sam. 10.17; 11.15.

Înfrângerea amoniþilor
12. Iefta a trimis soli împãratului

fiilor lui Amon, ca sã-i spunã: „Ce ai
cu mine de vii împotriva mea sã faci
rãzboi împotriva þãrii mele?”

13. Împãratul fiilor lui Amon a rãs-
puns solilor lui Iefta: „Pentru cã* Israel,
când s-a suit din Egipt, a pus mâna pe
þara mea, de la Arnon pânã la Iaboc**
ºi Iordan. Dã-mi-o înapoi acum de
bunãvoie.” *Num. 21.24-26. **Gen. 32.22.

14. Iefta a trimis iarãºi soli împãratului
fiilor lui Amon,
15. ca sã-i spunã: „Aºa vorbeºte Iefta:

„Israel* n-a pus mâna pe þara Moabului,
nici pe þara fiilor lui Amon. *Deut. 2.9,19.

16. Cãci, când s-a suit Israel din
Egipt, a mers* în pustiu pânã la Marea
Roºie ºi a ajuns la Cades**.

*Num. 14.25. Deut. 1.40. Ios. 5.6. **Num. 13.26; 20.1.
Deut. 1.46.

17. Atunci Israel a trimis* soli
împãratului Edomului, ca sã-i spunã:
„Lasã-mã sã trec prin þara ta.” Dar**
împãratul Edomului n-a voit. A trimis
ºi la împãratul Moabului, ºi nici el n-a
vrut. ªi Israel a rãmas la† Cades.

*Num. 20.14. **Num. 20.18,21. †Num. 20.1.

18. Apoi a mers prin pustiu, a ocolit*
þara Edomului ºi þara Moabului ºi a
venit** la rãsãritul þãrii Moabului; au
tãbãrât† dincolo de Arnon, fãrã sã intre
pe þinutul Moabului, cãci Arnonul era
hotarul Moabului.
*Num. 21.4. Deut. 2.1-8. **Num. 21.11. †Num. 21.13; 22.36.

19. Israel a trimis* soli lui Sihon,
împãratul amoriþilor, împãratul Hes-
bonului.
ªi Israel i-a zis: „Lasã-mã sã trec prin**

þara ta pânã la locul spre care mergem.”
*Num. 21.21. Deut. 2.26. **Num. 21.22. Deut. 2.27.

20. Dar Sihon* n-a avut încredere în
Israel, ca sã-l lase sã treacã pe þinutul
lui; ºi-a strâns tot poporul, a tãbãrât la
Iahaþ ºi a luptat împotriva lui Israel.

*Num. 21.23. Deut. 2.32.

21. Domnul Dumnezeul lui Israel a
dat pe Sihon ºi pe tot poporul lui în
mâinile lui Israel care i-a bãtut*. Israel
a pus mâna pe toatã þara amoriþilor
care erau aºezaþi în þara aceasta.

*Num. 21.24,25. Deut. 2.33,34.

22. Au pus mâna pe tot þinutul
amoriþilor*, de la Arnon pânã la
Iaboc, ºi de la pustiu pânã la Iordan.

*Deut. 2.36.

23. ªi acum, când Domnul Dumnezeul
lui Israel a izgonit pe amoriþi dinaintea
poporului Sãu, Israel, tu sã le
stãpâneºti þara?
24. Oare ce-þi dã în stãpânire dumne-

zeul tãu, Chemoº*, nu vei stãpâni? ªi
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tot ce ne-a dat în stãpânire Domnul**
Dumnezeul nostru, înaintea noastrã,
noi sã nu stãpânim?! *Num. 21.29. 
1 Împ. 11.7. Ier. 48.7. **Deut. 9.4,5; 18.12. Ios. 3.10.

25. Eºti tu mai bun decât Balac*, fiul
lui Þipor, împãratul Moabului? S-a
certat el cu Israel sau a fãcut el rãzboi
împotriva lui? *Num. 22.2. Ios. 24.9.

26. Iatã cã sunt trei sute de ani de
când locuieºte Israel la Hesbon* ºi în
satele din jurul lui, la Aroer** ºi în
satele din jurul lui ºi în toate cetãþile
care sunt pe malul Arnonului: pentru
ce nu i le-aþi luat în tot timpul acesta?

*Num. 21.25. **Deut. 2.36.

27. Eu nu te-am supãrat deloc, ºi rãu
te-ai purtat cu mine, fãcându-mi rãz-
boi. Domnul sã judece* lucrul acesta.
El sã fie astãzi judecãtor** între fiii
lui Israel ºi fiii lui Amon.”

*Gen. 18.25. **Gen. 16.5; 31.53. 1 Sam. 24.12,15.

28. Împãratul fiilor lui Amon n-a
ascultat cuvintele pe care a trimis Iefta
sã i le spunã.

Fiica lui Iefta
29. Duhul* Domnului a venit peste

Iefta. Iefta a strãbãtut Galaadul ºi
Manase; a trecut la Miþpe, în Galaad; ºi
din Miþpe, din Galaad, a pornit împo-
triva fiilor lui Amon. *Cap. 3.10.

30. Iefta a fãcut o juruinþã* Domnului
ºi a zis: „Dacã vei da în mâinile mele
pe fiii lui Amon, *Gen. 28.20. 1 Sam. 1.11.

31. oricine va ieºi pe porþile casei
mele înaintea mea, la întoarcerea mea
fericitã de la fiii lui Amon, va* fi
închinat Domnului ºi-l voi** aduce ca
ardere de tot.” *Lev. 27.2,3, etc. 
1 Sam. 1.11,28; 2.18. **Lev. 27.11,12. Ps. 66.13. 

32. Iefta a pornit împotriva fiilor lui
Amon, ºi Domnul i-a dat în mâinile lui.
33. Le-a pricinuit o foarte mare

înfrângere, de la Aroer pânã spre*
Minit, loc care cuprindea douãzeci de
cetãþi, ºi pânã la Abel-Cheramim. ªi
fiii lui Amon au fost smeriþi înaintea
copiilor lui Israel. *Ezec. 27.17.

34. Iefta s-a întors acasã la Miþpa*. ªi
iatã cã fiica sa** i-a ieºit înainte cu
timpane ºi jocuri. Ea era singurul lui
copil; n-avea fii ºi nici altã fatã.

*Vers. 11. Cap. 10.17. **Exod 15.20. 1 Sam. 18.6. Ps. 68.25.
Ier. 31.4.

35. Cum a vãzut-o, el ºi-a rupt*
hainele ºi a zis: „Ah! fata mea! Adânc
mã loveºti ºi mã tulburi! Am fãcut

o** juruinþã Domnului ºi n-o pot†
întoarce.”
*Gen. 37.29,34. **Ecl. 5.2. †Num. 30.2. Ps. 15.4. Ecl. 5.4,5.

36. Ea i-a zis: „Tatã, ai fãcut o juruinþã
Domnului, fã-mi* potrivit cu ceea
ce þi-a ieºit din gurã, acum când**
Domnul te-a rãzbunat pe vrãjmaºii tãi,
pe fiii lui Amon.”*Num. 30.2. **2 Sam. 18.19,31.

37. ªi ea a zis tatãlui sãu: „Atât
îngãduie-mi: lasã-mã slobodã douã
luni, ca sã mã duc sã mã cobor în
munþi ºi sã-mi plâng fecioria cu
tovarãºele mele.”
38. El a rãspuns: „Du-te!” ªi a lãsat-o

slobodã douã luni. Ea s-a dus cu
tovarãºele ei ºi ºi-a plâns fecioria pe
munþi.
39. Dupã cele douã luni, s-a întors la

tatãl ei, ºi el a împlinit* cu ea juruinþa
pe care o fãcuse. Ea nu cunoscuse
împreunarea cu bãrbat. De atunci s-a
fãcut în Israel obiceiul

*Vers. 31. 1 Sam. 1.22,24; 2.18.

40. ca, în toþi anii, fetele lui Israel se
duc sã prãznuiascã pe fiica lui Iefta,
galaaditul, patru zile pe an.

Rãzboiul dintre efraimiþi ºi galaadiþi

12 1. Bãrbaþii* lui Efraim s-au strâns,
au pornit spre miazãnoapte ºi au

zis lui Iefta: „Pentru ce te-ai dus sã
baþi pe fiii lui Amon, fãrã sã ne fi
chemat ºi pe noi sã mergem cu tine?
Vrem sã-þi dãm foc casei ºi sã te
ardem împreunã cu ea.” *Cap. 8.1.

2. Iefta le-a rãspuns: „Eu ºi poporul
meu am avut mari certuri cu fiii lui
Amon; ºi când v-am chemat, nu m-aþi
scãpat din mâinile lor.
3. Vãzând cã nu-mi vii în ajutor, 

mi-am pus viaþa* în joc ºi am pornit
împotriva fiilor lui Amon. Domnul i-a
dat în mâinile mele. Pentru ce vã suiþi,
dar, azi împotriva mea ca sã-mi faceþi
rãzboi?” *1 Sam. 19.5; 28.21. Iov 13.14. Ps. 119.109.

4. Iefta a strâns pe toþi bãrbaþii Galaa-
dului ºi a început lupta cu Efraim.
Bãrbaþii Galaadului au bãtut pe Efraim,
pentru cã efraimiþii ziceau: „Sunteþi
niºte fugari* ai lui Efraim! Galaadul
este în mijlocul lui Efraim, în mijlocul
lui Manase!” *1 Sam. 25.10. Ps. 78.9.

5. Galaadiþii au pus mâna pe vadurile*
Iordanului dinspre Efraim. ªi când unul
din fugarii lui Efraim zicea: „Lasã-mã
sã trec!”, bãrbaþii Galaadului îl întrebau:
„Eºti efraimit?” Dacã rãspundea: „Nu”,

*Ios. 22.11. Cap. 3.28; 7.24.
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6. atunci îi ziceau: „Ei bine, zi:
ªibolet.” ªi el zicea: „Sibolet”, cãci nu
putea sã-l spunã bine. Atunci bãrbaþii
Galaadului îl apucau ºi-l înjunghiau
lângã vadurile Iordanului. Astfel au
pierit în vremea aceea patruzeci ºi
douã de mii de bãrbaþi din Efraim.
7. Iefta a fost judecãtor în Israel zece

ani; apoi Iefta, galaaditul, a murit ºi a
fost îngropat într-una din cetãþile
Galaadului.

Ibþan, Elon, Abdon
8. Dupã el, a fost judecãtor în Israel

Ibþan din Betleem.
9. El a avut treizeci de fii, a mãritat

treizeci de fete în afarã ºi a adus
pentru fiii lui treizeci de fete de afarã.
El a fost judecãtor în Israel ºapte ani;
10. apoi Ibþan a murit ºi a fost

îngropat în Betleem.
11. Dupã el a fost judecãtor în Israel

Elon din Zabulon. El a fost judecãtor
în Israel zece ani;
12. apoi Elon din Zabulon a murit ºi

a fost îngropat la Aialon, în þara lui
Zabulon.
13. Dupã el, a fost judecãtor în Israel

Abdon, fiul lui Hilel, piratonitul.
14. El a avut patruzeci de fii ºi

treizeci de nepoþi, care cãlãreau* pe
ºaptezeci de mânji de mãgari. El a fost
judecãtor în Israel opt ani;

*Cap. 5.10; 10.4.

15. apoi Abdon, fiul lui Hilel, pirato-
nitul, a murit ºi a fost îngropat la
Piraton, în þara lui Efraim, pe muntele*
amaleciþilor. *Cap. 3.13,27; 5.14.

Vestirea naºterii lui Samson

131. Copiii lui Israel au fãcut iarãºi*
ce nu plãcea Domnului; ºi Domnul

i-a dat în mâinile** filistenilor, timp
de patruzeci de ani.

*Cap. 2.11; 3.7; 4.1; 6.1; 10.6. **1 Sam. 12.9.

2. Era un om în Þorea*, din familia
daniþilor, care se chema Manoah.
Nevasta sa era stearpã ºi nu nãºtea.

*Ios. 19.41.

3. Îngerul* Domnului S-a arãtat femeii
ºi i-a zis: „Iatã cã tu eºti stearpã ºi n-ai
copii; dar vei rãmâne însãrcinatã ºi vei
naºte un fiu. *Cap. 6.12. Luca 1.11,13,28,31.

4. Acum ia bine seama sã nu bei*
nici vin, nici bãuturã tare ºi sã nu
mãnânci nimic necurat.

*Num. 6.2,3. Vers. 14. Luca 1.15.

5. Cãci vei rãmâne însãrcinatã ºi vei
naºte un fiu. Briciul* nu va trece peste
capul lui, pentru cã acest copil va fi
închinat** lui Dumnezeu din pântecele
mamei lui; ºi el va începe sã† izbãveascã
pe Israel din mâna filistenilor.”

*Num. 6.5. 1 Sam. 1.11. **Num. 6.2. †1 Sam. 7.13.
2 Sam. 8.1. 1 Cron. 18.1.

6. Femeia s-a dus ºi a spus bãrbatului
ei: „Un om* al lui Dumnezeu a venit la
mine ºi avea înfãþiºarea** unui Înger al
lui Dumnezeu, o înfãþiºare înfricoºatã.
Nu L-am întrebat† de unde este ºi nici
nu mi-a spus care-I este numele.

*Deut. 33.1. 1 Sam. 2.27; 9.6. 1 Împ. 17.24. **Mat. 28.3.
Luca 9.29. Fapt. 6.15. †Vers. 17,18.

7. Dar mi-a zis: „Tu vei rãmâne însãr-
cinatã ºi vei naºte un fiu; ºi acum sã nu
bei nici vin, nici bãuturã tare ºi sã nu
mãnânci nimic necurat, pentru cã acest
copil va fi închinat lui Dumnezeu din
pântecele maicii lui, pânã în ziua
morþii lui.”

Îngerul Se aratã din nou
8. Manoah a fãcut Domnului urmã-

toarea rugãciune: „Doamne, Te rog,
sã mai vinã o datã la noi omul lui
Dumnezeu pe care L-ai trimis ºi sã ne
înveþe ce sã facem pentru copilul care
se va naºte!”
9. Dumnezeu a ascultat rugãciunea

lui Manoah, ºi Îngerul lui Dumnezeu a
venit iarãºi la femeie. Ea ºedea într-un
ogor, ºi Manoah, bãrbatul ei, nu era cu ea.
10. Ea a alergat repede sã dea de

veste bãrbatului ei ºi i-a zis: „Iatã cã
omul care venise în cealaltã zi la
mine, mi S-a arãtat iarãºi.”
11. Manoah s-a sculat, a mers dupã

nevasta sa, s-a dus la omul acela ºi 
I-a zis: „Tu ai vorbit femeii acesteia?”
El a rãspuns: „Eu.”
12. Manoah a zis: „Acum, dacã se va

împlini cuvântul Tãu, ce va trebui sã
pãzim cu privire la copil ºi ce va fi de
fãcut?”
13. Îngerul Domnului a rãspuns lui

Manoah: „Femeia sã se fereascã de tot
ce i-am spus.
14. Sã nu guste nici un rod din viþã,

sã nu bea nici vin*, nici bãuturã tare
ºi sã nu mãnânce nimic necurat; sã
pãzeascã tot ce i-am poruncit.” *Vers. 4.

15. Manoah a zis Îngerului Domnului:
„Îngãduie-mi sã Te opresc* ºi sã-Þi
pregãtesc un ied.” *Gen. 18.5. Cap. 6.18.
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16. Îngerul Domnului a rãspuns lui
Manoah: „Chiar dacã M-ai opri, n-aº
mânca din bucatele tale; dar dacã vrei
sã aduci o ardere de tot, s-o aduci
Domnului.” Manoah nu ºtia cã este
Îngerul Domnului.
17. ªi Manoah a zis Îngerului Dom-

nului: „Care-Þi este numele, ca sã-Þi
aducem slavã, când se va împlini
cuvântul Tãu?”
18. Îngerul Domnului i-a rãspuns:

„Pentru ce* Îmi ceri Numele? El este
minunat.” *Gen. 32.29.

19. Manoah a luat iedul ºi darul de
mâncare ºi a adus* jertfã Domnului pe
stâncã. S-a fãcut o minune, în timp ce
Manoah ºi nevasta sa priveau. *Cap. 6.19,20.

20. Pe când flacãra se suia de pe altar
spre cer, Îngerul Domnului S-a suit în
flacãra altarului. Vãzând lucrul acesta,
Manoah ºi nevasta sa au cãzut* cu faþa
la pãmânt.

*Lev. 9.24. 1 Cron. 21.16. Ezec. 1.28. Mat. 17.6.

21. Îngerul Domnului nu S-a mai
arãtat lui Manoah ºi nevestei lui.
Atunci* Manoah a înþeles cã este
Îngerul Domnului *Cap. 6.22.

22. ºi a zis nevestei sale: „Vom
muri*, cãci am vãzut pe Dumnezeu.”

*Gen. 32.30. Exod 33.20. Deut. 5.26. Cap. 6.22.
23. Nevasta sa i-a rãspuns: „Dacã ar

fi vrut Domnul sã ne omoare, n-ar fi
primit din mâinile noastre arderea de
tot ºi darul de mâncare, nu ne-ar fi
arãtat toate acestea ºi nu ne-ar fi fãcut
sã auzim acum asemenea lucruri.”

Naºterea lui Samson
24. Femeia a nãscut un fiu ºi i-a pus

numele Samson*. Copilul** a crescut,
ºi Domnul l-a binecuvântat.

*Evr. 11.32. **1 Sam. 3.19. Luca 1.80; 2.52.
25. ªi Duhul* Domnului a început sã-l

miºte la Mahane-Dan, între** Þorea ºi
Eºtaol.

*Cap. 3.10. 1 Sam. 11.6. Mat. 4.1. **Ios. 15.33. Cap. 18.11.

Lupta lui Samson cu leul

141. Samson s-a coborât la Timna*
ºi a vãzut** acolo o femeie din

fetele filistenilor.
*Gen. 38.13. Ios. 15.10. **Gen. 34.2.

2. Când s-a suit înapoi, a spus lucrul
acesta tatãlui sãu ºi mamei sale ºi a
zis: „Am vãzut la Timna o femeie din
fetele filistenilor; luaþi-mi-o acum* de
nevastã.” *Gen. 21.21; 34.4.

3. Tatãl sãu ºi mama sa i-au zis: „Nu
este nici o femeie între fetele fraþilor*

tãi ºi în tot poporul nostru, de te duci
sã-þi iei nevastã de la filisteni, care
sunt netãiaþi** împrejur?” ªi Samson
a zis tatãlui sãu: „Ia-mi-o, cãci îmi
place.”

*Gen. 24.3,4. **Gen. 34.14. Exod 34.16. Deut. 7.3.

4. Tatãl sãu ºi mama sa nu ºtiau cã
lucrul acesta venea de la* Domnul:
cãci Samson cãuta un prilej de ceartã
din partea filistenilor. În vremea aceea
filistenii stãpâneau** peste Israel.

*Ios. 11.20. 1 Împ. 12.15. 2 Împ. 6.33. 2 Cron. 10.15; 22.7;
25.20. **Cap. 13.1. Deut. 28.48.

5. Samson s-a coborât împreunã cu
tatãl sãu ºi cu mama sa la Timna. Când
au ajuns la viile din Timna, iatã cã i-a
ieºit înainte un leu tânãr mugind.
6. Duhul* Domnului a venit peste

Samson; ºi, fãrã sã aibã ceva în mânã,
Samson a sfâºiat pe leu cum se sfâºie
un ied. N-a spus tatãlui sãu ºi mamei
sale ce fãcuse. *Cap. 3.10; 13.25. 1 Sam. 11.6.

7. S-a coborât ºi a vorbit cu femeia
aceea, ºi ea i-a plãcut.
8. Dupã câtva timp, s-a dus iarãºi la

Timna ca s-o ia ºi s-a abãtut sã vadã
hoitul leului. ªi iatã cã în trupul leului
era un roi de albine ºi miere.
9. A luat mierea în mânã ºi a mâncat-o

pe drum; ºi când a ajuns la tatãl sãu
ºi la mama sa, le-a dat ºi au mâncat ºi
ei din ea. Dar nu le-a spus cã luase
mierea aceasta din trupul leului.

Cãsãtoria lui Samson ºi ghicitorile
10. Tatãl lui Samson s-a coborât la

femeia aceea. ªi acolo Samson a fãcut
un ospãþ, cãci aºa fãceau tinerii.
11. Cum l-au vãzut, au poftit treizeci

de tovarãºi care au stat împreunã cu
el.
12. Samson le-a zis: „Am sã vã spun

o ghicitoare*. Dacã mi-o veþi ghici în
cele ºapte** zile ale ospãþului ºi dacã
o veþi dezlega, vã voi da treizeci de
cãmãºi ºi treizeci de haine† de schimb.

*1 Împ. 10.1. Ezec. 17.2. Luca 14.7. **Gen. 29.27.
†Gen. 45.22. 2 Împ. 5.22.

13. Dar dacã n-o veþi ghici, sã-mi 
daþi voi treizeci de cãmãºi ºi treizeci
de haine de schimb.” Ei i-au zis:
„Spune-ne ghicitoarea ta s-o auzim.”
14. ªi el le-a zis:
„Din cel ce mãnâncã a ieºit ce se

mãnâncã,
ªi din cel tare a ieºit dulceaþã.”
15. Trei zile, n-au putut dezlega

ghicitoarea. În ziua a ºaptea, au zis
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nevestei lui Samson: „Înduplecã* pe
bãrbatul tãu sã ne dezlege ghicitoarea;
altfel, te vom arde**, pe tine ºi casa
tatãlui tãu. Ne-aþi adunat aici ca sã ne
jefuiþi, nu-i aºa?” *Cap. 16.5 **Cap. 15.6.

16. Nevasta lui Samson plângea
lângã el ºi zicea: „Tu n-ai* decât urã
pentru mine ºi nu mã iubeºti; ai spus o
ghicitoare copiilor poporului meu, ºi
nu mi-ai dezlegat-o!” ªi el i-a rãspuns:
„N-am dezlegat-o nici tatãlui meu,
nici mamei mele: sã þi-o dezleg þie?”

*Cap. 16.15.

17. Ea a plâns lângã el tot timpul
celor ºapte zile cât a þinut ospãþul; ºi
în ziua a ºaptea, i-a dezlegat-o, cãci îl
necãjea. ªi ea a dat copiilor poporului
ei dezlegarea ghicitorii.
18. Oamenii din cetate au zis lui

Samson în ziua a ºaptea, înainte de
apusul soarelui: „Ce este mai dulce
decât mierea ºi ce este mai tare decât
leul?” ªi el le-a zis:
„Dacã n-aþi fi arat cu juncana mea,
Nu mi-aþi fi dezlegat ghicitoarea.”
19. Duhul Domnului a venit* peste

el, ºi s-a coborât la Ascalon. Acolo a
ucis treizeci de oameni, le-a luat
hainele ºi a dat hainele de schimb
celor ce dezlegaserã ghicitoarea. Era
aprins de mânie ºi s-a suit la casa
tatãlui sãu. *Cap. 3.10; 13.25.

20. Nevasta sa a* fost datã unuia din
tovarãºii lui, cu care era prieten** el.

*Cap. 15.2. **Ioan 3.29.

Stricãciunea fãcutã holdelor filistenilor
cu vulpile

151. Dupã câtva timp, pe vremea
seceratului grâului, Samson s-a

dus sã-ºi vadã nevasta ºi i-a dus un ied.
El a zis: „Vreau sã intru la nevasta mea
în odaia ei.”
2. Dar tatãl nevestei nu i-a îngãduit

sã intre. „Am crezut cã o* urãºti”, a
zis el, „ºi am dat-o tovarãºului tãu. Nu
este sora sa cea tânãrã mai frumoasã
ca ea? Ia-o, dar, în locul ei.” *Cap. 14.20.

3. Samson le-a zis: „De data aceasta
nu voi fi vinovat faþã de filisteni, dacã
le voi face rãu.”
4. Samson a plecat. A prins trei sute

de vulpi ºi a luat niºte fãclii; apoi a
legat vulpile coadã de coadã ºi a pus câte
o fãclie între cele douã cozi, la mijloc.
5. A aprins fãcliile, a dat drumul vul-

pilor în grânele filistenilor ºi a aprins
astfel atât stogurile de snopi, cât ºi

grâul care era în picioare, ba încã ºi
grãdinile de mãslini.
6. Filistenii au zis: „Cine a fãcut lucrul

acesta?” Li s-a rãspuns: „Samson, gine-
rele timneanului, pentru cã acesta i-a
luat nevasta ºi a dat-o tovarãºului lui.”
ªi* filistenii s-au suit ºi au ars-o pe ea
ºi pe tatãl ei. *Cap. 14.15.

7. Samson le-a zis: „Aºa faceþi? Nu
voi înceta decât dupã ce mã voi rãzbuna
pe voi.”
8. I-a bãtut aspru, pe spate ºi pe

pântece; apoi s-a coborât ºi a locuit în
crãpãtura stâncii Etam.

Samson ucide o mie de filisteni
9. Atunci filistenii au pornit, au tãbãrât

în Iuda ºi s-au întins pânã la* Lehi.
*Vers. 19.

10. Bãrbaþii din Iuda au zis: „Pentru
ce v-aþi suit împotriva noastrã?” Ei au
rãspuns: „Ne-am suit sã legãm pe
Samson, ca sã-i facem aºa cum ne-a
fãcut el nouã.”
11. Atunci trei mii de bãrbaþi din

Iuda s-au coborât la crãpãtura stâncii
Etam ºi au zis lui Samson: „Nu ºtii cã
filistenii stãpânesc* peste noi? Ce ne-ai
fãcut deci?” El le-a rãspuns: „Le-am
fãcut aºa cum mi-au fãcut ºi ei mie.”

*Cap. 14.4.

12. Ei i-au zis: „Noi ne-am coborât sã
te legãm, ca sã te dãm în mâinile filis-
tenilor.” Samson le-a zis: „Juraþi-mi
cã nu mã veþi omorî.”
13. Ei i-au rãspuns: „Nu; vrem numai

sã te legãm ºi sã te dãm în mâinile lor,
dar nu te vom omorî.” ªi l-au legat cu
douã funii noi ºi l-au scos din stâncã.
14. Când a ajuns la Lehi, filistenii au

început sã strige de bucurie înaintea
lui. Atunci Duhul* Domnului a venit
peste el. Funiile pe care le avea la
braþe s-au fãcut ca niºte fire de in ars
în foc, ºi legãturile i-au cãzut de pe
mâini. *Cap. 3.10; 14.6.

15. El a gãsit o falcã de mãgar neuscatã
încã, a întins mâna ºi a luat-o ºi a ucis*
cu ea o mie de oameni.

*Lev. 26.8. Ios. 23.10. Cap. 3.31.

16. ªi Samson a zis:
„Cu o falcã de mãgar, o grãmadã,

douã grãmezi;
Cu o falcã de mãgar am ucis o mie de

oameni.”
17. Dupã ce a isprãvit de vorbit, a

aruncat falca din mânã. ªi locul acela
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s-a numit Ramat-Lehi (Aruncarea
fãlcii).

Samson bea apã din stâncã
18. Fiindu-i foarte sete, a strigat cãtre

Domnul ºi a zis: „Tu ai îngãduit*, prin
mâna robului Tãu, aceastã mare
izbãvire; ºi acum sã mor de sete ºi sã
cad în mâinile celor netãiaþi împre-
jur?” *Ps. 3.7.

19. Dumnezeu a despicat crãpãtura
stâncii din Lehi, ºi a ieºit apã din ea.
Samson a bãut, duhul i s-a* întremat ºi
s-a înviorat. De aceea s-a numit izvorul
acela En-Hacore (Izvorul celui ce strigã);
el este ºi astãzi la Lehi. *Gen. 45.27. Isa. 40.29.

20. Samson a fost douãzeci de ani
judecãtor în Israel, pe vremea filis-
tenilor*. *Cap. 13.1.

Dalila

161. Samson a plecat la Gaza;
acolo a vãzut o curvã ºi a intrat

la ea.
2. S-a spus oamenilor din Gaza:

„Samson a venit aici.” ªi l-au încon-
jurat* ºi au pândit toatã noaptea la
poarta cetãþii. Au stat liniºtiþi toatã
noaptea ºi au zis: „Când se va lumina
de ziuã, îl vom omorî.”

*1 Sam. 23.26. Ps. 118.10-12. Fapt. 9.24.

3. Samson a rãmas culcat pânã la
miezul nopþii. Pe la miezul nopþii, s-a
sculat ºi a apucat porþile cetãþii cu
amândoi stâlpii, le-a scos împreunã
cu zãvorul, le-a pus pe umeri ºi le-a
dus pe vârful muntelui din faþa Hebro-
nului.
4. Dupã aceea, a iubit pe o femeie în

valea Sorec. Ea se numea Dalila.
5. Domnitorii filistenilor s-au suit la

ea ºi i-au zis: „Înduplecã-l* ºi aflã de 
unde-i vine puterea lui cea mare ºi
cum am putea sã-l biruim, ca sã-l legãm
ºi sã-l slãbim, ºi-þi vom da fiecare câte
o mie o sutã de sicli de argint.”

*Cap. 14.15. Prov. 2.16-19; 5.3-11; 6.24-26; 7.21-23.

6. Dalila a zis lui Samson: „Spune-mi,
te rog, de unde-þi vine puterea ta cea
mare ºi cu ce ar trebui sã fii legat ca sã
fii biruit.”
7. Samson i-a zis: „Dacã aº fi legat cu

ºapte funii noi, care sã nu fie uscate
încã, aº slãbi ºi aº fi ca orice alt om.”
8. Domnitorii filistenilor au adus

Dalilei ºapte funii noi, neuscate încã.
ªi ea l-a legat cu funiile acestea.
9. Iar niºte oameni stãteau la pândã la

ea, într-o odaie. Ea i-a zis: „Filistenii

sunt asupra ta, Samson!” ªi el a rupt
funiile, cum se rupe o aþã de câlþi când
se atinge de foc. ªi astfel n-au ºtiut de
unde-i venea puterea.
10. Dalila a zis lui Samson: „Vezi, 

þi-ai bãtut joc de mine, mi-ai spus
minciuni. Acum, te rog, aratã-mi cu ce
trebuie sã fii legat.”
11. El i-a zis: „Dacã aº fi legat cu funii

noi, care sã nu fi fost întrebuinþate
niciodatã, aº slãbi ºi aº fi ca orice alt
om.”
12. Dalila a luat niºte funii noi ºi l-a

legat cu ele. Apoi i-a zis: „Filistenii
sunt asupra ta, Samson!” Iar niºte
oameni stãteau la pândã într-o odaie.
ªi el a rupt funiile de la braþe ca pe o
aþã.
13. Dalila a zis lui Samson: „Pânã

acum þi-ai bãtut joc de mine ºi mi-ai
spus minciuni. Spune-mi cu ce trebuie
sã fii legat.” El i-a zis: „N-ai decât sã
împleteºti cele ºapte ºuviþe de pãr din
capul meu în urzeala þesãturii.”
14. ªi ea le-a pironit cu un cui de

lemn în pãmânt. Apoi i-a zis: „Filistenii
sunt asupra ta, Samson!” ªi el s-a
trezit din somn ºi a smuls cuiul de
lemn din pãmânt cu urzealã cu tot.
15. Ea i-a zis: „Cum poþi* spune: „Te

iubesc!”, când inima ta nu este cu
mine? Iatã cã de trei ori þi-ai bãtut joc
de mine ºi nu mi-ai spus de unde-þi
vine puterea ta cea mare.” *Cap. 14.16.

16. Fiindcã ea îl necãjea ºi-l chinuia
în fiecare zi cu stãruinþele ei, sufletul i
s-a umplut de o neliniºte de moarte,
17. ºi-a deschis* toatã inima faþã de

ea ºi i-a zis: „Briciul** n-a trecut peste
capul meu, pentru cã sunt închinat
Domnului din pântecele maicii mele.
Dacã aº fi ras, puterea m-ar pãrãsi, aº
slãbi ºi aº fi ca orice alt om.”

*Mica 7.5. **Num. 6.5. Cap. 13.5.

18. Dalila, vãzând cã îºi deschisese
toatã inima faþã de ea, a trimis sã
cheme pe domnitorii filistenilor ºi a
pus sã le spunã: „Suiþi-vã de data
aceasta, cãci mi-a deschis toatã inima
lui.” ªi domnitorii filistenilor s-au suit
la ea ºi au adus argintul în mâini.
19. Ea* l-a adormit pe genunchii ei.

ªi, chemând un om, a ras cele ºapte
ºuviþe de pe capul lui Samson, ºi a
început astfel sã-l slãbeascã. El ºi-a
pierdut puterea. *Prov. 7.26,27.

20. Atunci ea a zis: „Filistenii sunt
asupra ta, Samson!” ªi el s-a trezit 
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din somn ºi a zis: „Voi face ca ºi mai
înainte ºi mã voi scutura.” Nu ºtia cã
Domnul Se* depãrtase de el.   *Num. 14.9,
42,43. Ios. 7.12. 1 Sam. 16.14; 18.12; 28.15,16. 2 Cron. 15.2.

21. Filistenii l-au apucat ºi i-au scos
ochii; l-au coborât la Gaza ºi l-au
legat cu niºte lanþuri de aramã. El
învârtea la râºniþã în temniþã.

Rãzbunarea ºi moartea lui Samson
22. Dar pãrul capului lui a început

iarãºi sã creascã, dupã ce fusese ras.
23. ªi domnitorii filistenilor s-au strâns

ca sã aducã o mare jertfã dumnezeului lor
Dagon, ºi ca sã se veseleascã. Ei ziceau:
„Dumnezeul nostru a dat în mâinile
noastre pe Samson, vrãjmaºul nostru.”
24. ªi când l-a vãzut poporul, au

lãudat* pe dumnezeul lor, zicând: „Dum-
nezeul nostru a dat în mâinile noastre
pe vrãjmaºul nostru, pe acela care ne
pustia þara ºi ne înmulþea morþii.”

*Dan. 5.4.

25. În bucuria* inimii lor, au zis:
„Chemaþi pe Samson, ca sã ne desfã-
teze!” Au scos pe Samson din temniþã,
ºi el a jucat înaintea lor. L-au aºezat
între stâlpi. *Cap. 9.27.

26. ªi Samson a zis tânãrului care-l
þinea de mânã: „Lasã-mã, ca sã mã pot
atinge de stâlpii pe care se reazemã
casa ºi sã mã reazem de ei.”
27. Casa era plinã de bãrbaþi ºi de

femei; toþi domnitorii filistenilor erau
acolo, ºi pe* acoperiº erau aproape
trei mii de inºi, bãrbaþi ºi femei, care
priveau la Samson cum juca. *Deut. 22.8.

28. Atunci Samson a strigat cãtre
Domnul ºi a zis: „Doamne Dumnezeule!
Adu-Þi* aminte de mine, Te rog; Dum-
nezeule, dã-mi putere numai de data
aceasta, ºi cu o singurã loviturã sã mã
rãzbun pe filisteni pentru cei doi ochi
ai mei!” *Ier. 15.15.

29. ªi Samson a îmbrãþiºat amândoi
stâlpii de la mijloc, pe care se sprijinea
casa, ºi s-a rezemat de ei; unul era la
dreapta lui, ºi altul la stânga.
30. Samson a zis: „Sã mor împreunã cu

filistenii!” S-a plecat cu toatã puterea,
ºi casa a cãzut peste domnitori ºi peste
tot poporul care era acolo. Cei pe care
i-a prãpãdit la moartea lui au fost mai
mulþi decât cei pe care-i omorâse în
timpul vieþii.
31. Fraþii lui ºi toatã casa tatãlui sãu

s-au coborât ºi l-au luat. Când s-au
suit înapoi, l-au îngropat* între Þorea

ºi Eºtaol, în mormântul tatãlui sãu
Manoah. El fusese judecãtor în Israel
douãzeci de ani. *Cap. 13.25.

Mica

171. Era un om din muntele lui
Efraim, numit Mica.

2. El a zis mamei sale: „Cei o mie o
sutã de sicli de argint, care þi s-au luat
ºi pentru care ai blestemat chiar în
auzul urechilor mele, argintul acesta
este în mâinile mele, eu îl luasem.” ªi
mama sa a zis: „Binecuvântat* sã fie
fiul meu de Domnul!” *Gen. 14.19. Rut 3.10.

3. El a dat înapoi mamei sale cei o mie
o sutã de sicli de argint; ºi mama sa
a zis: „Închin cu mâna mea argintul
acesta Domnului, ca sã fac* cu el
fiului meu un chip cioplit ºi un chip
turnat; ºi astfel þi-l voi da înapoi.”

*Exod 20.4,23. Lev. 19.4.

4. El a dat argintul înapoi mamei
sale. Mama sa a luat* douã sute de
sicli de argint ºi a dat argintul la
argintar, care a fãcut din el un chip
cioplit ºi un chip turnat. Chipurile au
fost aduse în casa lui Mica. *Isa. 46.6.

5. Mica acesta avea o casã a lui Dum-
nezeu; a fãcut un efod* ºi terafimi**
ºi a sfinþit pe unul din fiii lui ca preot.

*Cap. 8.27. **Gen. 31.19,30. Osea 3.4.

6. În vremea aceea*, nu era împãrat
în Israel. Fiecare** fãcea ce-i plãcea.

*Cap. 18.1; 19.1; 21.25. Deut. 33.5. **Deut. 12.8.

7. Era un tânãr în Betleemul lui Iuda,
din familia lui Iuda; era levit ºi locuia
pentru o vreme acolo.
8. Omul acesta a plecat din cetatea*

Betleemul lui Iuda, sã-ºi caute o
locuinþã potrivitã. Urmându-ºi drumul,
a ajuns în muntele lui Efraim la casa
lui Mica.

*Ios. 19.15. Cap. 19.1. Rut 1.1,2. Mica 5.2. Mat. 2.1,5,6.

9. Mica i-a zis: „De unde vii?” El i-a
rãspuns: „Eu sunt levit, din Betleemul
lui Iuda, ºi merg sã-mi caut o locuinþã
potrivitã.”
10. Mica i-a zis: „Rãmâi la mine, tu 

sã-mi* fii tatã** ºi preot, ºi eu îþi voi
da zece sicli de argint pe an, hainele
de care vei avea nevoie ºi mijloace de
trai.” *Cap. 18.19. **Gen. 45.8. Iov 29.16.

11. ªi levitul a intrat la el. S-a hotãrât
astfel sã rãmânã la omul acesta, care a
privit pe tânãr ca pe unul din fiii lui.
12. Mica a sfinþit* pe levit, ºi tânãrul

acesta i-a slujit ca** preot ºi a locuit
în casa lui. *Vers. 5. **Cap. 18.30.
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13. ªi Mica a zis: „Acum, ºtiu cã
Domnul îmi va face bine, fiindcã am
ca preot pe levitul acesta.”

Fiii lui Dan ridicã lucruri pentru slujbã
din casa lui Mica

181. În vremea* aceea, nu era
împãrat în Israel; ºi seminþia**

daniþilor îºi cãuta o moºie ca sã se
aºeze în ea, cãci pânã în ziua aceea 
nu-i cãzuse la sorþi nici o moºtenire în
mijlocul seminþiilor lui Israel.

*Cap. 17.6; 21.25. **Ios. 19.47.

2. Fiii lui Dan au luat dintre ei toþi,
din familiile lor, cinci oameni viteji,
pe care i-au trimis din Þorea* ºi din
Eºtaol sã iscodeascã** þara ºi s-o
cerceteze. Ei le-au zis: „Duceþi-vã ºi
cercetaþi þara.” Ei au ajuns în muntele
lui Efraim, la casa† lui Mica, ºi au
rãmas peste noapte acolo.

*Cap. 13.25. **Num. 13.17. Ios. 2.1. †Cap. 17.1.

3. Când erau aproape de casa lui
Mica, au cunoscut glasul tânãrului
levit, s-au apropiat ºi i-au zis: „Cine
te-a adus aici? Ce faci tu în locul
acesta? ªi ce ai aici?”
4. El le-a rãspuns: „Mica face cutare

ºi cutare lucru pentru mine, îmi* dã o
simbrie, ºi eu îi sunt preot.” *Cap. 17.10.

5. Ei i-au zis: „Întrebã* pe Dum-
nezeu**, ca sã ºtim dacã vom avea
noroc în cãlãtoria noastrã.”

*1 Împ. 22.5. Isa. 30.1. Osea 4.12. **Vers. 14. Cap. 17.5. 

6. ªi preotul le-a rãspuns: „Duceþi-vã*
în pace; cãlãtoria pe care o faceþi este
sub privirea Domnului.” *1 Împ. 22.6.

7. Cei cinci oameni au plecat ºi au
ajuns în Lais*. Au vãzut poporul de
acolo trãind** la adãpost, în felul
sidoniþilor, liniºtit ºi fãrã grijã; în þarã
nu era nimeni care sã le facã cel mai
mic neajuns, stãpânind peste ei; erau
departe de sidoniþi ºi n-aveau nici o
legãturã cu alþi oameni.

*Ios. 19.47. **Vers. 27,28.

8. S-au întors la fraþii lor în Þorea* ºi
Eºtaol, ºi fraþii lor le-au zis: „Ce veste
ne aduceþi?” *Vers. 2.

9. „Haidem*”, au rãspuns ei, „sã ne
suim împotriva lor; cãci am vãzut þara
ºi iatã cã era foarte bunã. Ce! Staþi**
ºi nu ziceþi nimic? Nu fiþi leneºi ºi
porniþi sã puneþi stãpânire pe þara
aceasta. *Num. 13.30. Ios. 2.23,24. **1 Împ. 22.3.

10. Când veþi intra în ea, veþi da
peste un popor care stã fãrã* fricã.
Þara este mare, ºi Dumnezeu a dat-o
în mâinile voastre; este un loc** unde

nu lipseºte nimic din tot ce este pe
pãmânt.” *Vers. 7,27. **Deut. 8.9.

11. ªase sute de oameni din familia
lui Dan au pornit din Þorea ºi Eºtaol,
încinºi cu armele lor de rãzboi.
12. S-au suit ºi au tãbãrât la Chiriat-

Iearim*, în Iuda; de aceea locul acesta,
care este înapoia lui Chiriat-Iearim, a
fost chemat pânã în ziua de azi**
Mahane-Dan (Tabãra lui Dan).

*Ios. 15.60. **Cap. 13.25.

13. Au trecut de acolo în muntele lui
Efraim ºi au ajuns pânã la casa lui*
Mica. *Vers. 2.

14. Atunci* cei cinci oameni, care se
duseserã sã iscodeascã þara Lais, au
luat cuvântul ºi au zis fraþilor lor:
„ªtiþi cã în** casele acestea este un
efod, terafimi, un chip cioplit ºi un
chip turnat? Vedeþi acum ce aveþi de
fãcut.” *1 Sam. 14.28. **Cap. 17.5.

15. Ei s-au abãtut pe acolo, au intrat
în casa tânãrului levit, în casa lui
Mica, ºi l-au întrebat de sãnãtate.
16. Cei ºase* sute de oameni din fiii

lui Dan, încinºi cu armele lor de rãzboi,
stãteau la intrarea porþii. *Vers. 11.

17. ªi cei cinci* oameni, care se duse-
serã sã iscodeascã þara, s-au suit ºi au
intrat în casã; au luat chipul** cioplit,
efodul, terafimii ºi chipul turnat, în timp
ce preotul era la intrarea porþii cu cei
ºase sute de oameni, încinºi cu armele
lor de rãzboi. *Vers. 2,14. **Cap. 17.4,5.

18. Când au intrat în casa lui Mica ºi
au luat chipul cioplit, efodul, terafimii
ºi chipul turnat, preotul le-a zis: „Ce
faceþi?”
19. Ei au rãspuns: „Taci, pune-þi*

mâna la gurã ºi vino cu noi; sã ne fii
pãrinte** ºi preot. Mai bine este sã fii
preot la casa unui singur om sau sã fii
preotul unei seminþii ºi unei familii
din Israel?”

*Iov 21.5; 29.9; 40.4. Prov. 30.32. Mica 7.16. **Cap. 17.10.

20. Preotul s-a bucurat în inima lui; a
luat efodul, terafimii ºi chipul cioplit
ºi s-a unit cu ceata poporului.
21. Au pornit iarãºi la drum ºi au

plecat, punând înaintea lor copiii, vitele
ºi calabalâcurile.
22. Dupã ce se depãrtaserã bine de

casa lui Mica, oamenii care locuiau în
casele vecine cu a lui Mica s-au strâns
ºi au urmãrit pe fiii lui Dan.
23. Au strigat dupã fiii lui Dan, care 

s-au întors ºi au zis lui Mica: „Ce ai, 
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ºi ce înseamnã gloata aceasta de
oameni?”
24. El a rãspuns: „Dumnezeii mei,

pe care mi-i fãcusem, mi i-aþi luat
împreunã cu preotul ºi aþi plecat: ce-mi
mai rãmâne? Cum puteþi dar sã-mi
spuneþi: „Ce ai?”
25. Fiii lui Dan i-au zis: „Sã nu-þi

auzim glasul; cãci altfel niºte oameni
amãrâþi se vor arunca asupra voastrã,
ºi te vei pierde ºi pe tine ºi pe cei din
casa ta.”
26. ªi fiii lui Dan ºi-au vãzut mai

departe de drum. Mica, vãzând cã sunt
mai tari decât el, s-a întors ºi a venit
acasã.

Cucerirea cetãþii Lais
27. Au ridicat, dar, ce fãcuse Mica ºi

au luat pe preotul care era în slujba
lui ºi s-au nãpustit* asupra Laisului,
asupra unui popor liniºtit ºi în pace; 
l-au trecut** prin ascuþiºul sabiei ºi
au ars cetatea.

*Vers. 7,10. Deut. 33.22. **Ios. 19.47.

28. Nimeni n-a izbãvit-o, cãci era
departe* de Sidon, ºi locuitorii ei
n-aveau nici o legãturã cu alþi oameni:
ea era în valea care se întinde spre
Bet-Rehob**. Fiii lui Dan au zidit din
nou cetatea ºi au locuit în ea;

*Vers. 7. **Num. 13.21. 2 Sam. 10.6.

29. au numit-o* Dan**, dupã numele
lui Dan, tatãl lor, care se nãscuse lui
Israel; dar cetatea se chema mai
înainte Lais.
*Ios. 19.47. **Gen. 14.14. Cap. 20.1. 1 Împ. 12.29,30; 15.20.

30. Au înãlþat pentru ei chipul cioplit;
ºi Ionatan, fiul lui Gherºom, fiul lui
Moise, el ºi fiii lui au fost preoþii
seminþiei daniþilor pânã* pe vremea
robirii þãrii.

*Cap. 13.1. 1 Sam. 4.2,3,10,11. Ps. 78.60,61.

31. Au aºezat pentru ei chipul cioplit
pe care-l fãcuse Mica, în tot* timpul
cât a fost casa lui Dumnezeu la Silo.

*Ios. 18.1. Cap. 19.18; 21.12.

Rãutatea oamenilor din Ghibeea, din
Beniamin

191. Pe vremea când* nu era împã-
rat în Israel, un levit, care locuia

la marginea muntelui lui Efraim, ºi-a
luat ca þiitoare o femeie din Betleemul
lui Iuda. *Cap. 17.6; 18.1; 21.25.

2. Þiitoarea nu i-a fost credincioasã ºi
l-a pãrãsit, ca sã se ducã în casa tatãlui
ei în Betleemul* lui Iuda, unde a rãmas
timp de patru luni. *Cap. 17.7.

3. Bãrbatul ei s-a sculat ºi s-a dus la
ea, ca sã-i vorbeascã inimii ºi s-o aducã
înapoi. Avea cu el pe sluga lui ºi doi
mãgari. Ea l-a adus în casa tatãlui ei;
ºi când l-a vãzut tatãl femeii aceleia
tinere, l-a primit cu bucurie.
4. Socrul sãu, tatãl femeii aceleia

tinere, l-a þinut la el trei zile. Au mâncat
ºi au bãut, ºi au rãmas noaptea acolo.
5. A patra zi, s-au sculat dis-de-dimi-

neaþã, ºi levitul se pregãtea sã plece.
Dar tatãl tinerei femei a zis ginerelui
sãu: „Ia o bucatã de pâine, ca sã prinzi
la inimã*; ºi apoi veþi pleca.” *Gen. 18.5.

6. ªi au ºezut de au mâncat ºi au bãut
amândoi. Apoi tatãl tinerei femei a zis
bãrbatului: „Hotãreºte-te, dar, sã rãmâi
aici la noapte, ºi sã þi se veseleascã
inima.”
7. Bãrbatul se scula sã plece; dar, în

urma stãruinþelor socrului sãu, a rãmas
acolo ºi noaptea aceea.
8. În ziua a cincea, s-a sculat dis-de-

dimineaþã sã plece. Atunci tatãl tinerei
femei a zis: „Întãreºte-þi mai întâi
inima, te rog; ºi rãmâi pânã ce se va
pleca ziua spre searã.” ªi au mâncat
amândoi.
9. Bãrbatul se scula sã plece cu þiitoarea

ºi sluga lui, dar socrul sãu, tatãl tinerei
femei, i-a zis: „Iatã cã ziua a trecut, e
târziu, rãmâi, dar, peste noapte aici;
iatã cã ziua se pleacã spre noapte,
rãmâi aici peste noapte, ºi sã þi se
veseleascã inima; mâine vã veþi scula
dis-de-dimineaþã ca sã porniþi la drum,
ºi te vei duce la cortul tãu.”
10. Bãrbatul n-a vrut sã mai rãmânã

ºi în noaptea aceea, ci s-a sculat ºi a
plecat.
A ajuns pânã în faþa Iebusului*, adicã

Ierusalimul, cu cei doi mãgari înºeuaþi
ºi cu þiitoarea lui. *Ios. 18.28.

11. Când s-au apropiat de Iebus, ziua
se plecase mult spre searã. Sluga a zis
atunci stãpânului sãu: „Haidem sã ne
îndreptãm spre cetatea* aceasta a
iebusiþilor ºi sã rãmânem în ea peste
noapte.” *Ios. 15.8,63. Cap. 1.21. 2 Sam. 5.6.

12. Stãpânul sãu i-a rãspuns: „Nu
putem sã intrãm într-o cetate strãinã,
unde nu sunt copii de ai lui Israel, ci
sã mergem pânã la* Ghibeea.” *Ios. 18.28.

13. A mai zis slugii sale: „Haidem sã
ne apropiem de unul din locurile acestea,
Ghibeea sau Rama*, ºi sã rãmânem
acolo peste noapte.” *Ios. 18.25.
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14. Au mers mai departe, ºi apunea
soarele când s-au apropiat de Ghibeea,
care este a lui Beniamin.
15. S-au îndreptat într-acolo ca sã se

ducã sã rãmânã peste noapte în Ghibeea.
Levitul a intrat ºi s-a oprit în piaþa

cetãþii. Nu s-a gãsit nimeni care sã-i*
primeascã în casã sã rãmânã peste
noapte. *Mat. 25.43. Evr. 13.2.

16. ªi iatã cã un bãtrân se întorcea
seara de la munca* câmpului; omul
acesta era din muntele lui Efraim,
locuia pentru o vreme la Ghibeea, ºi
oamenii din locul acela erau benia-
miþi. *Ps. 104.23.

17. El a ridicat ochii ºi a vãzut pe
cãlãtor în piaþa cetãþii. ªi bãtrânul i-a
zis: „Încotro mergi ºi de unde vii?”
18. El i-a rãspuns: „Venim din

Betleemul lui Iuda ºi mergem pânã la
marginea muntelui lui Efraim, de unde
sunt. Mã dusesem la Betleemul lui Iuda,
ºi acum mã duc la* Casa Domnului.
Dar nu se gãseºte nimeni sã mã
primeascã în casã.

*Ios. 18.1. Cap. 18.31; 20.18. 1 Sam. 1.3,7.

19. Avem însã paie ºi nutreþ pentru
mãgarii noºtri; avem ºi pâine ºi vin
pentru mine, pentru roaba ta ºi pentru
bãiatul care este cu robii tãi. Nu
ducem lipsã de nimic.”
20. Bãtrânul a zis: „Pacea sã fie* cu

tine! Toate nevoile tale le iau asupra
mea, numai** sã nu rãmâi în piaþã peste
noapte.” *Gen. 43.23. Cap. 6.23. **Gen. 19.2.

21. L-a* dus în casa lui ºi a dat nutreþ
mãgarilor. Cãlãtorii** ºi-au spãlat
picioarele; apoi au mâncat ºi au bãut.

*Gen. 24.32; 43.24. **Gen. 18.4. Ioan 13.5.

22. Pe când se veseleau ei, iatã cã
oamenii* din cetate, niºte fii ai lui
Belial**, oameni stricaþi, au înconjurat
casa, au bãtut la poartã ºi au zis
bãtrânului, stãpânul casei: „Scoate†
pe omul acela care a intrat la tine, ca
sã ne împreunãm cu el.”

*Gen. 19.4. Cap. 20.5. Osea 9.9; 10.9. **Deut. 13.13.
†Gen. 19.5. Rom. 1.26,27.

23. Stãpânul* casei a ieºit la ei ºi 
le-a zis: „Nu, fraþilor, vã rog sã nu
faceþi un lucru aºa de rãu; fiindcã
omul acesta a intrat în casa mea, nu
sãvârºiþi** miºelia aceasta.

*Gen. 19.6,7. **2 Sam. 13.12.

24. Iatã* cã am o fatã fecioarã, ºi
omul acesta are o þiitoare; vi le voi
aduce afarã: necinstiþi-le** ºi faceþi-le
ce vã va plãcea. Dar nu sãvârºiþi cu 

omul acesta o faptã aºa de nelegiuitã.”
*Gen. 19.8. **Gen. 34.2. Deut. 21.14.

25. Oamenii aceia n-au vrut sã-l
asculte. Atunci omul ºi-a luat þiitoarea
ºi le-a adus-o afarã. Ei s-au împreunat*
cu ea ºi ºi-au bãtut joc de ea toatã
noaptea pânã dimineaþa; ºi i-au dat
drumul când se lumina de ziuã.

*Gen. 4.1.

26. Cãtre ziuã, femeia aceasta a venit ºi
a cãzut la uºa casei omului la care era
bãrbatul ei ºi a rãmas acolo pânã la ziuã.
27. ªi dimineaþa, bãrbatul ei s-a sculat,

a deschis uºa casei ºi a ieºit ca sã-ºi
urmeze drumul mai departe. Dar iatã
cã femeia, þiitoarea lui, era întinsã la
uºa casei, cu mâinile pe prag.
28. El i-a zis: „Scoalã-te ºi haidem

sã mergem!” Ea n-a* rãspuns. Atunci
bãrbatul a pus-o pe mãgar ºi a plecat
acasã. *Cap. 20.5.

29. Când a ajuns acasã, a luat un
cuþit, a apucat pe þiitoarea lui ºi a*
tãiat-o mãdular cu mãdular în douã-
sprezece bucãþi, pe care le-a trimis în
tot þinutul lui Israel. *Cap. 20.6. 1 Sam. 11.7.

30. Toþi cei ce au vãzut lucrul acesta
au zis: „Niciodatã nu s-a întâmplat ºi
nu s-a vãzut aºa ceva, de când s-au
suit copiii lui Israel din Egipt pânã în
ziua de azi; luaþi aminte, dar, la lucrul
acesta, sfãtuiþi-vã* ºi vorbiþi!”

*Cap. 20.7. Prov. 13.10.

Poporul la Miþpa

201. Toþi copiii* lui Israel au ieºit
de la Dan** pânã la Beer-ªeba ºi

þara Galaadului, ºi adunarea s-a strâns
ca un singur om înaintea Domnului, la
Miþpa†. *Deut. 13.12. Ios. 22.12. 
Cap. 21.5. 1 Sam. 11.7. **Cap. 18.29. 1 Sam. 3.20. 2 Sam.
3.10; 24.2. †Cap. 10.17; 11.11. 1 Sam. 7.5; 10.17.

2. Cãpeteniile întregului popor, toate
seminþiile lui Israel, au venit în adu-
narea poporului lui Dumnezeu: erau
patru sute de mii de oameni pedeºtri,
care scoteau* sabia. *Cap. 8.10.

3. ªi fiii lui Beniamin au auzit cã se
suiserã copiii lui Israel la Miþpa.
Copiii lui Israel au zis: „Spuneþi cum 

s-a întâmplat aceastã nelegiuire?”
4. Atunci levitul, bãrbatul femeii care

fusese ucisã, a luat cuvântul ºi a zis:
„Ajunsesem, împreunã cu þiitoarea mea,
la Ghibeea* lui Beniamin, ca sã rãmâ-
nem peste noapte acolo. *Cap. 19.15.

5. Locuitorii* din Ghibeea s-au sculat
împotriva mea ºi au înconjurat noaptea
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casa în care eram. Aveau de gând sã
mã omoare; au siluit pe þiitoarea**
mea pânã când a murit.

*Cap. 19.22. **Cap. 19.25,26.

6. Mi-am luat* þiitoarea ºi am tãiat-o
în bucãþi, pe care le-am trimis în tot
þinutul moºtenirii lui Israel; cãci au
sãvârºit o nelegiuire** ºi o miºelie în
Israel. *Cap. 19.29. **Ios. 7.15.

7. Iatã-vã pe toþi, copii ai lui Israel;
sfãtuiþi-vã* ºi luaþi o hotãrâre aici!”

*Cap. 19.30.

8. Tot poporul s-a sculat ca un singur
om ºi a zis: „Nici unul din noi sã nu se
ducã în cortul lui ºi nimeni sã nu se
întoarcã acasã.
9. Iatã acum ce vom face cetãþii

Ghibeea: sã mergem împotriva ei dupã
cum vom ieºi la sorþi.
10. Sã luãm din toate seminþiile lui

Israel zece oameni din o sutã, o sutã
dintr-o mie ºi o mie din zece mii; ei sã
se ducã sã caute merinde pentru popor
pentru ca, la întoarcerea lor, sã facem
cetãþii Ghibeea din Beniamin, potrivit
cu toatã miºelia pe care a fãcut-o ea în
Israel.”
11. Astfel toþi bãrbaþii lui Israel s-au

strâns împotriva cetãþii, uniþi ca un
singur om.
12. Seminþiile* lui Israel au trimis

niºte oameni în toate familiile lui
Beniamin, ca sã-i spunã: „Ce înseamnã
nelegiuirea aceasta care s-a fãcut între
voi? *Deut. 13.14. Ios. 22.13,16.

13. Scoateþi afarã acum pe oamenii
aceia stricaþi* din Ghibeea ca sã-i omo-
râm ºi sã curãþãm rãul** din mijlocul
lui Israel.” Dar beniamiþii n-au vrut sã
asculte glasul fraþilor lor, copiii lui
Israel. *Deut. 13.13. Cap. 19.22. **Deut. 17.12.

14. Beniamiþii au ieºit din cetãþile lor
ºi s-au strâns la Ghibeea ca sã lupte
împotriva copiilor lui Israel.
15. Numãrul beniamiþilor ieºiþi în

ziua aceea din cetãþi a fost de douãzeci
ºi ºase de mii de oameni care scoteau
sabia, fãrã sã se mai socoteascã ºi
locuitorii din Ghibeea, care alcãtuiau
ºapte sute de oameni aleºi.
16. În tot poporul acesta, erau ºapte

sute de oameni aleºi care nu* se
slujeau de mâna dreaptã; toþi aceºtia,
aruncând o piatrã cu praºtia, puteau sã
ocheascã un fir de pãr ºi nu dãdeau
greº. *Cap. 3.15. 1 Cron. 12.2.

17. S-a fãcut ºi numãrãtoarea bãrba-
þilor lui Israel, afarã de ai lui Benia-

min, ºi s-au gãsit patru sute de mii
care scoteau sabia, toþi bãrbaþi de
rãzboi.
18. ªi copiii lui Israel s-au sculat, 

s-au suit* la Betel ºi au întrebat** pe
Dumnezeu, zicând: „Cine din noi sã se
suie întâi ca sã lupte împotriva fiilor
lui Beniamin?” Domnul a rãspuns:
„Iuda sã se suie întâi.”

*Vers. 23,26. **Num. 27.21. Cap. 1.1.

Seminþia lui Beniamin este aproape
nimicitã

19. Copiii lui Israel au pornit dis-de-
dimineaþã ºi au tãbãrât la Ghibeea.
20. ªi bãrbaþii lui Israel au înaintat ca

sã înceapã lupta împotriva bãrbaþilor
lui Beniamin ºi s-au aºezat în linie de
bãtaie împotriva lor, înaintea cetãþii
Ghibeea.
21. Fiii* lui Beniamin au ieºit din

Ghibeea ºi în ziua aceea au culcat la
pãmânt douãzeci ºi douã de mii de
oameni din Israel. *Gen. 49.27.

22. Poporul, bãrbaþii lui Israel, s-au
îmbãrbãtat ºi s-au aºezat din nou în
linie de bãtaie în locul unde se
aºezaserã în ziua întâi.
23. ªi* copiii lui Israel s-au suit ºi au

plâns înaintea Domnului pânã seara;
au întrebat pe Domnul ºi au zis: „Sã
mã mai sui la luptã împotriva fiilor
fratelui meu Beniamin?” Domnul a
rãspuns: „Suiþi-vã împotriva lui.”

*Vers. 26,27.

24. Copiii lui Israel au înaintat împo-
triva fiilor lui Beniamin, în ziua a doua.
25. ªi în aceeaºi zi*, beniamiþii le-au

ieºit înainte din Ghibeea ºi iarãºi au
culcat la pãmânt optsprezece mii de
oameni din copiii lui Israel, toþi în
stare sã poarte armele. *Vers. 21.

26. Toþi copiii lui Israel ºi tot poporul 
s-au suit* ºi au venit la Betel; au plâns
ºi au rãmas acolo înaintea Domnului,
au postit în ziua aceea pânã seara ºi
au adus arderi de tot ºi jertfe de mul-
þumire înaintea Domnului. *Vers. 18.

27. ªi copiii lui Israel au întrebat pe
Domnul – acolo se gãsea atunci
chivotul* legãmântului lui Dumnezeu,

*Ios. 18.1. 1 Sam. 4.3,4.

28. ºi Fineas*, fiul lui Eleazar, fiul
lui Aaron, stãtea** pe vremea aceea
înaintea lui Dumnezeu – ºi au zis: „Sã
mai pornesc la luptã împotriva fiilor
fratelui meu Beniamin sau sã mã las?”
Domnul a rãspuns: „Suiþi-vã, cãci mâine

JUDECÃTORII 20284

îi voi da în mâinile voastre.”
*Ios. 24.33. **Deut. 10.8; 18.5.

29. Atunci Israel a pus niºte oameni la*
pândã în jurul cetãþii Ghibeea. *Ios. 3.4.

30. Copiii lui Israel s-au suit împotriva
fiilor lui Beniamin, a treia zi, ºi s-au
aºezat în linie de bãtaie înaintea cetãþii
Ghibeea, ca ºi în celelalte dãþi.
31. ªi fiii lui Beniamin au ieºit înaintea

poporului ºi au fost traºi departe de
cetate. Au început sã loveascã de
moarte în popor, ca ºi în celelalte dãþi,
pe drumurile cele mari, care suie: unul
la Betel ºi altul la Ghibeea prin câmpie,
ºi au ucis aproape treizeci de bãrbaþi
din Israel.
32. Fiii lui Beniamin ziceau: „Iatã-i

bãtuþi înaintea noastrã ca ºi mai
înainte!” Dar copiii lui Israel ziceau:
„Sã fugim ºi sã-i tragem departe de
cetate, la drumul mare.”
33. Toþi bãrbaþii lui Israel ºi-au pãrãsit

locurile ºi s-au înºiruit de bãtaie la
Baal-Tamar; ºi oamenii lui Israel, care
stãteau la pândã, s-au aruncat din
locul în care erau, din Maare-Ghibeea.
34. Zece mii de oameni aleºi din tot

Israelul au ajuns înaintea cetãþii
Ghibeea. Lupta a fost aprigã, ºi benia-
miþii* nu-ºi închipuiau prãpãdul prin
care aveau sã treacã. *Ios. 8.14. Isa. 47.11.

35. Domnul a bãtut pe Beniamin
înaintea lui Israel, ºi copiii lui Israel
au ucis în ziua aceea douãzeci ºi cinci
de mii o sutã de oameni din Beniamin,
toþi în stare sã poarte armele.
36. Fiii lui Beniamin credeau cã

bãrbaþii* lui Israel sunt bãtuþi, cãci
aceºtia fãceau loc beniamiþilor ºi se
bizuiau pe oamenii pe care-i puseserã
la pândã împotriva cetãþii Ghibeea.

*Ios. 8.15.

37. Oamenii de la pândã* s-au aruncat
repede asupra cetãþii Ghibeea, au
pornit înainte ºi au trecut toatã cetatea
prin ascuþiºul sabiei. *Ios. 8.19.

38. Dupã un semn asupra cãruia se
învoiserã cu bãrbaþii lui Israel, cei de
la pândã aveau sã facã sã se înalþe din
cetate un fum gros.
39. Atunci bãrbaþii lui Israel s-au

întors în luptã. Beniamiþii le omorâserã
aproape treizeci de oameni ºi ziceau:
„Negreºit, iatã-i bãtuþi înaintea noastrã
ca în cea dintâi luptã!”
40. Dar un fum gros începea sã se

înalþe atunci din cetate. Beniamiþii s-au

uitat* înapoi; ºi iatã cã flãcãrile se
ridicau din cetatea întreagã spre cer.

*Ios. 8.20.

41. Bãrbaþii lui Israel se întorseserã;
ºi bãrbaþii lui Beniamin s-au înspãi-
mântat, vãzând prãpãdul care avea 
sã-i ajungã.
42. Au dat dosul înaintea bãrbaþilor

lui Israel ºi au fugit pe calea care duce
în pustiu. Dar nãvãlitorii s-au luat
dupã ei, iar pe cei ce ieºiserã din
cetate i-au culcat la pãmânt, cãci îi
prinseserã la mijloc.
43. Au înconjurat pe Beniamin, l-au

gonit ºi l-au zdrobit de îndatã ce voia
sã se odihneascã, pânã în faþa cetãþii
Ghibeea înspre soare-rãsare.
44. Optsprezece mii de bãrbaþi au

cãzut din Beniamin, toþi voinici.
45. Din cei ce au dat dosul ca sã fugã

spre pustiu, la stânca Rimon*, bãrbaþii
lui Israel au nimicit cinci mii pe
drumuri; i-au urmãrit pânã la Ghideom
ºi au ucis din ei douã mii. *Ios. 15.32.

46. Întreg numãrul beniamiþilor care
au pierit în ziua aceea a fost de douã-
zeci ºi cinci de mii de oameni în stare
sã poarte armele, toþi voinici.
47. ªase sute de oameni erau cei ce

dãduserã* dosul ºi fugiserã spre pustiu,
la stânca Rimon; acolo au rãmas patru
luni. *Cap. 21.13.

48. Bãrbaþii lui Israel s-au întors la
fiii lui Beniamin ºi i-au trecut prin
ascuþiºul sabiei, de la oamenii din
cetãþi pânã la dobitoace ºi tot ce au
gãsit. Au pus de asemenea foc tuturor
cetãþilor pe care le-au gãsit în cale.

Înmulþirea din nou a seminþiei lui
Beniamin

211. Bãrbaþii* lui Israel juraserã la
Miþpa, zicând: „Nici unul din noi

sã nu-ºi dea fata dupã un beniamit.”
*Cap. 20.1.

2. Poporul a venit la Betel* ºi a stat
înaintea lui Dumnezeu pânã seara. Au
ridicat glasul, au vãrsat multe lacrimi 

*Cap. 20.18,26.

3. ºi au zis: „Doamne Dumnezeul lui
Israel, pentru ce s-a întâmplat aºa ceva
în Israel: sã lipseascã astãzi o seminþie
întreagã din Israel?”
4. A doua zi, poporul s-a sculat dis-

de-dimineaþã; au zidit* acolo un altar
ºi au adus arderi de tot ºi jertfe de
mulþumire. *2 Sam. 24.25.
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5. Copiii lui Israel au zis: „Cine din-
tre toate seminþiile lui Israel nu s-a
suit la adunare înaintea Domnului?”
Cãci fãcuserã* un jurãmânt mare împo-
triva oricui nu s-ar sui la Domnul, la
Miþpa, ºi ziseserã: „Sã fie pedepsit cu
moartea.” *Cap. 5.23.

6. Copiilor lui Israel le pãrea rãu
de fratele lor Beniamin ºi ziceau:
„Astãzi a fost nimicitã o seminþie din
Israel.
7. Cum sã facem rost de neveste celor

ce au rãmas cu viaþã, fiindcã am jurat
pe Domnul sã nu le dãm fetele noastre
de neveste?”
8. Ei au zis deci: „Este cineva dintre

seminþiile lui Israel care sã nu se fi
suit la Domnul, la Miþpa?” ªi nimeni
din Iabes*, din Galaad, nu venise în
tabãrã, la adunare. *1 Sam. 11.1; 31.11.

9. Au fãcut numãrãtoarea poporului,
ºi nu era acolo nici unul din locuitorii
din Iabes, din Galaad.
10. Atunci adunarea a trimis împotriva

lor douãsprezece mii de ostaºi, dându-le
porunca aceasta: „Duceþi-vã* ºi treceþi
prin ascuþiºul sabiei pe locuitorii din
Iabes, din Galaad, cu femeile ºi copiii.

*Vers. 5. Cap. 5.23. 1 Sam. 11.7.

11. Iatã ce sã faceþi: sã nimiciþi cu
desãvârºire orice bãrbat* ºi orice
femeie care a cunoscut împreunarea
cu bãrbat.” *Num. 31.17.

12. Au gãsit între locuitorii din Iabes,
din Galaad, patru sute de fete fecioare,
care nu se culcaserã cu bãrbat, ºi le-au
adus în tabãrã la Silo*; care este în
þara Canaanului.” *Ios. 18.1.

13. Toatã adunarea a trimis soli sã
vorbeascã fiilor lui Beniamin care erau*
la stânca Rimon ºi sã le vesteascã
pacea. *Cap. 20.47.

14. În timpul acela beniamiþii s-au
întors ºi li s-au dat de neveste acelea pe
care le lãsaserã cu viaþã din femeile din
Iabes, din Galaad. Dar nu erau destule.
15. Poporului îi* pãrea rãu de Benia-

min, cãci Domnul fãcuse o spãrturã în
seminþiile lui Israel. *Vers. 6.

16. Bãtrânii adunãrii au zis: „Cum sã
facem rost de neveste pentru cei
rãmaºi, cãci femeile lui Beniamin au
fost nimicite?”
17. ªi au zis: „Cei ce au mai rãmas

din Beniamin sã-ºi pãstreze moºtenirea,
ca sã nu se ºteargã o seminþie din
Israel.
18. Dar noi nu putem sã dãm pe fetele

noastre dupã ei, cãci copiii lui Israel*
au jurat, zicând: „Blestemat sã fie cine
va da o nevastã unui beniamit!”

*Vers. 1. Cap. 11.35.

19. ªi au zis: „Iatã, în fiecare an este
o sãrbãtoare a Domnului la Silo, care
este la miazãnoapte de Betel, la
rãsãritul drumului care suie din Betel
la Sihem, ºi la miazãzi de Lebona.”
20. Apoi au dat urmãtoarea poruncã

fiilor lui Beniamin: „Duceþi-vã ºi staþi
la pândã în vii.
21. Uitaþi-vã, ºi când veþi vedea pe

fetele din Silo ieºind sã joace*, sã
ieºiþi din vii, sã vã luaþi fiecare câte o
nevastã din fetele din Silo ºi sã vã
duceþi în þara lui Beniamin.

*Exod 15.20. Cap. 11.34. 1 Sam. 18.6. Ier. 31.13.

22. Dacã pãrinþii sau fraþii lor vor
veni sã se plângã la noi, le vom spune: 
„Daþi-ni-le nouã, cãci n-am luat câte o
nevastã de fiecare în rãzboi. Nu voi li 
le-aþi dat: numai atunci aþi fi vinovaþi.”
23. Fiii lui Beniamin au fãcut aºa: 

ºi-au luat neveste, dupã numãrul lor,
dintre jucãtoarele pe care le-au rãpit;
apoi au plecat ºi s-au întors în moº-
tenirea lor; au zidit* iarãºi cetãþile ºi
au locuit acolo. *Cap. 20.48.

24. ªi, în acelaºi timp, copiii lui
Israel au plecat de acolo fiecare în
seminþia lui ºi în familia lui ºi s-a
întors fiecare în moºtenirea lui.
25. Pe vremea aceea*, nu era împãrat

în Israel, fiecare** fãcea ce-i plãcea.
*Cap. 17.6; 18.1; 19.1. **Deut. 12.8. Cap. 17.6.
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Naomi

11. Pe vremea judecãtorilor*, a fost
o foamete** în þarã. Un om din

Betleemul† lui Iuda a plecat cu
nevasta sa ºi cu cei doi fii ai lui, sã
locuiascã pentru o vreme în þara
Moabului.

*Judc. 2.16. **Gen. 12.10; 26.1. 2 Împ. 8.1. †Judc.17.8.

2. Numele omului aceluia era Elimelec,
numele nevestei lui era Naomi, ºi cei
doi fii ai lui se numeau Mahlon ºi
Chilion: erau efratiþi*, din Betleemul
lui Iuda. Ajungând în þara Moabului,
ºi-au aºezat locuinþa acolo.

*Gen. 35.19. **Judc. 3.30. 

3. Elimelec, bãrbatul Naomei, a murit,
ºi ea a rãmas cu cei doi fii ai ei.
4. Ei ºi-au luat neveste moabite. Una

se numea Orpa, ºi cealaltã Rut, ºi au
locuit acolo aproape zece ani.
5. Mahlon ºi Chilion au murit ºi ei

amândoi, ºi Naomi a rãmas fãrã cei
doi fii ai ei ºi fãrã bãrbat.

Rut se þine de Naomi
6. Apoi s-a sculat, ea ºi nurorile ei, ca

sã se întoarcã în þara ei din þara
Moabului, cãci aflase în þara Moabului
cã Domnul cercetase* pe poporul Sãu
ºi-i dãduse** pâine.

*Exod 4.31. Luca 1.68. **Ps. 132.15. Mat. 6.11.

7. Ea a ieºit din locul în care locuia
însoþitã de cele douã nurori ale ei ºi a
pornit ca sã se întoarcã în þara lui
Iuda.
8. Naomi a zis atunci celor douã nurori

ale ei: „Duceþi-vã ºi întoarceþi-vã fie-
care* la casa mamei ei! Domnul sã
Se** îndure de voi, cum v-aþi îndurat†
ºi voi de cei ce au murit ºi de mine!

*Ios. 24.15. **2 Tim. 1.16-18. †Vers. 5. Cap. 2.20.

9. Sã vã dea Domnul sã gãsiþi
odihnã* fiecare în casa unui bãrbat!”
ªi le-a sãrutat. Ele au ridicat glasul ºi
au plâns; *Cap. 3.1.

10. ºi i-au zis: „Nu; noi vom merge
cu tine la poporul tãu.”
11. Naomi a zis: „Întoarceþi-vã,

fiicele mele! Pentru ce sã veniþi voi cu
mine? Mai am eu oare fii în pântecele
meu, ca sã poatã fi bãrbaþii* voºtri?

*Gen. 38.11. Deut. 25.5.

12. Întoarceþi-vã, fiicele mele, ºi
duceþi-vã! Eu sunt prea bãtrânã ca sã

mã mãrit din nou. ªi chiar dacã aº zice
cã trag nãdejde; chiar dacã în noaptea
aceasta aº fi cu un bãrbat ºi aº naºte fii,
13. aþi mai aºtepta voi pânã sã se facã

mari ºi aþi vrea voi sã nu vã mãritaþi
din pricina lor? Nu, fiicele mele! Eu
sunt mult mai amãrâtã decât voi,
pentru cã mâna Domnului s-a întins*
împotriva mea.”

*Judc. 2.15. Iov 19.21. Ps. 32.4; 38.2; 39.9,10

14. ªi ele au ridicat glasul ºi iarãºi au
plâns. Orpa a sãrutat pe soacra sa ºi a
plecat, dar Rut s-a þinut* de ea.

*Prov. 17.17; 18.24.

15. Naomi a zis cãtre Rut: „Iatã, cum-
nata ta s-a întors la poporul ei ºi la
dumnezeii* ei; întoarce-te** ºi tu
dupã cumnata ta.”

* Judc. 11.24. **Ios. 24.15,19. 2 Împ. 2.2. Luca 24.28.

16. Rut a rãspuns: „Nu sta* de mine
sã te las ºi sã mã întorc de la tine!
Încotro vei merge tu, voi merge ºi eu,
unde vei locui tu, voi locui ºi eu;
poporul** tãu va fi poporul meu, ºi
Dumnezeul tãu va fi Dumnezeul meu;

*2 Împ. 2.2,4,6. **Cap. 2.11,12.

17. unde vei muri tu, voi muri ºi eu ºi
voi fi îngropatã acolo. Facã-mi
Domnul* ce o vrea, dar nimic nu mã
va despãrþi de tine decât moartea!”

*1 Sam. 3.17; 25.22. 2 Sam. 19.13. 2 Împ. 6.31.

18. Naomi, vãzând-o* hotãrâtã sã
meargã cu ea, n-a mai stãruit. *Fapt. 21.14.

19. Au cãlãtorit împreunã pânã ce
au ajuns la Betleem. ªi când au intrat
în Betleem, toatã cetatea s-a pus* în
miºcare din pricina lor, ºi femeile ziceau:
„Naomi** (Plãcutã) este aceasta?”

*Mat. 21.10. **Isa. 23.7. Plân. 2.15.

20. Ea le-a zis: „Nu-mi mai ziceþi
Naomi; ziceþi-mi Mara (Amãrãciune),
cãci Cel Atotputernic m-a umplut de
amãrãciune.
21. La plecare eram în belºug, ºi

acum Domnul mã aduce înapoi cu
mâinile* goale. De ce sã-mi mai ziceþi
Naomi, când Domnul S-a rostit împo-
triva mea, ºi Cel Atotputernic m-a
întristat?” *Iov 1.21.

22. Astfel s-au întors din þara Moa-
bului Naomi ºi nora sa Rut, moabita.
Au ajuns la Betleem la începutul*
seceratului orzului.

*Exod 9.31,32. Cap. 2.23. 2 Sam. 21.9.

RUT
(Psalmul 113.5-9. Fapte 10.35. Romani 4.7; 9.25,26. 1 Timotei 5.4,14. )



Rut – Boaz

21. Naomi avea o rudã* dupã bãrbat.
Acesta era un om foarte bogat,

din familia lui Elimelec, ºi se numea
Boaz**. *Cap. 3.2,12. **Cap. 4.21.

2. Rut, moabita, a zis cãtre Naomi:
„Lasã-mã, te rog, sã mã duc sã strâng
spice de pe câmpul aceluia înaintea*
cãruia voi cãpãta trecere.” Ea i-a
rãspuns: „Du-te, fiica mea.”

*Lev. 19.9. Deut. 24.19.

3. Ea s-a dus într-un ogor sã strângã
spice pe urma secerãtorilor. ªi s-a
întâmplat cã ogorul acela era al lui
Boaz, care era din familia lui Elimelec.
4. ªi iatã cã Boaz a venit din Betleem

ºi a zis secerãtorilor: „Domnul* sã fie
cu voi!” Ei au rãspuns: „Domnul sã te
binecuvânteze!”

*Ps. 129.7,8. Luca 1.28. 2 Tes. 3.16.

5. ªi Boaz a zis slujitorului însãrcinat
cu privegherea secerãtorilor: „A cui
este tânãra aceasta?”
6. Slujitorul însãrcinat cu privegherea

secerãtorilor a rãspuns: „Este o tânãrã
moabitã, care s-a întors* cu Naomi din
þara Moabului. *Cap. 1.22.

7. Ea a zis: „Dã-mi voie sã strâng ºi
sã culeg spice dintre snopi, rãmase pe
urma secerãtorilor.” ªi de azi dimineaþã,
de când a venit, a stat în picioare pânã
acum ºi nu s-a odihnit decât o clipã în
casã.”
8. Boaz a zis cãtre Rut: „Ascultã,

fiicã, sã nu te duci sã culegi spice în
alt ogor; sã nu te depãrtezi de aici ºi
rãmâi cu slujnicele mele.
9. Uitã-te unde vor secera pe câmp ºi

du-te dupã ele. Am poruncit slugilor
mele sã nu se atingã de tine. ªi când îþi
va fi sete, sã te duci la vase ºi sã bei
din ce vor scoate slugile.”
10. Atunci ea s-a aruncat* cu faþa la

pãmânt ºi i-a zis: „Cum am cãpãtat eu
trecere înaintea ta, ca sã te îngrijeºti
de mine, o strãinã?” *1 Sam. 25.23.
11. Boaz i-a rãspuns: „Mi s-a spus

tot* ce ai fãcut pentru soacra ta, de la
moartea bãrbatului tãu, ºi cum ai
pãrãsit pe tatãl tãu ºi pe mama ta ºi
þara în care te-ai nãscut, ca sã mergi la
un popor pe care nu-l cunoºteai mai
înainte. *Cap. 1.14,16,17.

12. Domnul sã-þi rãsplãteascã* ce
ai fãcut, ºi plata sã-þi fie deplinã din
partea Domnului Dumnezeului lui
Israel sub ale** cãrui aripi ai venit sã
te adãposteºti!”

*1 Sam. 24.19. **Cap. 1.16. Ps. 17.8; 36.7; 57.1; 63.7.

13. ªi ea a zis: „O! Sã* capãt trecere
înaintea ta, domnul meu! Cãci tu m-ai
mângâiat, ºi vorbele tale au mers la
inima slujnicei tale. ªi totuºi eu nu**
sunt nici mãcar ca una din slujnicele
tale.” *Gen. 33.15. 1 Sam. 1.18. **1 Sam. 25.41.

14. La vremea prânzului, Boaz a zis
cãtre Rut: „Apropie-te, mãnâncã pâine
ºi înmoaie-þi bucata în oþet.” Ea a ºezut
lângã secerãtori. I-au dat grãunþe
prãjite; a mâncat ºi s-a sãturat*, ºi ce a
rãmas a strâns. *Vers. 8.

15. Apoi s-a sculat sã culeagã spice.
Boaz a dat urmãtoarea poruncã sluji-
torilor sãi: „Lãsaþi-o sã culeagã spice
ºi între snopi ºi sã n-o opriþi;
16. ºi chiar voi sã-i scoateþi din snopi

câteva spice; s-o lãsaþi sã culeagã
spice ºi sã n-o înfruntaþi.”
17. Ea a cules spice de pe câmp pânã

seara ºi a bãtut ce culesese. A ieºit
aproape o efã de orz.
18. A luat-o ºi a intrat în cetate, ºi

soacra sa a vãzut ce culesese. Rut a
scos ºi rãmãºiþele de la prânz ºi* i 
le-a dat. *Vers. 14.

19. Soacra sa i-a zis: „Unde ai cules
astãzi spice ºi unde ai muncit?
Binecuvântat sã fie cel ce s-a îngrijit*
de tine!” ªi Rut a spus soacrei sale
la cine muncise: „Omul la care am
muncit azi”, a zis ea, „se numeºte
Boaz.” *Vers. 10. Ps. 41.1.

20. Naomi a zis nurorii sale: „Sã fie
binecuvântat* de Domnul, care este
plin de îndurare** pentru cei vii, cum
a fost ºi pentru cei ce au murit. Omul
acesta este rudã cu noi”, i-a mai spus
Naomi, „este din cei ce au† drept de
rãscumpãrare asupra noastrã.”
*Cap. 3.10. 2 Sam. 2.5. Iov 29.13. **Prov. 17.17. †Cap. 3.9; 4.6.

21. Rut, moabita, a adãugat: „El mi-a
mai zis: „Rãmâi cu slugile mele pânã
vor isprãvi de secerat.”
22. ªi Naomi a zis cãtre nora sa,

Rut: „Este bine, fiica mea, sã ieºi cu
slujnicele lui ºi sã nu te întâlneascã
cineva în alt ogor.”
23. Ea s-a þinut, dar, de slujnicele

lui Boaz, ca sã culeagã spice, pânã la
sfârºitul seceratului orzului ºi secera-
tului grâului. ªi locuia cu soacra sa.

Rut ascultã de sfatul soacrei ei

31. Soacra sa, Naomi, i-a zis: „Fiica
mea, aº vrea* sã-þi dau un loc de

odihnã**, ca sã fii fericitã.
*1 Cor. 7.36. 1 Tim. 5.8. **Cap. 1.9.
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2. ªi acum Boaz, cu ale cãrui slujnice*
ai fost, nu este el rudã cu noi? Iatã, el
are sã vânture la noapte orzul în arie.

*Cap. 2.8.

3. Spalã-te ºi unge-te*, apoi îmbracã-te
cu hainele tale ºi coboarã-te la arie. Sã
nu te faci cunoscutã lui, pânã va isprãvi
de mâncat ºi de bãut. *2 Sam. 14.2.

4. ªi când se va duce sã se culce,
însemneazã-þi locul unde se culcã. Apoi
du-te, descoperã-i picioarele ºi culcã-te.
ªi el însuºi îþi va spune ce sã faci.”
5. Ea i-a rãspuns: „Voi face tot ce ai

spus.”
6. Rut s-a coborât la arie ºi a fãcut tot

ce poruncise soacra sa.
7. Boaz a mâncat ºi a bãut, ºi inima-i

era* veselã. S-a dus ºi s-a culcat la mar-
ginea unui stog. Rut a venit atunci încet
de tot, i-a descoperit picioarele  ºi s-a
culcat. *Judc. 19.6,9,22. 2 Sam. 13.28. Est. 1.10.

8. La miezul nopþii, omul s-a speriat;
s-a plecat ºi iatã cã o femeie era
culcatã la picioarele lui.
9. El a zis: „Cine eºti tu?” Ea a

rãspuns: „Eu sunt Rut, slujnica ta;
întinde-þi poala hainei* peste slujnica
ta, cãci ai drept** de rãscumpãrare.”

*Ezec. 16.8. **Vers. 12. Cap. 2.20. 

10. ªi el a zis: „Fii binecuvântatã* de
Domnul, fiicã! Aceastã faptã de pe
urmã mãrturiseºte ºi mai mult pentru
tine decât cea dintâi**, cã n-ai umblat
dupã tineri, sãraci sau bogaþi.

*Cap. 2.20. **Cap. 1.8.

11. Acum, fiicã, nu te teme, îþi voi face
tot ce vei zice, cãci toatã cetatea ºtie
cã eºti o femeie* cinstitã. *Prov. 4.12.

12. Este adevãrat cã am drept* de rãs-
cumpãrare, dar este o altã** rudã mai
aproape decât mine. *Vers. 9. **Cap. 4.1.

13. Rãmâi în noaptea aceasta aici. ªi
mâine, dacã vrea sã te rãscumpere*,
bine, sã te rãscumpere; dar dacã nu-i
place sã te rãscumpere, te voi rãscum-
pãra eu, viu** este Domnul! Culcã-te
aici pânã dimineaþã.”

*Deut. 25.5. Cap. 4.5. Mat. 22.24. **Judc. 8.19. Ier. 4.2.

14. Ea a rãmas culcatã la picioarele
lui pânã dimineaþa ºi s-a sculat mai
înainte de a se putea cunoaºte unul pe
altul. Boaz a zis: „Sã nu ºtie nimeni cã
a intrat o femeie* în arie!”

*Rom. 12.17; 14.16. 1 Cor. 10.32. 2 Cor. 8.21. 1 Tes. 5.22.

15. ªi a adãugat: „Adu mantaua de pe
tine ºi þine-o.” Ea a þinut-o, ºi el a
mãsurat ºase mãsuri de orz ºi le-a pus
pe ea. Apoi a intrat în cetate.

16. Rut s-a întors la soacra sa, ºi
Naomi a zis: „Tu eºti, fiica mea?” Rut
i-a istorisit tot ce-i fãcuse omul acela.
17. Ea a zis: „Mi-a dat aceste ºase

mãsuri de orz, zicând: „Sã nu te întorci
cu mâinile goale la soacra ta.”
18. ªi Naomi a zis: „Fii liniºtitã*,

fiica mea, pânã vei ºti cum se va
isprãvi lucrul acesta, cãci omul acesta
nu va avea odihnã pânã nu va sfârºi
lucrul chiar astãzi.” *Ps. 37.3,5.

Cãsãtoria lui Boaz cu Rut

41. Boaz s-a suit la poarta cetãþii ºi
s-a oprit acolo. ªi iatã cã cel* ce

avea drept de rãscumpãrare, ºi despre
care vorbise Boaz, trecea. Boaz i-a
zis: „Hei, cutare, apropie-te, stai aici.”
ªi el s-a apropiat ºi s-a oprit. *Cap. 3.12.

2. Boaz a luat atunci zece oameni
dintre bãtrânii* cetãþii ºi a zis: „ªedeþi
aici.” ªi ei au ºezut jos.

*1 Împ. 21.8. Prov. 31.23.

3. Apoi a zis celui ce avea drept de
rãscumpãrare: „Naomi, întorcându-se
din þara Moabului, a vândut bucata
de pãmânt care era a fratelui nostru
Elimelec.
4. Am crezut de datoria mea sã te

înºtiinþez despre aceasta ºi sã-þi spun:
„Cumpãrã-o*, în faþa** locuitorilor ºi
în faþa bãtrânilor poporului meu. Dacã
vrei s-o rãscumperi, rãscumpãr-o; dar
dacã nu vrei, spune-mi, ca sã ºtiu.
Cãci nu este nimeni† înaintea ta care
sã aibã dreptul de rãscumpãrare, ºi
dupã tine, eu am dreptul acesta.” ªi el
a rãspuns: „O voi rãscumpãra.”

*Ier. 32.7,8. **Gen. 23.18. †Lev. 25.25.

5. Boaz a zis: „În ziua în care vei
cumpãra þarina din mâna Naomei, o
vei cumpãra în acelaºi timp ºi de la
Rut, moabita, nevasta* celui mort, ca
sã ridici numele mortului în moºtenirea
lui.” *Gen. 38.8. Deut. 25.5,6. Cap. 3.13. Mat. 22.24.

6. ªi* cel ce avea drept de rãscum-
pãrare a rãspuns: „Nu pot s-o rãscumpãr
pe socoteala mea, de fricã sã nu-mi
stric moºtenirea mea; ia tu dreptul de
rãscumpãrare, cãci eu nu pot s-o
rãscumpãr.” – *Cap. 3.12.13.

7. Odinioarã în Israel, pentru întãrirea
unei* rãscumpãrãri sau unui schimb,
omul îºi scotea încãlþãmintea ºi o dãdea
celuilalt: aceasta slujea ca mãrturie în
Israel. – *Deut. 25.7,9.

8. Cel ce avea drept de rãscumpãrare
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a zis, dar, lui Boaz: „Cumpãr-o pe soco-
teala ta!” ªi ºi-a scos încãlþãmintea.
9. Atunci Boaz a zis bãtrânilor ºi

întregului popor: „Voi sunteþi martori
azi cã am cumpãrat din mâna Naomei
tot ce era al lui Elimelec, al lui
Chilion ºi al lui Mahlon,
10. ºi cã mi-am cumpãrat de asemenea

de nevastã pe Rut, moabita, nevasta
lui Mahlon, ca sã ridic numele mor-
tului în moºtenirea lui ºi pentru ca
numele mortului sã nu fie ºters* dintre
fraþii lui ºi din poarta locului lui. Voi
sunteþi martori azi despre aceasta!”

*Deut. 25.6.

11. Tot poporul care era la poartã ºi
bãtrânii au zis: „Suntem martori! Domnul
sã facã* pe femeia care intrã în casa ta
ca Rahela ºi ca Lea, care amândouã au
zidit** casa lui Israel! Aratã-þi puterea
în Efrata† ºi fã-þi un nume în Betleem!

*Ps. 127.3; 128.3. **Deut. 25.9. †Gen. 35.16,19.

12. Sãmânþa* pe care þi-o va da Domnul,
prin aceastã tânãrã femeie, sã-þi facã o
casã asemenea casei lui Pereþ, care**
s-a nãscut lui Iuda din Tamar!”

*Gen. 38.29. 1 Cron. 2.4. Mat. 1.3. **1 Sam. 2.20.

Naºterea lui Obed, strãmoºul lui David
13. Boaz a luat* pe Rut, care i-a fost

nevastã, ºi el a intrat la ea. Domnul**

a fãcut-o sã zãmisleascã, ºi ea a nãscut
un fiu. *Cap. 3.11. **Gen. 29.31; 33.3.

14. Femeile au* zis Naomei: „Bine-
cuvântat sã fie Domnul, care nu te-a
lãsat lipsitã azi de un bãrbat cu drept
de rãscumpãrare ºi al cãrui nume va fi
lãudat în Israel! *Luca 1.58. Rom. 12.15.

15. Copilul acesta îþi va înviora
sufletul ºi va fi sprijinul bãtrâneþilor
tale; cãci l-a nãscut nora ta, care te
iubeºte ºi care face pentru tine mai
mult* decât ºapte fii.” *1 Sam. 1.8.

16. Naomi a luat copilul, l-a þinut în
braþe ºi a vãzut de el.
17. Vecinele* i-au pus nume, zicând:

„Un fiu s-a nãscut Naomei!” ªi l-au
numit Obed. Aceasta a fost tatãl lui
Isai, tatãl lui David. *Luca 1.58,59.

Sãmânþa lui Pereþ
18. Iatã sãmânþa lui Pereþ:
Pereþ* a fost tatãl lui Heþron;

*1 Cron. 2.4, etc. Mat. 1.3.

19. Heþron a fost tatãl lui Ram; Ram
a fost tatãl lui Aminadab;
20. Aminadab a fost tatãl lui Nahºon*;

Nahºon a fost tatãl lui** Salmon;
*Num. 1.7. **Mat. 1,4, etc.

21. Salmon a fost tatãl lui Boaz; Boaz
a fost tatãl lui Obed;
22. Obed a fost tatãl lui Isai; ºi Isai a

fost tatãl lui David*. *1 Cron. 2.15. Mat. 1.6.
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Penina necãjeºte pe Ana

11. Era un om din Ramataim-Þofim,
din muntele lui Efraim, numit Elcana*,

fiul lui Ieroham, fiul lui Elihu, fiul lui
Tohu, fiul lui Þuf, efratit**.

*1 Cron. 6.27,34. **Rut 1.2.

2. El avea douã neveste: una se numea
Ana, iar cealaltã Penina. Penina avea
copii, dar Ana n-avea.
3. Omul acesta se suia în fiecare

an* din cetatea sa la Silo**, ca sã se
închine† înaintea Domnului oºtirilor
ºi sã-I aducã jertfe. Acolo se aflau cei

doi fii ai lui Eli, Hofni ºi Fineas,
preoþi ai Domnului. *Exod 23.14. 
Deut. 16.16. Luca. 2.41. **Ios. 18.1. †Deut. 12.5-7.

4. În ziua când îºi aducea Elcana
jertfa*, dãdea pãrþi nevestei sale Penina,
tuturor fiilor ºi tuturor fiicelor pe care
le avea de la ea. *Deut. 12.17,18; 16.11.

5. Dar Anei îi dãdea o parte îndoitã;
cãci iubea pe Ana. Dar Domnul* o
fãcuse stearpã. *Gen. 30.2.

6. Potrivnica ei o înþepa* deseori, ca
s-o facã sã se mânie, pentru cã Domnul
o fãcuse stearpã. *Iov 24.21.

CARTEA ÎNTÂI A LUI SAMUEL
SAU ÎNTÂI A ÎMPÃRAÞILOR

(Osea 13.11.)

ELI ªI SAMUEL, CEI DIN URMÃ DOI JUDECÃTORI ÎN
I S R A E L

(Capitolele 1-12. Psalmul 99.6.)

7. ªi în toþi anii era aºa. Ori de câte
ori se suia Ana la Casa Domnului,
Penina o înþepa la fel. Atunci ea plângea
ºi nu mânca.
8. Elcana, bãrbatul ei, îi zicea: „Ano,

pentru ce plângi ºi nu mãnânci? Pentru
ce þi-este întristatã inima? Oare nu
preþuiesc eu pentru tine mai mult*
decât zece fii?” *Rut 4.15.

Rugãciunea Anei
9. Ana s-a sculat, dupã ce au mâncat

ºi au bãut ei la Silo. Preotul Eli ºedea
pe un scaun, lângã unul din uºorii
Templului* Domnului. *Cap. 3.3.

10. ªi Ana se ruga Domnului cu
sufletul amãrât* ºi plângea. *Iov 7.11; 10.1.

11. Ea a fãcut o juruinþã* ºi a zis:
„Doamne Dumnezeul oºtirilor! Dacã
vei binevoi sã cauþi spre** întristarea
roabei Tale, dacã-Þi vei aduce† aminte
de mine ºi nu vei uita pe roaba Ta ºi
dacã vei da roabei Tale un copil de
parte bãrbãteascã, îl voi închina Dom-
nului pentru toate zilele vieþii lui, ºi
brici†† nu va trece peste capul lui.”

*Gen. 28.20. Num. 30.3. Judc. 11.30. **Gen. 29.32. Exod
4.31. 2 Sam. 16.12. Ps. 25.18. †Gen. 8.1; 30.22. ††Num. 6.5.
Judc. 13.5.

12. Fiindcã ea stãtea multã vreme în
rugãciune înaintea Domnului, Eli se
uita cu bãgare de seamã la gura ei.
13. Ana vorbea în inima ei ºi numai

buzele ºi le miºca, dar nu i se auzea
glasul. Eli credea cã este beatã 
14. ºi i-a zis: „Pânã când vei fi beatã?

Du-te de te trezeºte!”
15. Ana a rãspuns: „Nu, domnul meu,

eu sunt o femeie care suferã în inima
ei, ºi n-am bãut nici vin, nici bãuturã
ameþitoare; ci îmi vãrsam* sufletul
înaintea Domnului. *Ps. 62.8; 142.2.

16. Sã nu iei pe roaba ta drept o
femeie stricatã*, cãci numai prea multa
mea durere ºi supãrare m-a fãcut sã
vorbesc pânã acum.” *Deut. 13.13.

17. Eli a luat din nou cuvântul ºi a
zis: „Du-te* în pace, ºi Dumnezeul**
lui Israel sã asculte rugãciunea pe care
I-ai fãcut-o!”

*Judc. 18.6. Marc. 5.34. Luca 7.50; 8.48. **Ps. 20.4,5.

18. Ea a zis: „Sã capete* roaba ta
trecere înaintea ta!” ªi femeia a
plecat**. A mâncat, ºi faþa ei n-a mai
fost aceeaºi. *Gen. 33.15. Rut 2.13. **Ecl. 9.7.

19. S-au sculat dis-de-dimineaþã ºi,
dupã ce s-au închinat pânã la pãmânt
înaintea Domnului, s-au întors ºi au
venit acasã la Rama.

Naºterea lui Samuel
Elcana s-a culcat* cu nevasta sa Ana,

ºi Domnul ªi-a adus** aminte de ea.
*Gen. 4.1. **Gen. 30.22.

20. Când i s-au împlinit zilele, Ana
a rãmas însãrcinatã ºi a nãscut un fiu,
cãruia i-a pus numele Samuel (Dumnezeu
a ascultat), „cãci”, a zis ea, „de la
Domnul l-am cerut.”
21. Bãrbatul sãu, Elcana, s-a suit* apoi

cu toatã casa lui sã aducã Domnului
jertfa de peste an ºi sã-ºi împlineascã
juruinþa. *Vers. 3.

22. Dar Ana nu s-a suit ºi a zis bãr-
batului ei: „Când voi înþãrca copilul
îl voi duce*, ca sã fie pus înaintea
Domnului ºi sã rãmânã** acolo pentru
totdeauna†.”

*Luca 2.22. **Vers. 11,28. Cap. 2.11,18; 3.1. †Exod 21.6.

23. Elcana*, bãrbatul ei, i-a zis: „Fã
ce vei crede, aºteaptã pânã-l vei înþãrca.
Numai** împlineascã-ªi Domnul
cuvântul Lui!” ªi femeia a rãmas
acasã ºi a dat þâþã fiului ei, pânã l-a
înþãrcat. *Num. 30.7. **2 Sam. 7.25.

24. Când l-a înþãrcat, l-a suit cu ea, ºi
a luat trei tauri, o efã de fãinã ºi un
burduf cu vin. L-a dus* în Casa**
Domnului la Silo: copilul era încã mic
de tot. *Deut. 12.5,6,11. **Ios. 18.1.

25. Au înjunghiat taurii ºi au dus*
copilul la Eli. *Luca 2.22.

26. Ana a zis: „Domnul meu, iartã-mã!
Cât este de adevãrat cã sufletul tãu*
trãieºte, domnul meu, atât este de
adevãrat cã eu sunt femeia aceea care
stãteam aici lângã tine ºi mã rugam
Domnului. *Gen. 42.15. 2 Împ. 2.2,4,6.

27. Pentru* copilul acesta mã rugam,
ºi Domnul a ascultat rugãciunea pe
care I-o fãceam. *Mat. 7.7.

28. De aceea vreau sã-l dau* Domnului:
toatã viaþa lui sã fie dat Domnului.”
ªi s-au** închinat acolo înaintea
Domnului. *Vers. 11,22. **Gen. 24.26,52.

Cântarea Anei

21. Ana s-a rugat* ºi a zis:
„Mi se bucurã inima** în Domnul,

Puterea mea† a fost înãlþatã de
Domnul;
Mi s-a deschis larg gura împotriva

vrãjmaºilor mei,
Cãci mã bucur†† de ajutorul Tãu.
*Filp. 4.6. **Luca 1.46, etc. †Ps. 92.10; 112.9. ††Ps. 9.14;

13.5; 20.5; 35.9.

2. Nimeni* nu este sfânt ca Domnul;
Nu este alt** Dumnezeu decât Tine;
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Nu este stâncã aºa ca Dumnezeul
nostru. *Exod 15.11. 
Deut. 3.24; 32.4. Ps. 86.8; 89.6,8. **Deut. 4.35. 2 Sam. 22.32.

3. Nu mai vorbiþi cu atâta îngâmfare,
Sã nu vã mai iasã din gurã cuvinte de

mândrie*;
Cãci Domnul este un Dumnezeu care

ºtie totul,
ªi toate faptele sunt cântãrite de El.

*Ps. 94.4. Mal. 3.13. Iuda 15.

4. Arcul* celor puternici s-a sfãrâ-
mat,
ªi cei slabi sunt încinºi cu putere.

*Ps. 37.15,17; 76.3.

5. Cei ce* erau sãtui se închiriazã
pentru pâine,
ªi cei ce erau flãmânzi se odihnesc;
Chiar cea** stearpã naºte de ºapte

ori,
ªi cea care† avea mulþi copii stã

lâncezitã.
*Ps. 34.10. Luca 1.53. **Ps. 113.9. †Isa. 54.1. Ier. 15.9.

6. Domnul omoarã* ºi învie,
El coboarã în Locuinþa morþilor ºi El

scoate de acolo. *Deut. 32.39. Iov 5.18. Osea 6.1.

7. Domnul sãrãceºte* ºi El îmbogã-
þeºte,
El smereºte** ºi El înalþã,

*Iov 1.21. **Ps. 75.7.

8. El ridicã* din pulbere pe cel sãrac,
Ridicã din gunoi pe cel lipsit.
Ca sã-i punã** sã ºadã alãturi cu cei

mari.
ªi le dã de moºtenire un scaun de

domnie îmbrãcat cu slavã;
Cãci ai Domnului sunt stâlpii†

pãmântului
ªi pe ei a aºezat El lumea.
*Ps. 113.7,8. Dan. 4.17. Luca 1.52. **Iov 36.7. †Iov 38.4-6.

Ps. 24.2; 102.25; 104.5. Evr. 1.3.

9. El va pãzi paºii* preaiubiþilor Lui,
Dar cei rãi vor fi nimiciþi în întu-

neric;
Cãci omul nu va birui prin putere.

*Ps. 91.11; 121.3.

10. Vrãjmaºii Domnului vor tremura*,
Din înãlþimea** cerului El Îºi va

arunca tunetul asupra lor;
Domnul† va judeca marginile pãmân-

tului.
El va da Împãratului Sãu putere 
ªi El va înãlþa tãria†† Unsului Lui.”

*Ps. 2.9. **Cap. 7.10. Ps. 18.13. †Ps. 96.13; 98.9.
††Ps. 89.24.

11. Elcana s-a dus acasã la Rama, ºi
copilul a rãmas în slujba* Domnului,
înaintea preotului Eli. *Vers. 18. Cap. 3.1.

Rãutatea fiilor lui Eli
12. Fiii lui Eli erau niºte oameni rãi*.

Nu** cunoºteau pe Domnul.
*Deut. 13.13. **Judc. 2.10. Ier. 22.16. Rom. 1.28.

13. ªi iatã care era felul de purtate
al acestor preoþi faþã de popor: Când
aducea cineva o jertfã, venea sluga
preotului în clipa când se fierbea
carnea, þinând în mânã o furculiþã cu
trei coarne,
14. o vâra în cazan, în cãldare, în

tigaie sau în oalã; ºi tot ce apuca cu
furculiþa lua preotul pentru el. Aºa
fãceau ei tuturor acelora din Israel
care veneau la Silo.
15. Chiar înainte de a arde* grãsimea,

venea sluga preotului ºi zicea celui ce
aducea jertfa: „Dã pentru preot carnea
de fript; el nu va lua de la tine carne
fiartã, ci vrea carne crudã.” *Lev. 3.3-5,16.

16. ªi dacã omul zicea: „Dupã ce se
va arde grãsimea, vei lua ce-þi va
plãcea”, sluga rãspundea: „Nu! Dã-mi
acum, cãci altfel iau cu sila.”
17. Tinerii aceºtia se fãceau vinovaþi

înaintea Domnului de un foarte* mare
pãcat, pentru cã nesocoteau** darurile
Domnului. *Gen. 6.11. **Mal. 2.8.

Samuel în slujba Domnului
18. Samuel* fãcea slujba înaintea Dom-

nului; ºi copilul acesta era îmbrãcat**
cu un efod de in.

*Vers. 11. **Exod 28.4. 2 Sam. 6.14.

19. Mama sa îi fãcea pe fiecare an o
mantie micã ºi i-o aducea când se
suia* cu bãrbatul ei ca sã aducã jertfa
din fiecare an. *Cap. 1.3.

20. Eli a binecuvântat* pe Elcana ºi
pe nevasta sa ºi a zis: „Sã dea Domnul
sã ai copii din femeia aceasta, care sã
înlocuiascã pe acela pe care l-a
împrumutat** ea Domnului!” ªi s-au
întors acasã. *Gen. 14.19. **Cap. 1.28.

21. Când a cercetat* Domnul pe Ana,
ea a rãmas însãrcinatã ºi a nãscut trei
fii ºi douã fiice. ªi tânãrul Samuel
creºtea** înaintea Domnului.   *Gen. 21.1. 

**Judc. 13.24. Vers. 26. Cap. 3.19. Luca 1.80; 2.40.

Eli îºi mustrã copiii
22. Eli era foarte bãtrân ºi a aflat cum

se purtau fiii lui cu tot Israelul; a aflat
ºi cã se culcau cu femeile* care
slujeau afarã la uºa Cortului întâlnirii.

*Exod 38.8.

23. El  le -a  z i s :  „Pent ru  ce  face þ i
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astfel de lucruri? Cãci aflu de la tot
poporul despre faptele voastre rele.
24. Nu, copii, ce aud spunându-se

despre voi nu este bine; voi faceþi pe
poporul Domnului sã pãcãtuiascã.
25. Dacã un om pãcãtuieºte împotriva

altui om, îl va judeca Dumnezeu; dar
dacã pãcãtuieºte împotriva* Domnului,
cine se va ruga pentru el?” Totuºi ei
n-au ascultat de glasul tatãlui lor, cãci
Domnul** voia sã-i omoare.

*Num. 15.30. **Ios. 11.20. Prov. 15.10.

26. Tânãrul Samuel creºtea mereu*
ºi era plãcut** Domnului ºi oamenilor.

*Vers. 21. **Prov. 3.4. Luca 2.52. Fapt. 2.47. Rom. 14.18.

Vestirea pedepsei împotriva casei lui Eli
27. Un om* al lui Dumnezeu a venit

la Eli ºi i-a zis: „Aºa vorbeºte Domnul:
„Nu M-am descoperit** Eu casei
tatãlui tãu, când erau în Egipt, în casa
lui faraon? *1 Împ. 13.1. **Exod 4.14,27.

28. Eu l-am ales* dintre toate semin-
þiile lui Israel ca sã fie în slujba Mea,
în preoþie, ca sã se suie la altarul Meu,
sã ardã tãmâia ºi sã poarte efodul
înaintea Mea; ºi am dat** casei tatãlui
tãu toate jertfele mistuite de foc ºi
aduse de copiii lui Israel.

*Exod 28.1,4. Num. 16.5; 18.1,7. **Lev. 2.3,10; 6.16;
7.7,8,34,35; 10.14,15. Num. 5.9,10; 18.8-19.

29. Pentru ce cãlcaþi* voi în picioare
jertfele Mele ºi darurile Mele, care am
poruncit sã se facã în Locaºul** Meu?
ªi cum se face cã tu cinsteºti pe fiii
tãi mai mult decât pe Mine, ca sã vã
îngrãºaþi din cele dintâi roade luate
din toate darurile poporului Meu,
Israel?” *Deut. 32.15. **Deut. 12.5,6.

30. De aceea, iatã ce zice Domnul
Dumnezeul lui Israel: „Spusesem* cã
ºi casa ta ºi casa tatãlui tãu au sã
umble întotdeauna înaintea Mea.” ªi
acum, zice Domnul, departe** de
Mine lucrul acesta! Cãci voi cinsti† pe
cine Mã cinsteºte, dar cei ce Mã
dispreþuiesc†† vor fi dispreþuiþi.

*Exod 29.9. **Ier. 18.9,10. †Ps. 18.20; 91.14. ††Mal. 2.9.

31. Iatã cã vine vremea* când voi tãia
braþul tãu ºi braþul casei tatãlui tãu,
aºa încât nu va mai fi nici un bãtrân în
casa ta.

*Cap. 4.11,18,20; 14.3; 22.18, etc. 1 Împ. 2.27. Ezec. 44.10. 

32. Vei vedea un potrivnic al tãu în
Locaºul Meu, în timp ce Israel va fi
copleºit de bunãtãþi de Domnul; ºi nu
va mai fi niciodatã nici un bãtrân* în
casa ta. *Zah. 8.4.

33. Voi lãsa sã rãmânã la altarul Meu

numai unul dintre ai tãi, ca sã þi se
topeascã ochii de durere ºi sã þi se
întristeze sufletul; dar toþi ceilalþi din
casa ta vor muri în floarea vârstei.
34. ªi iatã semnul* celor ce se vor

întâmpla celor doi fii ai tãi, Hofni ºi
Fineas: amândoi vor muri** într-o zi.

*1 Împ. 13.3. **Cap. 4.11.

35. Eu* Îmi voi pune un preot cre-
dincios, care va lucra dupã inima Mea
ºi dupã sufletul Meu; îi voi zidi** o
casã stãtãtoare, ºi va umbla întot-
deauna înaintea Unsului† Meu.

*1 Împ. 2.35. 1 Cron. 29.22. Ezec. 44.15. **2 Sam. 7.11,27. 
1 Împ. 11.38. †Ps. 2.2; 18.50.

36. ªi* oricine va mai rãmâne din
casa ta va veni sã se arunce cu faþa la
pãmânt înaintea lui, pentru un ban de
argint ºi pentru o bucatã de pâine, ºi
va zice: „Pune-mã, te rog, în una din
slujbele preoþiei, ca sã am o bucatã de
pâine sã mãnânc.” *1 Împ. 2.27.

Domnul Se descoperã

31. Tânãrul* Samuel slujea Dom-
nului înaintea lui Eli. Cuvântul**

Domnului era rar în vremea aceea, ºi
vedeniile nu erau dese.

*Cap. 2.11. **Vers. 21. Ps. 74.9. Amos 8.11. 

2. Tot pe vremea aceea, Eli începea
sã aibã ochii tulburi* ºi nu mai putea
sã vadã. El stãtea culcat la locul lui,

*Gen. 27.1; 48.10. Cap. 2.22; 4.15.

3. iar candela* lui Dumnezeu nu se
stinsese încã; ºi Samuel era culcat în
Templul** Domnului, unde era chivotul
lui Dumnezeu.

*Exod 27.21. Lev. 24.3. 2 Cron. 13.11. **Cap. 1.9.

4. Atunci Domnul a chemat pe
Samuel. El a rãspuns: „Iatã-mã!”
5. ªi a alergat la Eli ºi a zis: „Iatã-mã,

cãci m-ai chemat.” Eli a rãspuns: „Nu
te-am chemat; întoarce-te ºi te culcã.”
ªi s-a dus ºi s-a culcat.
6. Domnul a chemat din nou pe

Samuel. ªi Samuel s-a sculat, s-a dus
la Eli ºi a zis: „Iatã-mã, cãci m-ai
chemat.” Eli a rãspuns: „Nu te-am
chemat, fiule, întoarce-te ºi te culcã.”
7. Samuel nu cunoºtea* încã pe

Domnul, ºi cuvântul Domnului nu-i
fusese încã descoperit. *Fapt. 19.2.

8. Domnul a chemat din nou pe
Samuel, pentru a treia oarã. ªi Samuel
s-a sculat, s-a dus la Eli ºi a zis: 
„Iatã-mã, cãci m-ai chemat.” Eli a
înþeles cã Domnul cheamã pe copil
9. ºi a zis lui Samuel: „Du-te, de 

te culcã; ºi dacã vei mai fi chemat, sã
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spui: „Vorbeºte, Doamne, cãci robul
Tãu ascultã.” ªi Samuel s-a dus sã se
culce la locul lui.
10. Domnul a venit, S-a înfãþiºat ºi 

l-a chemat ca ºi în celelalte dãþi:
„Samuele, Samuele!” ªi Samuel a
rãspuns: „Vorbeºte, cãci robul Tãu
ascultã.”
11. Atunci Domnul a zis lui Samuel:

„Iatã cã voi face în Israel un lucru care
va asurzi urechile oricui* îl va auzi.

*2 Împ. 21.12. Ier. 19.3.

12. În ziua aceea voi împlini asupra
lui Eli tot* ce am rostit împotriva
casei lui; voi începe ºi voi isprãvi.

*Cap. 2.30-36.

13. I-am* spus cã vreau sã pedepsesc**
casa lui pentru totdeauna, din pricina
fãrãdelegii de care are cunoºtinþã ºi
prin care fiii lui† s-au fãcut vrednici
de lepãdat, fãrã†† ca el sã-i fi oprit.

*Cap. 2.29-31, etc. **Ezec. 7.3; 18.30. †Cap. 2.12,17,22.
††Cap. 2.23,25.

14. De aceea jur casei lui Eli cã
niciodatã fãrãdelegea casei lui Eli nu*
va fi ispãºitã, nici prin jertfe, nici prin
daruri de mâncare.” *Num. 15.30,31. Isa. 22.14.

15. Samuel a rãmas culcat pânã
dimineaþa, apoi a deschis uºile Casei
Domnului. Samuel s-a temut sã istori-
seascã lui Eli vedenia aceea.
16. Dar Eli a chemat pe Samuel ºi a

zis: „Samuele, fiule!” El a rãspuns:
„Iatã-mã!”
17. ªi Eli a zis: „Care este cuvântul

pe care þi l-a vorbit Domnul? Nu-mi
ascunde nimic. Dumnezeu sã Se
poarte* cu tine cu toatã asprimea,
dacã-mi ascunzi ceva din tot ce þi-a
spus!” *Rut 1.17.

18. Samuel i-a istorisit tot, fãrã sã-i
ascundã nimic. ªi Eli a zis: „Domnul*
este acesta, sã facã ce va crede!”

*Iov 1.21; 2.10. Ps. 39.9. Isa. 39.8.

19. Samuel creºtea*, Domnul** era
cu el ºi n-a lãsat sã cadã la pãmânt nici
unul† din cuvintele Sale.

*Cap. 2.21. **Gen. 39.2,21,23. †Cap. 9.6.

20. Tot Israelul, de la Dan* pânã la
Beer-ªeba, a cunoscut cã Domnul
pusese pe Samuel proroc al Domnului.

*Judc. 20.1.

21. Domnul nu înceta sã Se arate în
Silo; cãci Domnul Se descoperea lui
Samuel, în Silo, prin cuvântul* Dom-
nului. *Vers. 1,4.

Israel bãtut de filisteni

41. Chemarea lui Samuel a ajuns la
cunoºtinþa întregului Israel. 

Israel a ieºit înaintea filistenilor ca sã
lupte împotriva lor. Au tãbãrât lângã
Eben-Ezer*, ºi filistenii tãbãrâserã la
Afec. *Cap. 5.1; 7.12.

2. Filistenii s-au aºezat în linie de
bãtaie împotriva lui Israel, ºi lupta a
început. Israel a fost bãtut de filisteni,
care au omorât pe câmpul de bãtaie
aproape patru mii de oameni.
3. Poporul s-a întors în tabãrã, ºi

bãtrânii lui Israel au zis: „Pentru ce
ne-a lãsat Domnul sã fim bãtuþi astãzi
de filisteni? Haidem sã luãm de la Silo
chivotul legãmântului Domnului, ca sã
vinã în mijlocul nostru ºi sã ne izbã-
veascã din mâna vrãjmaºilor noºtri.”
4. Poporul a trimis la Silo, de unde au

adus chivotul legãmântului Domnului
oºtirilor, care* ºade între heruvimi**.
Cei doi fii ai lui Eli, Hofni ºi Fineas,
erau acolo, împreunã cu chivotul
legãmântului lui Dumnezeu.

*2 Sam. 6.2. Ps. 80.1; 99.1. **Exod 25.18,22. Num. 7.89.

5. Când a intrat chivotul legãmântului
Domnului în tabãrã, tot Israelul a scos
strigãte de bucurie, de s-a cutremurat
pãmântul.
6. Rãsunetul acestor strigãte a fost

auzit de filisteni, ºi au zis: „Ce înseamnã
strigãtele acestea care rãsunã în tabãra
evreilor?” ªi au auzit cã sosise
chivotul Domnului în tabãrã.
7. Filistenii s-au temut, pentru cã au

crezut cã Dumnezeu venise în tabãrã.
„Vai de noi!”, au zis ei, „cãci n-a fost
aºa ceva pânã acum.
8. Vai de noi! Cine ne va izbãvi din

mâna acestor dumnezei puternici?
Dumnezeii aceºtia au lovit pe egipteni
cu tot felul de urgii în pustiu.
9. Întãriþi-vã* ºi fiþi oameni, filistenilor,

ca nu cumva sã fiþi robi evreilor, cum
v-au fost ei robi** vouã: fiþi oameni ºi
luptaþi!” *1 Cor. 16.13. **Judc. 13.1.

10. Filistenii au început lupta, ºi
Israel a fost bãtut*. Fiecare a fugit în
cortul lui. Înfrângerea a fost foarte
mare, ºi din Israel au cãzut treizeci de
mii de oameni pedeºtri.

*Lev. 26.17. Deut. 28.25. Vers. 2. Ps. 78.9,62.

11. Chivotul* lui Dumnezeu a fost
luat, ºi cei doi** fii ai lui Eli, Hofni ºi
Fineas, au murit.

*Cap. 2.32. Ps. 78.61. **Cap. 2.34. Ps. 78.64.

12. Un om din Beniamin a alergat 
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din tabãra de bãtaie ºi a venit la Silo*,
în aceeaºi zi cu hainele sfâºiate ºi cu
capul acoperit** cu þãrânã. *2 Sam. 1.2. 
**Ios. 7.6. 2 Sam. 13.19; 15.32. Neem. 9.1. Iov 2.12.

13. Când a ajuns, Eli aºtepta stând pe
un scaun* lângã drum, cãci inima îi era
neliniºtitã pentru chivotul lui Dumnezeu.
La intrarea lui în cetate, omul acesta a
dat de veste, ºi toatã cetatea a strigat.

*Cap. 1.9.

14. Eli, auzind aceste strigãte, a zis:
„Ce însemnã zarva aceasta?” ªi îndatã
omul a venit ºi a adus lui Eli vestea
aceasta.
15. ªi Eli era în vârstã de nouãzeci ºi

opt de ani, avea ochii* întunecaþi ºi nu
mai putea sã vadã. *Cap. 3.2.

16. Omul a zis lui Eli: „Vin de pe
câmpul de bãtaie, ºi din câmpul de
bãtaie am fugit astãzi.” Eli a zis: „Ce
s-a întâmplat*, fiule?” *2 Sam. 1.4.

17. Cel ce aducea vestea aceasta, ca
rãspuns, a zis: „Israel a fugit dinaintea
filistenilor, ºi poporul a suferit o mare
înfrângere; ºi chiar cei doi fii ai tãi,
Hofni ºi Fineas, au murit, ºi chivotul
Domnului a fost luat.”
18. Abia a pomenit de chivotul lui

Dumnezeu, ºi Eli a cãzut de pe scaun
pe spate, lângã poartã; ºi-a rupt ceafa
ºi a murit, cãci era om bãtrân ºi greu.
El fusese judecãtor în Israel patruzeci
de ani.
19. Nora sa, nevasta lui Fineas, era

însãrcinatã ºi sta sã nascã. Când a
auzit vestea despre luarea chivotului
lui Dumnezeu, despre moartea socru-
lui ei ºi despre moartea bãrbatului ei,
s-a încovoiat ºi a nãscut, cãci au
apucat-o durerile naºterii.
20. Când trãgea sã moarã, femeile*

care erau lângã ea i-au zis: „Nu te
teme, cãci ai nãscut un fiu!” Dar ea 
n-a rãspuns ºi n-a luat seama la ce i se
spunea. *Gen. 35.17.

21. A pus copilului numele I-Cabod*
(Nu mai e slavã), zicând: „S-a dus
slava** din Israel!” Spunea lucrul
acesta din pricina luãrii chivotului lui
Dumnezeu ºi din pricina socrului ºi
bãrbatului ei. *Cap. 14.3. **Ps. 26.8; 78.61.

22. Ea a zis: „S-a dus slava din Israel,
cãci chivotul lui Dumnezeu este luat.”

Cãderea lui Dagon înaintea chivotului

51. Filistenii au luat chivotul lui Dum-
nezeu ºi l-au dus din Eben-Ezer* la

Asdod. *Cap. 4.1; 7.12.

2. Dupã ce au pus mâna pe chivotul
lui Dumnezeu, filistenii l-au dus în casa
lui Dagon* (Zeul peºte) ºi l-au aºezat
lângã Dagon. *Judc. 16.23.

3. A doua zi, asdodienii, care se
sculaserã dis-de-dimineaþã, au gãsit
pe Dagon întins* cu faþa la pãmânt,
înaintea chivotului Domnului. Au luat
pe Dagon ºi l-au pus** înapoi la locul
lui. *Isa. 19.1; 46.1,2. **Isa. 46.7.

4. ªi a doua zi, sculându-se dis-de-
dimineaþã, au gãsit pe Dagon întins
cu faþa la pãmânt, înaintea chivotului
Domnului; capul* lui Dagon ºi cele
douã mâini ale lui erau tãiate pe prag
ºi nu-i rãmãsese decât trunchiul.

*Ier. 50.2. Ezec. 6.4,6. Mica 1.7.

5. De aceea, pânã în ziua de azi,
preoþii lui Dagon ºi toþi cei ce intrã* în
casa lui Dagon, la Asdod, nu calcã pe
prag. *Þef. 1.9.

Pedeapsa filistenilor
6. Mâna* Domnului a apãsat asupra

celor din Asdod ºi i-a pustiit**; i-a
lovit cu bube† la ºezut, atât în Asdod,
cât ºi în þinutul lui. *Exod 9.3. Vers. 7,11.  
Ps. 32.4. Fapt. 13.11. **Cap. 6.5. †Deut. 28.27. Ps. 78.66.

7. Când au vãzut cã aºa stau lucrurile,
oamenii din Asdod au zis: „Chivotul
Dumnezeului lui Israel sã nu rãmânã la
noi, cãci mâna Lui apasã asupra noastrã
ºi asupra lui Dagon, dumnezeul nostru.”
8. ªi au trimis ºi au adunat la ei pe

toþi domnitorii filistenilor ºi au zis: „Ce
sã facem cu chivotul Dumnezeului lui
Israel?” Domnitorii au rãspuns: „Sã se
ducã la Gat chivotul Dumnezeului lui
Israel.” ªi au dus acolo chivotul Dum-
nezeului lui Israel.
9. Dar dupã ce a fost dus acolo, mâna*

Domnului a apãsat asupra cetãþii, ºi a
fost o mare** groazã; a lovit† pe
oamenii cetãþii de la mic la mare, ºi au
avut o spuzenie de bube la ºezut.
*Deut. 2.15. Cap. 7.13; 12.15. **Vers. 11. †Vers. 6. Ps. 78.66.

10. Atunci au trimis chivotul lui Dum-
nezeu la Ecron. Când a intrat chivotul
lui Dumnezeu în Ecron, ecroniþii au
strigat: „Au adus la noi chivotul Dum-
nezeului lui Israel ca sã ne omoare, pe
noi ºi poporul nostru.”
11. ªi au trimis ºi au strâns pe toþi

domnitorii filistenilor ºi au zis:    „Tri-
miteþi înapoi chivotul Dumnezeului lui
Israel; sã se întoarcã la locul lui, ca sã
nu ne omoare, pe noi ºi poporul
nostru.” Cãci în toatã cetatea era o
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groazã de moarte, ºi mâna* lui Dum-
nezeu apãsa cu putere. *Vers. 6,9.

12. Oamenii care nu mureau erau
loviþi cu bube la ºezut, ºi þipetele
cetãþii se înãlþau pânã la cer.

Filistenii trimit chivotul înapoi

61. Chivotul Domnului a fost ºapte
luni în þara filistenilor.

2. ªi filistenii au chemat* pe preoþi ºi
pe ghicitori ºi au zis: „Ce sã facem cu
chivotul Domnului? Arãtaþi-ne cum
trebuie sã-l trimitem înapoi la locul
lui.” *Gen. 41.8. Exod 7.11. Dan. 2.2; 5.7. Mat. 2.4.

3. Ei au rãspuns: „Dacã trimiteþi
înapoi chivotul Dumnezeului lui Israel,
sã nu-l trimiteþi cu mâna goalã*, ci
aduceþi lui Dumnezeu o jertfã** pentru
vinã; atunci vã veþi vindeca ºi veþi ºti†
pentru ce nu s-a îndepãrtat mâna Lui
de peste voi.”

*Exod 23.15. Deut. 16.16. **Lev. 5.15,16. †Vers. 9.

4. Filistenii au zis: „Ce jertfã pentru
vinã sã-I aducem?” Ei au rãspuns:
„Cinci umflãturi de aur ºi cinci ºoareci
de aur, dupã* numãrul domnitorilor
filistenilor, cãci aceeaºi urgie a fost
peste voi toþi ºi peste domnitorii
voºtri. *Ios. 13.3. Judc. 3.3. Vers. 17,18. 

5. Faceþi niºte chipuri dupã umflãturile*
voastre ºi niºte chipuri dupã ºoarecii
voºtri care pustiesc þara ºi daþi** slavã
Dumnezeului lui Israel: poate cã va
înceta† sã-ªi apese mâna peste voi,
peste dumnezeii†† voºtri ºi peste þara
voastrã.

*Cap. 5.6. **Ios. 7.19. Isa. 42.12. Mal. 2.2. Ioan 9.24.
†Cap. 5.6,11. Ps. 39.10. ††Cap. 5.3,4,7.

6. Pentru ce sã vã împietriþi inima,
cum* ºi-au împietrit inima egiptenii ºi
faraon? Nu i-a pedepsit El, ºi n-au
lãsat** ei atunci pe copiii lui Israel sã
plece? *Exod 7.13; 8.15; 14.17. **Exod 12.31.

7. Acum, faceþi un* car nou de tot ºi
luaþi douã vaci tinere care dau þâþã ºi
care n-au tras** la jug; înjugaþi vacile
la car ºi mânaþi înapoi acasã viþeii lor
care se þin dupã ele. *2 Sam. 6.3. **Num. 19.2.

8. Sã luaþi chivotul Domnului ºi sã-l
puneþi în car; sã puneþi alãturi de el, 
într-o ladã, lucrurile de aur* pe care le
daþi Domnului ca dar pentru vinã; apoi
sã-l trimiteþi, ºi va pleca. *Vers. 4,5.

9. Sã-l urmãriþi cu privirea; ºi dacã se
va sui pe drumul hotarului sãu spre
Bet-ªemeº*, Domnul ne-a fãcut acest

mare rãu; dacã nu, vom ºti** cã nu
mâna Lui ne-a lovit, ci lucrul acesta a
venit peste noi din întâmplare.”

*Ios. 15.10. **Vers. 3.

10. Oamenii au fãcut aºa. Au luat
douã vaci care alãptau, le-au înjugat la
car ºi le-au închis viþeii acasã.
11. Au pus în car chivotul Domnului

ºi lada cu ºoarecii de aur ºi chipurile
umflãturilor lor.
12. Vacile au apucat drept pe drum

spre Bet-ªemeº; au þinut mereu acelaºi
drum, mugind, ºi nu s-au abãtut nici la
dreapta, nici la stânga. Domnitorii
filistenilor au mers dupã ele pânã la
hotarul Bet-ªemeºului.

Chivotul la Bet-ªemeº
13. Locuitorii din Bet-ªemeº secerau

grânele în vale: au ridicat ochii, au
zãrit chivotul ºi s-au bucurat când 
l-au vãzut.
14. Carul a ajuns în câmpul lui Iosua

din Bet-ªemeº ºi s-a oprit acolo.
Acolo era o piatrã mare. Au despicat
lemnele carului, ºi vacile le-au adus ca
ardere de tot Domnului.
15. Leviþii au coborât chivotul Dom-

nului ºi lada de lângã el în care se
aflau lucrurile de aur ºi le-au pus pe
toate pe piatra cea mare. Oamenii din
Bet-ªemeº au adus Domnului în ziua
aceea arderi de tot ºi jertfe.
16. Cei cinci* domnitori ai filistenilor,

dupã ce au vãzut lucrul acesta, s-au
întors la Ecron în aceeaºi zi.   *Ios. 13.3. 

17. Iatã* umflãturile de aur pe care
le-au dat Domnului, filistenii, ca dar
pentru vinã: una pentru Asdod, una
pentru Gaza, una pentru Ascalon, una
pentru Gat, una pentru Ecron. *Vers. 4.
18. Erau ºi niºte ºoareci de aur, dupã

numãrul tuturor cetãþilor filistenilor,
care erau ale celor cinci cãpetenii, atât
cetãþi întãrite, cât ºi cetãþi fãrã ziduri.
Lucrul acesta îl adevereºte piatra cea
mare pe care au pus chivotul Dom-
nului ºi care este ºi astãzi în câmpul
lui Iosua din Bet-ªemeº.
19. Domnul a lovit* pe oamenii din

Bet-ªemeº, când s-au uitat în chivotul
Domnului; a lovit (cincizeci de mii)
ºaptezeci de oameni din popor. ªi
poporul a plâns, pentru cã Domnul îl
lovise cu o mare urgie.

*Exod 19.21. Num. 4.5,15,20. 2 Sam. 6.7.

20. Oamenii din Bet-ªemeº au zis:
„Cine poate* sta înaintea Domnului,
înaintea acestui Dumnezeu sfânt? ªi 
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la cine trebuie sã se suie chivotul,
dacã se depãrteazã de la noi?”

*2 Sam. 6.9. Mal. 3.2.

21. Au trimis soli la locuitorii din
Chiriat-Iearim* ca sã le spunã: „Filis-
tenii au adus înapoi chivotul Domnului;
coborâþi-vã ºi suiþi-l la voi.”

*Ios. 18.14. Judc. 18.12. 1 Cron. 13.5,6.

Chivotul la Chiriat-Iearim

71. Locuitorii din Chiriat-Iearim* au
venit ºi au suit chivotul Domnului;

l-au dus în casa lui Abinadab**, pe
deal, ºi au sfinþit pe fiul sãu Eleazar ca
sã pãzeascã chivotul Domnului.

*Cap. 6.21. Ps. 132.6. **2 Sam. 6.4.

2. Trecuse destulã vreme din ziua
când fusese pus chivotul în Chiriat-
Iearim. Trecuserã douãzeci de ani.
Atunci toatã casa lui Israel a plâns
dupã Domnul.
3. Samuel a zis întregii case a lui

Israel: „Dacã din toatã inima voastrã
vã întoarceþi* la Domnul, scoateþi**
din mijlocul vostru dumnezeii strãini
ºi Astarteile†, îndreptaþi-vã inima††
spre Domnul ºi slujiþi-I numai*† Lui;
ºi El vã va izbãvi din mâna filistenilor.”

*Deut. 30.2-10. 1 Împ. 8.48. Isa. 55.7. Osea 6.1. Ioel 2.12.
**Gen. 35.2. Ios. 24.14,23. †Judc. 2.13. ††2 Cron. 30.19. Iov
11.13,14. *†Deut. 6.13; 10.20; 13.4. Mat. 4.10. Luca 4.8.

4. ªi copiii lui Israel au scos din
mijlocul lor Baalii* ºi Astarteile ºi au
slujit numai Domnului. *Judc. 2.11.

5. Samuel a zis: „Strângeþi* pe tot
Israelul la Miþpa, ºi eu mã voi ruga
Domnului pentru voi.” *Judc. 20.1. 2 Împ. 25.23.

6. ªi s-au strâns la Miþpa. Au scos*
apã ºi au vãrsat-o înaintea Domnului,
ºi au postit** în ziua aceea, zicând:
„Am pãcãtuit† împotriva Domnului!”

Samuel judeca pe copiii lui Israel la
Miþpa. *2 Sam. 14.14. **Neem. 9.1,2. 
Dan. 9.3-5. Ioel 2.12. †Judc. 10.10. 1 Împ. 8.47. Ps. 106.6.

Israel se cãieºte
7. Filistenii au aflat cã fiii lui Israel

se adunaserã la Miþpa, ºi domnitorii
filistenilor s-au suit împotriva lui
Israel. La vestea aceasta copiii lui
Israel s-au temut de filisteni 
8. ºi au zis lui Samuel: „Nu înceta*

sã strigi pentru noi cãtre Domnul
Dumnezeul nostru, ca sã ne scape din
mâna filistenilor.” *Isa. 37.4.

9. Samuel a luat un miel sugar ºi l-a
adus întreg ca ardere de tot Domnului.
A strigat* cãtre Domnul pentru Israel,
ºi Domnul l-a ascultat. *Ps. 99.6. Ier. 15.1.

10. Pe când aducea Samuel arderea
de tot, filistenii s-au apropiat ca sã batã
pe Israel. Domnul a tunat* în ziua aceea
cu mare vuiet împotriva filistenilor   ºi
i-a pus pe fugã. Au fost bãtuþi dina-
intea lui Israel.

*Ios. 10.10. Judc. 4.15; 5.20. Cap. 2.10. 2 Sam. 22.14,15.

11. Bãrbaþii lui Israel au ieºit din
Miþpa, au urmãrit pe filisteni ºi i-au
bãtut pânã sub Bet-Car.
12. Samuel a luat* o piatrã pe care a

pus-o între Miþpa ºi ªen ºi i-a pus
numele Eben-Ezer (Piatrã de ajutor),
zicând: „Pânã aici Domnul ne-a ajutat.”

*Gen. 28.18; 31.45; 34.14. Ios. 4.9; 24.26.

13. Astfel* au fost smeriþi filistenii ºi
n-au mai** venit pe þinutul lui Israel.
Mâna Domnului a fost împotriva filis-
tenilor în tot timpul vieþii lui Samuel.

*Judc. 13.1. **Cap. 13.5.

14. Cetãþile pe care le luaserã filis-
tenii de la Israel s-au întors la Israel,
de la Ecron pânã la Gat, cu þinutul lor;
Israel le-a smuls din mâna filistenilor.
ªi a fost pace între Israel ºi amoriþi.

Samuel, judecãtor
15. Samuel a fost judecãtor* în Israel

în tot timpul vieþii lui.
*Judc. 2.16. Vers. 6. Cap. 12.11. 

16. El se ducea în fiecare an de
fãcea înconjurul Betelului, Ghilgalului
ºi Miþpei ºi judeca pe Israel în toate
locurile acestea.
17. Apoi se întorcea* la Rama, unde

era casa lui; ºi acolo judeca pe Israel.
ªi a zidit** acolo un altar Domnului.

*Cap. 8.4. **Judc. 21.4.

Israeliþii cer un împãrat

81. Când a îmbãtrânit Samuel, a
pus* pe fiii sãi** judecãtori peste

Israel.
*Deut. 16.18. 2 Cron. 19.5. **Judc. 5.10, 10.4; 12.14. 

2. Fiul sãu întâi nãscut se numea Ioel,
ºi al doilea Abia; ei erau judecãtori la
Beer-ªeba.
3. Fiii lui Samuel n-au* cãlcat pe

urmele lui; ci se dãdeau** la lãcomie,
luau mitã† ºi cãlcau dreptatea.

*Ier. 22.15-17. **Exod 18.21. 1 Tim. 3.3; 6.10. †Deut. 16.19.
Ps. 15.5.

4. Toþi bãtrânii lui Israel s-au strâns
ºi au venit la Samuel, la Rama.
5. Ei au zis: „Iatã cã tu eºti bãtrân, ºi

copiii tãi nu calcã pe urmele tale;
acum pune* un împãrat peste noi sã ne
judece, cum au toate neamurile.”

*Deut. 17.14. Vers. 19,20. Osea 13.10. Fapt. 13.21.
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6. Samuel n-a vãzut cu plãcere faptul
cã ziceau: „Dã-ne un împãrat ca sã ne
judece.” ªi Samuel s-a rugat Domnului.
7. Domnul a zis lui Samuel: „Ascultã

glasul poporului în tot ce-þi va spune;
cãci nu pe* tine te leapãdã, ci pe**
Mine Mã leapãdã, ca sã nu mai domnesc
peste ei.

*Exod 16.8. **Cap. 10.19; 12.17,19. Osea 13.10,11.

8. Ei se poartã cu tine cum s-au purtat
întotdeauna, de când i-am scos din
Egipt pânã în ziua de astãzi; M-au
pãrãsit ºi au slujit altor dumnezei.
9. Ascultã-le glasul deci; dar înºtiin-

þeazã-i ºi fã-le* cunoscut dreptul împã-
ratului care va domni peste ei.”

*Vers. 11.

10. Samuel a spus toate cuvintele
Domnului poporului care-i cerea un
împãrat.
11. El a zis: „Iatã* care va fi dreptul

împãratului care va domni peste voi:
el** va lua pe fiii voºtri, îi va pune la
carele sale ºi între cãlãreþii lui, ca sã
alerge înaintea carului lui;

*Deut. 17.16, etc. Cap. 10.25. **Cap. 14.52.

12. îi va pune cãpetenii peste o mie
ºi cãpetenii peste cincizeci ºi-i va
întrebuinþa la aratul pãmânturilor lui,
la seceratul bucatelor lui, la facerea
armelor lui de rãzboi ºi a uneltelor
carelor lui.
13. Va lua pe fetele voastre sã-i facã

miresme de mâncare ºi pâine.
14. Va lua cea mai bunã parte din

câmpiile* voastre, din viile voastre ºi din
mãslinii voºtri ºi o va da slujitorilor
lui. *1 Împ. 21.7. Ezec. 46.18.

15. Va lua zeciuialã din rodul seminþelor
ºi viilor voastre ºi o va da famenilor ºi
slujitorilor lui.
16. Va lua pe robii ºi roabele voastre,

cei mai buni boi ºi mãgari ai voºtri, 
ºi-i va întrebuinþa la lucrãrile lui.
17. Va lua zeciuialã din oile voastre,

ºi voi înºivã veþi fi slugile lui.
18. ªi atunci veþi striga împotriva

împãratului vostru pe care-l veþi alege,
dar Domnul* nu vã va asculta.”

*Prov. 1.25-28. Isa. 1.15. Mica 3.4.

19. Poporul n-a* vrut sã asculte
glasul lui Samuel. „Nu!”, au zis ei, „ci
sã fie un împãrat peste noi, *Ier. 44.16.

20. ca sã fim ºi noi ca* toate nea-
murile; împãratul nostru ne va judeca,
va merge în fruntea noastrã ºi ne va
cârmui în rãzboaiele noastre.” *Vers. 5.

21. Samuel, dupã ce a auzit toate

cuvintele poporului, le-a spus în auzul
Domnului.
22. ªi Domnul a zis lui Samuel:

„Ascultã-le* glasul ºi pune un împãrat
peste ei.” ªi Samuel a zis bãrbaþilor
lui Israel: „Duceþi-vã fiecare în cetatea
lui.” *Vers. 7. Osea 13.11.

Saul la Samuel

91. Era un om din Beniamin, numit
Chis*, fiul lui Abiel, fiul lui Þeror,

fiul lui Becorat, fiul lui Afiah, fiul
unui beniamit, un om tare ºi voinic.

*Cap. 14.51. 1 Cron. 8.33; 9.39.

2. El avea un fiu cu numele Saul,
tânãr ºi frumos, mai frumos decât
oricare din copiii lui Israel. ªi-i
întrecea pe toþi în înãlþime, de la
umãr* în sus. *Cap. 10.23.

3. Mãgãriþele lui Chis, tatãl lui Saul, 
s-au rãtãcit; ºi Chis a zis fiului sãu
Saul: „Ia cu tine o slugã, scoalã-te ºi
du-te de cautã mãgãriþele.”
4. Saul a trecut prin muntele lui

Efraim ºi a strãbãtut þara ªaliºa* fãrã
sã le gãseascã; au trecut prin þara ªaalim,
ºi nu erau acolo; au strãbãtut þara lui
Beniamin, ºi nu le-au gãsit. *2 Împ. 4.42.

5. Ajunseserã în þara Þuf, când Saul a
zis slugii care îl însoþea: „Haide sã ne
întoarcem, ca nu cumva tatãl meu,
lãsând mãgãriþele, sã fie îngrijorat de
noi.”
6. Sluga i-a zis: „Iatã cã în cetatea

aceasta este un om* al lui Dumnezeu,
un om cu vazã; tot ce spune** el nu se
poate sã nu se întâmple. Haidem la el
dar; poate cã ne va arãta drumul pe
care trebuie sã apucãm.”

*Deut. 33.1. 1 Împ. 13.1. **Cap. 3.19.

7. Saul a zis slugii sale: „Dar dacã
mergem acolo, ce sã* aducem omului
lui Dumnezeu? Cãci nu mai avem
merinde în saci ºi n-avem nici un dar de
adus omului lui Dumnezeu. Ce avem?”

*Judc. 6.18; 13.17. 1 Împ. 14.3. 2 Împ. 4.42; 8.8.

8. Sluga a luat din nou cuvântul ºi a
zis lui Saul: „Uite, eu am la mine un
sfert de siclu de argint; îl voi da
omului lui Dumnezeu, ºi ne va arãta
drumul.” –
9. Odinioarã în Israel, când se ducea

cineva sã întrebe* pe Dumnezeu, zicea:
„Haidem sã mergem la vãzãtor!” Cãci
acela care se numeºte azi proroc, se
numea odinioarã vãzãtor**. –

*Gen. 25.22. **2 Sam. 24.11. 2 Împ. 17.13. 1 Cron. 26.28;
29.29. 2 Cron. 16.7,10. Isa. 30.10. Amos 7.12.
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10. Saul a zis slugii: „Ai dreptate;
haidem sã mergem!” ªi s-au dus în
cetatea unde era omul lui Dumnezeu.
11. Pe când se suiau ei spre cetate,

au întâlnit niºte fete* care ieºiserã
sã scoatã apã; ºi le-au zis: „Aici este
vãzãtorul?” *Gen. 24.11.

12. Ele le-au rãspuns: „Da, iatã-l
înaintea ta; dar du-te repede, astãzi* a
venit în cetate, pentru cã poporul
aduce jertfã** pe înãlþime.

*Gen. 31.54. Cap. 16.2. **1 Împ. 3.2.

13. Când veþi intra în cetate, îl veþi
gãsi înainte ca sã se suie la locul înalt
sã mãnânce; cãci poporul nu mãnâncã
pânã nu vine el, fiindcã el trebuie sã
binecuvânteze jertfa; dupã aceea,
mãnâncã ºi cei poftiþi. Suiþi-vã, dar,
cãci acum îl veþi gãsi.”
14. ªi s-au suit în cetate. Tocmai

când intrau pe poarta cetãþii, au fost
întâlniþi de Samuel, care ieºea sã se
suie pe înãlþime.
15. Dar, cu o zi mai înainte de

venirea lui Saul, Domnul* înºtiinþase
pe Samuel ºi-i zisese: *Cap. 15.1. Fapt. 13.21.

16. „Mâine, la ceasul acesta, îþi voi
trimite un om din þara lui Beniamin, ºi
sã-l* ungi drept cãpetenie a poporului
Meu, Israel. El va scãpa poporul Meu
din mâna filistenilor, cãci am cãutat**
cu îndurare spre poporul Meu, pentru
cã strigãtul lui a ajuns pânã la Mine.”

*Cap. 10.1. **Exod 2.25; 3.7,9.

17. Când a zãrit Samuel pe Saul,
Domnul i-a zis: „Iatã* omul despre
care þi-am vorbit; el va domni peste
poporul Meu.” *Cap. 16.12. Osea 13.11.

18. Saul s-a apropiat de Samuel la
mijlocul porþii ºi a zis: „Aratã-mi, te
rog, unde este casa vãzãtorului.”
19. Samuel a rãspuns lui Saul: „Eu

sunt vãzãtorul. Suie-te înaintea mea pe
înãlþime ºi veþi mânca astãzi cu mine.
Mâine te voi lãsa sã pleci ºi-þi voi
spune tot ce se petrece în inima ta.
20. Nu te neliniºti de mãgãriþele* pe

care le-ai pierdut acum trei zile, cãci
s-au gãsit. ªi pentru cine este pãstrat**
tot ce este mai de preþ în Israel? Oare
nu pentru tine ºi pentru toatã casa
tatãlui tãu?” *Vers. 3. **Cap. 8.5,19; 12.13.

21. Saul a rãspuns: „Oare nu sunt eu
beniamit*, din una din cele mai mici**
seminþii ale lui Israel? ªi familia† mea
nu este cea mai micã dintre toate
familiile din seminþia lui Beniamin?

Pentru ce, dar, îmi vorbeºti astfel?”
*Cap. 15.17. **Judc. 20.46-48. Ps. 68.27. †Judc. 6.15.

22. Samuel a luat pe Saul ºi pe sluga
lui i-a vârât în odaia de mâncare, le-a
dat locul cei dintâi între cei poftiþi,
care erau aproape treizeci de inºi.
23. Samuel a zis bucãtarului: „Adu

porþia pe care þi-am dat-o, când þi-am
zis: „Pune-o deoparte.”
24. Bucãtarul a dat spata* ºi ce era

pe ea ºi a pus-o înaintea lui Saul. ªi
Samuel a zis: „Iatã ce a fost pãstrat,
pune-o înainte ºi mãnâncã, fiindcã
pentru tine s-a pãstrat când am poftit
poporul.” Astfel Saul a mâncat cu
Samuel în ziua aceea.

*Lev. 7.32,33. Ezec. 24.4.

25. S-au coborât apoi de pe înãlþime
în cetate, ºi Samuel a stat de vorbã cu
Saul pe acoperiºul* casei.

*Deut. 22.8. 2 Sam. 11.2. Fapt. 10.9.

26. Apoi s-au sculat dis-de-dimineaþã;
ºi în revãrsatul zorilor, Samuel a
chemat pe Saul de pe acoperiº ºi a
zis: „Scoalã-te, ºi te voi însoþi.” Saul
s-a sculat, ºi au ieºit amândoi, el ºi
Samuel.
27. Când s-au coborât la marginea

cetãþii, Samuel a zis lui Saul: „Spune
slugii tale sã treacã înaintea noastrã.”
ªi sluga a trecut înainte. „Opreºte-te
acum”, a zis iarãºi Samuel, „ºi-þi voi
face cunoscut cuvântul lui Dumnezeu.”

Saul este uns de Samuel ca împãrat

10 1. Samuel* a luat sticluþa cu
untdelemn ºi a turnat-o pe capul

lui Saul. Apoi l-a sãrutat** ºi a zis:
„Nu te-a uns Domnul† ca sã fii
cãpetenia moºtenirii†† Lui?

*Cap. 9.16; 16.13. 2 Împ. 9.3,6. **Ps. 2.12. †Fapt. 13.21.
††Deut. 32.9. Ps. 78.71.

2. Astãzi, dupã ce mã vei pãrãsi,
vei gãsi doi oameni la mormântul*
Rahelei, în hotarul lui Beniamin, la
Þelþah**. Ei îþi vor zice: „Mãgãriþele
pe care te-ai dus sã le cauþi s-au gãsit;
ºi iatã cã tatãl tãu nu se mai gândeºte
la mãgãriþe, ci este îngrijorat de voi ºi
zice: „Ce sã fac pentru fiul meu?”

*Gen. 35.19,20. **Ios. 18.28.

3. De acolo vei merge mai departe
ºi vei ajunge la stejarul din Tabor,
unde vei fi întâmpinat de trei oameni
suindu-se la* Dumnezeu, în Betel, ºi
ducând unul trei iezi, altul trei turte de
pâine, iar altul un burduf cu vin.

*Gen. 28.22; 35.1,3,7.
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4. Ei te vor întreba de sãnãtate ºi-þi
vor da douã pâini, pe care le vei lua
din mâna lor.
5. Dupã aceea, vei ajunge la Ghibeea

Elohim*, unde** se aflã garnizoana
filistenilor. Când vei intra în cetate, vei
întâlni o ceatã de proroci coborându-se†
de pe înãlþimea pentru jertfã, cu lãute,
timpane, fluiere ºi cobze înainte, ºi††
prorocind. *Vers. 10. **Cap. 13.3. 
†Cap. 9.12. ††Exod 15.20,21. 2 Împ. 3.15. 1 Cor. 14.1.

6. Duhul* Domnului va veni peste
tine, vei proroci** cu ei ºi vei fi
prefãcut într-alt om.

*Num. 11.25. Cap. 16.13. **Vers. 10. Cap. 19.23,24.

7. Când þi se vor împlini semnele*
acestea, fã ce vei gãsi de fãcut, cãci
Dumnezeu** este cu tine.

*Exod 4.8. Luca 2.12. **Judc. 6.12.

8. Apoi sã te cobori înaintea mea la*
Ghilgal; ºi eu mã voi coborî la tine, ca
sã aduc arderi de tot ºi jertfe de
mulþumire. Sã mã aºtepþi ºapte** zile
acolo, pânã voi ajunge eu la tine ºi-þi
voi spune ce ai sã faci.”

*Cap. 11.14,15; 13.4. **Cap. 13.8.

9. De îndatã ce Saul a întors spatele
ca sã se despartã de Samuel, Dum-
nezeu i-a dat o altã inimã, ºi toate
semnele acestea s-au împlinit în
aceeaºi zi.
10. Când au ajuns* la Ghibeea, iatã cã

i-a ieºit înainte o ceatã de** proroci.
Duhul† lui Dumnezeu a venit peste el
ºi el a prorocit în mijlocul lor.

*Vers. 5. **Cap. 19.20. †Vers. 6.

11. Toþi cei ce-l cunoscuserã mai
înainte au vãzut cã prorocea împreunã
cu prorocii ºi îºi ziceau unul altuia în
popor: „Ce s-a întâmplat cu fiul lui
Chis? Oare ºi Saul este între proroci?”
12. Cineva din Ghibeea a rãspuns: „ªi

cine este tatãl lor?” – De acolo zicala:
„Oare ºi Saul* este între proroci?” –

*Cap. 19.24. Mat. 13.54,55. Ioan 7.15. Fapt. 4.13.

13. Când a sfârºit de prorocit, s-a dus
pe înãlþime.
14. Unchiul lui Saul a zis lui Saul ºi

slugii lui: „Unde v-aþi dus?” Saul a
rãspuns: „Sã cãutãm mãgãriþele; dar
când am vãzut cã nu le gãsim, ne-am
dus la Samuel.”
15. Unchiul lui Saul a zis din

nou: „Istoriseºte-mi, dar, ce v-a spus
Samuel.”
16. ªi Saul a rãspuns unchiului sãu:

„Ne-a spus cã mãgãriþele s-au gãsit.”

ªi nu i-a spus nimic despre împãrãþia
despre care vorbise Samuel.

Saul ales împãrat prin sorþi
17. Samuel a chemat poporul înaintea*

Domnului, la Miþpa** 
*Judc. 11.11; 20.1. Cap. 11.15. **Cap. 7.5,6.

18. ºi a zis copiilor lui Israel: „Aºa
vorbeºte* Domnul Dumnezeul lui
Israel: „Eu am scos din Egipt pe
Israel ºi v-am izbãvit din mâna egip-
tenilor ºi din mâna tuturor împãrãþiilor
care vã apãsau. *Judc. 6.8,9.

19. ªi astãzi, voi* lepãdaþi pe Dum-
nezeul vostru, care v-a izbãvit din
toate relele ºi din toate suferinþele
voastre, ºi-I ziceþi: „Pune un împãrat
peste noi!” Înfãþiºaþi-vã acum înaintea
Domnului, dupã seminþiile voastre ºi
dupã miile voastre.” *Cap. 8.7,19; 12.12.

20. Samuel a apropiat* toate seminþiile
lui Israel, ºi a ieºit la sorþi seminþia lui
Beniamin. *Ios. 7.14,16,17. Fapt. 1.24,26.

21. A apropiat seminþia lui Beniamin
pe familii, ºi a ieºit la sorþi familia lui
Matri. Apoi a ieºit la sorþi Saul, fiul
lui Chis. L-au cãutat, dar nu l-au gãsit.
22. Au întrebat* din nou pe Domnul:

„A venit oare omul acesta aici?” ªi
Domnul a zis: „Iatã cã este ascuns
între vase.” *Cap. 23.2,4,10,11.

23. Au alergat ºi l-au scos de acolo, ºi
el s-a înfãþiºat în mijlocul poporului.
Îi întrecea pe toþi în înãlþime*, de la
umãr în sus. *Cap. 9.2.

24. Samuel a zis întregului popor:
„Vedeþi pe cel pe care l-a ales*
Domnul? Nu este nimeni în tot popo-
rul care sã fie ca el.” ªi tot poporul a
strigat: „Trãiascã** împãratul!”

*2 Sam. 21.6. **1 Împ. 1.25,39. 2 Împ. 11.12.

25. Samuel a fãcut cunoscut popo-
rului dreptul* împãrãþiei ºi l-a scris
într-o carte, pe care a pus-o înaintea
Domnului. Apoi a dat drumul întregului
popor, trimiþând pe fiecare acasã.

*Deut. 17.14, etc. Cap. 8.11.

26. ªi Saul s-a dus acasã în* Ghibeea,
însoþit de o parte din ostaºi, a cãror
inimã o miºcase Dumnezeu.

*Judc. 20.14. Cap. 11.4.

27. S-au gãsit însã* ºi oameni rãi**,
care ziceau: „Ce ne poate ajuta acesta?”
ªi l-au dispreþuit ºi nu† i-au adus nici
un dar. Dar Saul s-a fãcut cã nu-i
aude. *Cap. 11.12. **Deut. 13.13. †2 Sam. 8.2. 
1 Împ. 4.21; 10.25. 2 Cron. 17.5. Ps. 72.10. Mat. 2.11.
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Înfrângerea amoniþilor

111. Nahaº*, amonitul, a venit ºi a
împresurat Iabesul** din Galaad.

Toþi locuitorii din Iabes au zis lui
Nahaº: „Fã† legãmânt cu noi, ºi-þi vom
fi supuºi.” *Cap. 12.42. **Judc. 21.8. 
†Gen. 26.28. Exod 23.32. 1 Împ. 10.34. Iov 41.4. Ezec. 17.13.

2. Dar Nahaº, amonitul, le-a rãspuns:
„Voi face legãmânt cu voi, dacã mã
lãsaþi sã vã scot la toþi ochiul drept ºi
sã arunc astfel o ocarã* asupra între-
gului Israel.” *Gen. 34.14. Cap. 17.26.

3. Bãtrânii din Iabes i-au zis: „Dã-ne
un rãgaz de ºapte zile, ca sã trimitem
soli în tot þinutul lui Israel; ºi dacã nu
va fi nimeni sã ne ajute, ne vom
supune þie.”
4. Solii au ajuns la* Ghibeea, cetatea

lui Saul, ºi au spus aceste lucruri în
auzul poporului. ªi tot poporul** a
ridicat glasul ºi a plâns.

*Cap. 10.26; 15.34. 2 Sam. 21.6. **Judc. 2.4; 21.2.

5. Saul tocmai se întorcea de la câmp,
în urma boilor, ºi a întrebat: „Ce are
poporul de plânge?” I-au istorisit ce
spuseserã cei din Iabes.
6. Cum a auzit Saul aceste lucruri,

Duhul* lui Dumnezeu a venit peste el,
ºi s-a mâniat foarte tare.

*Judc. 3.10; 6.34; 11.29; 13.25; 14.6. Cap. 10.10; 16.13.

7. A luat o pereche de boi, i-a tãiat*
în bucãþi ºi le-a trimis prin soli în tot
þinutul lui Israel, zicând: „Oricine**
nu va merge dupã Saul ºi Samuel îºi
va vedea boii tãiaþi la fel.” Groaza
Domnului a apucat pe popor, care a
pornit ca un singur om.

*Judc. 19.29. **Judc. 21.6,8,10.

8. Saul le-a fãcut numãrãtoarea la
Bezec*; copiii lui Israel** erau trei
sute de mii, ºi bãrbaþii lui Iuda treizeci
de mii. *Judc. 1.5. **2 Sam. 24.9.

9. Ei au zis solilor care veniserã:
„Aºa sã vorbiþi locuitorilor Iabesului
din Galaad: „Mâine, când va dogori
soarele, veþi avea ajutor.” Solii au dus
vestea aceasta celor din Iabes, care 
s-au umplut de bucurie
10. ºi au zis amoniþilor: „Mâine ne

vom* supune vouã, ºi ne veþi face ce
vã va plãcea.” *Vers. 3.

11. A doua zi, Saul* a împãrþit
poporul în trei** cete. Au pãtruns în
tabãra amoniþilor în straja dimineþii  ºi
i-au bãtut pânã la cãldura zilei. Cei ce
au scãpat au fost risipiþi ºi n-au mai
rãmas doi laolaltã dintre ei.

*Cap. 31.11. **Judc. 7.16.

Bunãtatea lui Saul – Jertfa din Ghilgal
12. Poporul a zis lui Samuel: „Cine*

zicea: „Saul sã domneascã peste noi?”?
Daþi** încoace pe oamenii aceia, ca
sã-i omorâm.” *Cap. 10.27. **Luca 19.27.

13. Dar Saul a zis: „Nimeni* nu va fi
omorât în ziua aceasta, cãci astãzi
Domnul a dat o izbãvire** lui Israel.”

*2 Sam. 19.22. **Exod 14.13,30. Cap. 19.5.

14. ªi Samuel a zis poporului:
„Veniþi ºi sã mergem la Ghilgal, ca   sã
întãrim acolo împãrãþia.”
15. Tot poporul s-a dus la Ghilgal* ºi

au pus pe Saul împãrat, înaintea**
Domnului, la Ghilgal. Acolo au adus
jertfe† de mulþumire înaintea Dom-
nului; ºi Saul ºi toþi oamenii lui Israel 
s-au veselit foarte mult acolo.

*Cap. 10.8. **Cap. 10.17. †Cap. 10.8.

Curãþia de inimã a lui Samuel

12 1. Samuel a zis întregului Israel:
„Iatã cã v-am ascultat glasul* în

tot ce mi-aþi zis ºi am pus un
împãrat** peste voi.

*Cap. 8.5,19,20. **Cap. 10.24; 11.14,15.

2. De acum, iatã împãratul* care va
merge înaintea voastrã. Cât despre
mine, eu** sunt bãtrân, am albit, aºa
cã fiii mei sunt cu voi; am umblat
înaintea voastrã, din tinereþe pânã în
ziua de azi. *Num. 27.17. Cap. 8.20. **Cap. 8.1,5.

3. Iatã-mã! Mãrturisiþi împotriva mea,
în faþa Domnului ºi în faþa unsului*
Lui: Cui i-am** luat boul sau cui i-am
luat mãgarul? Pe cine am apãsat ºi pe
cine am nãpãstuit? De la cine am luat
mitã ca sã închid ochii† asupra lui?
Mãrturisiþi, ºi vã voi da înapoi.”

*Vers. 5. Cap. 10.1; 24.6. 2 Sam. 1.14,16. **Num. 16.15.
Fapt. 20.33. 1 Tes. 2.5. †Deut. 16.19.

4. Ei au rãspuns: „Nu ne-ai apãsat,
nu ne-ai nãpãstuit ºi nici n-ai primit
nimic din mâna nimãnui.”
5. El le-a mai zis: „Domnul este

martor împotriva voastrã ºi unsul Lui
este martor, în ziua aceasta, cã n-aþi*
gãsit nimic în** mâinile mele.” ªi ei
au rãspuns: „Sunt martori!”

*Ioan 18.38. Fapt. 23.9; 24.16,20. **Exod 22.4.

Samuel nu mai e judecãtor
6. Atunci Samuel a zis poporului:

„Domnul* a pus pe Moise ºi pe Aaron
ºi a scos pe pãrinþii voºtri din Egipt.

*Mica 6.4.

7. Acum, înfãþiºaþi-vã ca sã vã judec*
înaintea Domnului pentru toate bine-
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facerile pe care vi le-a fãcut Domnul,
vouã ºi pãrinþilor voºtri.

*Isa. 1.18; 5.3,4. Mica 6.2,3.

8. Dupã ce* a venit Iacov în Egipt,
pãrinþii voºtri au strigat** cãtre Dom-
nul, ºi Domnul a trimis† pe Moise ºi
pe Aaron, care au scos pe pãrinþii voºtri
din Egipt ºi i-au adus sã locuiascã în
locul acesta.

*Gen. 46.5,6. **Exod 2.23. †Exod 3.10; 4.16.

9. Dar ei au uitat* pe Domnul Dum-
nezeul lor; ºi El i-a vândut** în mâinile
lui Sisera, cãpetenia oºtirii Haþorului,
în mâinile filistenilor† ºi în mâinile
împãratului Moabului††, care au început
lupta împotriva lor.

*Judc. 3.7. **Judc. 4.2. †Judc. 10.7; 13.1. ††Judc. 3.12.

10. Au strigat iarãºi cãtre Domnul ºi
au zis: „Am pãcãtuit*, cãci am pãrãsit
pe Domnul ºi am** slujit Baalilor ºi
Astarteilor; izbãveºte-ne† acum din
mâna vrãjmaºilor noºtri ºi-Þi vom
sluji.” *Judc. 10.10. **Judc. 2.13. †Judc. 10.15,16.

11. ªi Domnul a trimis pe Ierubaal*
ºi pe Barac, ºi pe Iefta**, ºi pe
Samuel†, ºi v-a izbãvit din mâna
vrãjmaºilor voºtri care vã înconjurau,
ºi aþi locuit în liniºte.

*Judc. 6.14,32. **Judc. 11.1. †Cap. 7.13.

12. Apoi, când aþi vãzut cã Nahaº*,
împãratul fiilor lui Amon, mergea
împotriva voastrã, mi-aþi** zis: „Nu!
Ci un împãrat sã domneascã peste
noi.” ªi totuºi Domnul† Dumnezeul
vostru era Împãratul vostru.

*Cap. 11.1. **Cap. 8.5,19. †Judc. 8.23. Cap. 8.7; 10.19.

13. Iatã*, dar, împãratul pe care** l-aþi
ales ºi pe care l-aþi cerut; iatã cã
Domnul† a pus un împãrat peste voi.

*Cap. 10.24. **Cap. 8.5; 9.20. †Osea 13.11.

14. Dacã vã veþi teme* de Domnul,
dacã-I veþi sluji, dacã veþi asculta de
glasul Lui ºi dacã nu vã veþi împotrivi
cuvântului Domnului, vã veþi alipi de
Domnul Dumnezeul vostru, atât voi
cât ºi împãratul care domneºte peste
voi. *Ios. 24.14. Ps. 81.13,14.

15. Dar dacã nu veþi asculta* de
glasul Domnului ºi vã veþi împotrivi
cuvântului Domnului, mâna Domnului
va fi împotriva voastrã, cum** a fost
împotriva pãrinþilor voºtri.

*Lev. 26.14,15, etc. Deut. 28.15, etc. Ios. 24.20. **Vers. 9.

16. Acum mai aºteptaþi* aici ca sã
vedeþi minunea pe care o va face
Domnul sub ochii voºtri. *Exod 14.13,31.

17. Nu suntem noi la seceratul*
grânelor? Voi** striga cãtre Domnul,
ºi va trimite tunete ºi ploaie. Sã ºtiþi

atunci ºi sã vedeþi cât de rãu† aþi fãcut
înaintea Domnului, când aþi cerut un
împãrat pentru voi.” *Prov. 26.1. 
**Ios. 10.12. Cap. 7.9,10. Iac. 5.16-18. †Cap. 8.7.

18. Samuel a strigat cãtre Domnul, ºi
Domnul a trimis chiar în ziua aceea
tunete ºi ploaie. Tot poporul* a avut o
mare fricã de Domnul ºi de Samuel.

*Exod 14.31. Ezra 10.9.

19. ªi tot poporul a zis lui Samuel:
„Roagã-te* Domnului Dumnezeului
tãu pentru robii tãi, ca sã nu murim;
cãci la toate pãcatele noastre am mai
adãugat ºi pe acela de a cere un
împãrat pentru noi.”

*Exod 9.28; 10.17. Iac. 5.15. 1 Ioan 5.16.

20. Samuel a zis poporului: „Nu vã
temeþi! Aþi fãcut tot rãul acesta; dar nu
vã abateþi de la Domnul ºi slujiþi
Domnului din toatã inima voastrã.
21. Nu vã abateþi* de la El; altfel,

aþi** merge dupã lucruri de nimic,
care n-aduc nici folos, nici izbãvire,
pentru cã sunt lucruri de nimic.

*Deut. 11.16. **Ier. 16.19. Hab. 2.18. 1 Cor. 8.4.

22. Domnul* nu va pãrãsi pe poporul
Lui, din pricina Numelui** Lui celui
mare, cãci Domnul a hotãrât† sã facã
din voi poporul Lui.
*1 Împ. 6.13. Ps. 94.14. **Ios. 7.9. Ps. 106.8. Ier. 14.21. Ezec.
20.9,14. †Deut. 7.7,8; 14.2. Mal. 1.2.

23. Departe iarãºi de mine sã pãcã-
tuiesc împotriva Domnului, încetând*
sã mã rog pentru voi! Vã voi** învãþa
calea† cea bunã ºi cea dreaptã.

*Fapt. 12.5. Rom. 1.9. Col. 1.9. 2 Tim. 1.3. **Ps. 34.11.
Prov. 4.11. †1 Împ. 8.36. 2 Cron. 6.27. Ier. 6.16.

24. Temeþi-vã numai* de Domnul ºi
slujiþi-I cu credincioºie din toatã
inima voastrã; cãci vedeþi** ce putere
desfãºurã† El printre voi.

*Ecl. 12.13. **Isa. 5.12. †Deut. 10.21. Ps. 126.2,3.

25. Dar dacã veþi face rãul, veþi*
pieri, voi** ºi împãratul vostru.”

*Ios. 24.20. **Deut. 28.39.

DOMNIA LUI SAUL
(Capitolele 13-31. Osea 13.11.)

Rãzboiul cu filistenii

131. Saul era în vârstã de treizeci
de ani când a ajuns împãrat ºi a

domnit doi ani peste Israel.
2. Saul ºi-a ales trei mii de bãrbaþi

din Israel: douã mii erau cu el la
Micmaº ºi pe muntele Betel, iar o
mie erau cu Ionatan la Ghibeea* lui
Beniamin. Pe ceilalþi din popor i-a
trimis pe fiecare la cortul lui. *Cap. 10.26.
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3. Ionatan a bãtut tabãra* filistenilor
care era la Gheba, ºi filistenii au auzit
lucrul acesta. Saul a pus sã sune cu
trâmbiþa prin toatã þara, zicând: „Sã
audã evreii lucrul acesta!” *Cap. 10.5.

4. Tot Israelul a auzit zicându-se:
„Saul a bãtut tabãra filistenilor, ºi Israel
s-a fãcut urât filistenilor.” ªi poporul a
fost adunat la Saul, în Ghilgal.
5. Filistenii s-au strâns sã lupte cu

Israel. Aveau o mie de care ºi ºase mii
de cãlãreþi; ºi poporul acesta era fãrã
numãr: ca nisipul de pe þãrmul mãrii.
Au venit ºi au tãbãrât la Micmaº, la
rãsãrit de Bet-Aven.
6. Bãrbaþii lui Israel s-au vãzut la

strâmtoare, cãci erau strânºi de aproape,
ºi s-au ascuns* în peºteri, în tufiºuri,
în stânci, în turnuri ºi în gropile pentru
apã. *Judc. 2.6.

7. Unii evrei au trecut Iordanul, ca sã
se ducã în þara lui Gad ºi Galaad. Saul
era tot la Ghilgal, ºi tot poporul de
lângã el tremura.
8. A aºteptat* ºapte zile, dupã timpul

hotãrât de Samuel. Dar Samuel nu venea
la Ghilgal, ºi poporul se împrãºtia de
lângã Saul. *Cap. 10.8.

9. Atunci Saul a zis: „Aduceþi-mi
arderea de tot ºi jertfele de mulþu-
mire.” ªi a jertfit arderea de tot.
10. Pe când sfârºea de adus arderea

de tot, a venit Samuel, ºi Saul i-a ieºit
înainte sã-i ureze de bine.
11. Samuel a zis: „Ce-ai fãcut?” Saul

a rãspuns: „Când am vãzut cã poporul
se împrãºtie de lângã mine, cã nu vii
la timpul hotãrât ºi cã filistenii sunt
strânºi la Micmaº,
12. mi-am zis: „Filistenii se vor

coborî împotriva mea la Ghilgal, ºi eu
nu m-am rugat Domnului!” Atunci am
îndrãznit ºi am adus arderea de tot.”
13. Samuel a zis lui Saul: „Ai lucrat ca

un nebun* ºi n-ai pãzit** porunca pe
care þi-o dãduse Domnul Dumnezeul
tãu. Domnul ar fi întãrit pe vecie
domnia ta peste Israel;

*2 Cron. 16.9. **Cap. 15.11.

14. dar acum*, domnia ta nu va
dãinui. Domnul** ªi-a ales un om
dupã inima Lui ºi Domnul l-a rânduit
sã fie cãpetenia poporului Sãu, pentru
cã n-ai pãzit ce-þi poruncise Domnul.”

*Cap. 15.28. **Ps. 89.20. Fapt. 13.22.

15. Apoi Samuel s-a sculat ºi s-a suit
din Ghilgal la Ghibeea lui Beniamin.
Saul a fãcut numãrãtoarea poporului

care se afla cu el: erau aproape* ºase
sute de oameni. *Cap. 14.2.

16. Saul, fiul sãu Ionatan ºi poporul
care se afla cu ei se aºezaserã la
Gheba lui Beniamin, ºi filistenii
tãbãrau la Micmaº.
17. Din tabãra filistenilor au ieºit trei

cete ca sã pustiascã: una a luat drumul
spre Ofra*, spre þara ªual; *Ios. 18.23.

18. alta a luat drumul spre Bet-
Horon*; ºi a treia a luat drumul spre
hotarul care cautã spre valea Þeboim**,
înspre pustiu.

*Ios. 16.3; 18.13,14. **Neem. 11.34.

19. În toatã þara lui Israel nu* se gãsea
nici un fierar; cãci filistenii ziseserã:
„Sã împiedicãm pe evrei sã-ºi facã
sãbii sau suliþe.” *2 Împ. 24.14. Ier. 24.1.

20. ªi fiecare om din Israel se cobora
la filisteni, ca sã-ºi ascutã fierul
plugului, coasa, securea ºi sapa,
21. când se tocea sapa, coasa, furca

cu trei coarne ºi securea, ºi ca sã facã
vârf þepuºului cu care mâna boii.
22. ªi aºa s-a întâmplat cã în ziua

luptei nu* era nici sabie, nici suliþã în
mâinile întregului popor care era cu
Saul ºi Ionatan: nu avea decât Saul ºi
fiul sãu Ionatan. *Judc. 5.8.

23. O ceatã* de filisteni a venit ºi 
s-a aºezat la trecãtoarea Micmaºului.

*Cap. 14.1,4.

Vitejia lui Ionatan

141. Într-o zi, Ionatan, fiul lui Saul,
a zis tânãrului care-i purta

armele: „Vino, ºi sã pãtrundem pânã la
straja filistenilor, care este dincolo de
locul acesta.” ªi n-a spus nimic tatãlui
sãu.
2. Saul stãtea la marginea cetãþii

Ghibeea, sub rodiul din Migron, ºi
poporul care era cu el era aproape
ºase* sute de oameni. *Cap. 13.15.

3. Ahia*, fiul lui Ahitub, fratele lui 
I-Cabod**, fiul lui Fineas, fiul lui Eli,
preotul Domnului la Silo, purta†
efodul. Poporul nu ºtia cã Ionatan s-a
dus. *Cap. 22.9,11,20. **Cap. 4.21. †Cap. 2.28.
4. Între trecãtorile prin care cãuta

Ionatan sã ajungã la straja* filistenilor,
era un pisc de stâncã de o parte ºi un
pisc de stâncã de cealaltã parte; unul
purta numele Boþeþ, ºi celãlalt Sene.

*Cap. 13.23.
5. Unul din aceste piscuri este la

miazãnoapte, faþã în faþã cu Micmaº,
ºi celãlalt la miazãzi, faþã în faþã cu
Gheba.
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6. Ionatan a zis tânãrului care-i purta
armele: „Vino, ºi sã pãtrundem pânã la
straja acestor netãiaþi împrejur. Poate
cã Domnul va lucra pentru noi, cãci
nimic nu împiedicã pe Domnul sã dea
izbãvire* printr-un mic numãr ca ºi
printr-un mare numãr.”

*Judc. 7.4,7. 2 Cron. 14.11.

7. Cel ce-i ducea armele i-a rãspuns:
„Fã tot ce ai în inimã, n-asculta decât
de simþãmântul tãu ºi iatã-mã cu tine,
gata sã te urmez oriunde.”
8. „Ei bine!”, a zis Ionatan, „haidem

la oamenii aceºtia ºi sã ne arãtãm lor.
9. Dacã ne vor zice: „Opriþi-vã pânã

vom veni noi la voi!” vom rãmâne pe
loc ºi nu ne vom sui la ei.
10. Dar dacã vor zice: „Suiþi-vã la

noi!” ne vom sui, cãci Domnul îi dã în
mâinile noastre. Acesta* sã ne fie
semnul.” *Gen. 24.14. Judc. 7.11.

11. S-au arãtat amândoi strãjii filis-
tenilor, ºi filistenii au zis: „Iatã cã
evreii ies din gãurile în care s-au
ascuns.”
12. ªi oamenii care erau de strajã au

vorbit astfel lui Ionatan ºi celui ce-i
ducea armele: „Suiþi-vã la noi, ca sã
vã arãtãm ceva.” Ionatan a zis celui
ce-i ducea armele: „Suie-te dupã mine,
cãci Domnul îi dã în mâinile lui
Israel.”
13. ªi Ionatan s-a suit ajutându-se cu

mâinile ºi picioarele, ºi cel ce-i ducea
armele a mers dupã el. Filistenii au
cãzut înaintea lui Ionatan, ºi cel ce-i
ducea armele arunca moartea în urma
lui.
14. În aceastã întâi înfrângere, Iona-

tan ºi cel ce-i ducea armele au ucis
douãzeci de oameni, pe întindere de
aproape o jumãtate de pogon de pãmânt.
15. A intrat groaza* în tabãrã, în þarã

ºi în tot poporul; straja ºi chiar ºi
prãdãtorii** s-au înspãimântat; þara s-a
îngrozit. Era groaza† lui Dumnezeu.

*2 Împ. 7.7. Iov 18.11. **Cap. 13.17. †Gen. 35.5.

16. Strãjerii lui Saul, care erau la
Ghibeea lui Beniamin, au vãzut cã
mulþimea se împrãºtie ºi fuge* în toate
pãrþile. *Vers. 20.

17. Atunci Saul a zis poporului care
era cu el: „Numãraþi, vã rog, ºi vedeþi
cine a plecat din mijlocul nostru.” Au
numãrat, ºi iatã cã lipsea Ionatan ºi cel
ce-i purta armele.
18. ªi Saul a zis lui Ahia: „Adu

încoace chivotul lui Dumnezeu!” –

Cãci pe vremea aceea chivotul lui
Dumnezeu era cu copiii lui Israel. –
19. Pe când vorbea* Saul cu preotul,

zarva în tabãra filistenilor se fãcea tot
mai mare; ºi Saul a zis preotului: 
„Trage-þi mâna!” *Num. 27.21.

20. Apoi Saul ºi tot poporul care era
cu el s-au strâns ºi au înaintat pânã la
locul luptei; ºi filistenii au întors* sabia
unii împotriva altora, ºi învãlmãºeala
era nespus de mare. *Judc. 7.22. 2 Cron. 20.23.

21. Evreii care erau mai dinainte la
filisteni ºi care se suiserã cu ei în tabãrã
de pe unde erau împrãºtiaþi s-au unit cu
israeliþii care erau cu Saul ºi Ionatan.
22. Toþi bãrbaþii lui Israel care se

ascunseserã* în muntele lui Efraim,
aflând cã filistenii fugeau, au început 
sã-i urmãreascã ºi ei în bãtaie.

*Cap. 13.6.

23. Domnul a izbãvit pe Israel în
ziua* aceea, ºi lupta s-a întins pânã
dincolo** de Bet-Aven.

*Exod 14.30. Ps. 44.6,7. Osea 1.7. **Cap. 13.5.

Ionatan în primejdie
24. Ziua aceea a fost obositoare

pentru bãrbaþii lui Israel. Saul pusese
pe popor sã jure*, zicând: „Blestemat sã
fie omul care va mânca pâine pânã seara,
pânã mã voi rãzbuna pe vrãjmaºii
mei!” ªi nimeni nu mâncase. *Ios. 6.26.

25. Tot* poporul ajunsese într-o
pãdure, unde se gãsea miere** pe faþa
pãmântului.

*Deut. 9.28. Mat. 3.5. **Exod 3.8. Num. 13.27. Mat. 3.4.
26. Când a intrat poporul în pãdure, a

vãzut mierea curgând; dar nici unul 
n-a dus mierea la gurã, cãci poporul
þinea jurãmântul.
27. Ionatan nu ºtia de jurãmântul pe

care pusese tatãl sãu pe popor sã-l
facã; a întins vârful toiagului pe care-l
avea în mânã, l-a vârât într-un fagure
de miere ºi a dus mâna la gurã; ºi ochii
i s-au luminat.
28. Atunci cineva din popor, vorbindu-i,

i-a zis: „Tatãl tãu a pus pe popor sã
jure, zicând: „Blestemat sã fie omul
care va mânca astãzi!” ªi poporul era
sleit de puteri.
29. ªi Ionatan a zis: „Tatãl meu

tulburã poporul; vedeþi, dar, cum mi 
s-au luminat ochii, pentru cã am gustat
puþin din mierea aceasta!
30. Negreºit, dacã poporul ar fi mâncat

azi din prada pe care a gãsit-o la
vrãjmaºii lui, n-ar fi fost înfrângerea
filistenilor mai mare?”
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31. În ziua aceea au bãtut pe filisteni
de la Micmaº pânã la Aialon. Poporul
era foarte obosit 
32. ºi s-a aruncat asupra prãzii. A luat

oi, boi ºi viþei, i-a înjunghiat pe
pãmânt ºi i-a mâncat cu* sânge cu tot.

*Lev. 3.17; 7.26; 17.10; 19.26. Deut. 12.16,23,24.

33. Au spus lucrul acesta lui Saul ºi 
i-au zis: „Iatã cã poporul pãcãtuieºte
împotriva Domnului, mâncând cu
sânge.” Saul a zis: „Voi faceþi o
nelegiuire; rostogoliþi îndatã o piatrã
mare încoace.”
34. Apoi a adãugat: „Împrãºtiaþi-vã

printre popor ºi spuneþi fiecãruia sã-ºi
aducã boul sau oaia ºi sã-l înjunghie
aici. Apoi sã mâncaþi ºi nu pãcãtuiþi
împotriva Domnului, mâncând cu
sânge.” ªi peste noapte, fiecare din
popor ºi-a adus boul cu mâna, ca sã-l
înjunghie pe piatrã.
35. Saul a zidit un altar* Domnului:

acesta a fost cel dintâi altar pe care 
l-a zidit Domnului. *Cap. 7.17.

36. Saul a zis: „Sã ne coborâm în
noaptea aceasta dupã filisteni, sã-i
jefuim pânã la lumina zilei ºi sã nu
lãsãm sã rãmânã unul mãcar.” Ei au
zis: „Fã tot ce vei crede.” Atunci
preotul a zis: „Sã ne apropiem aici de
Dumnezeu.”
37. ªi Saul a întrebat pe Dumnezeu:

„Sã mã cobor dupã filisteni? Îi vei da
în mâinile lui Israel?” Dar în clipa
aceea nu i-a dat nici un rãspuns*.

*Cap. 28.6.

38. Saul a zis: „Apropiaþi-vã* aici,
toate cãpeteniile poporului; cãutaþi ºi
vedeþi de cine ºi cum a fost sãvârºit
pãcatul acesta astãzi. *Ios. 7.14. Cap. 10.19.

39. Cãci viu* este Domnul, Izbãvitorul
lui Israel: chiar dacã l-ar fi sãvârºit
fiul meu Ionatan, va muri.” ªi nimeni
din tot poporul nu i-a rãspuns.

*2 Sam. 12.15.
40. Atunci a zis întregului Israel:

„Aºezaþi-vã voi de o parte; ºi eu ºi
fiul meu Ionatan vom sta de cealaltã.”
ªi poporul a zis lui Saul: „Fã ce vei
crede.”
41. Saul a zis Domnului: „Dumnezeul

lui Israel, aratã* adevãrul.” Sorþul** a
cãzut pe Ionatan ºi pe Saul, ºi poporul
a scãpat.

*Prov. 16.33. Fapt. 1.24. **Ios. 7.16. Cap. 10.20,21.

42. Saul a zis: „Aruncaþi sorþii între
mine ºi fiul meu Ionatan.” ªi sorþul a
cãzut pe Ionatan.
43. Saul a zis lui Ionatan: „Spune-mi*

ce-ai fãcut.” Ionatan i-a spus ºi a zis:
„Am** gustat puþinã miere, cu vârful
toiagului pe care-l aveam în mânã:
iatã-mã, voi muri.” *Ios. 7.19. **Vers. 27.

44. ªi Saul a zis: „Dumnezeu* sã Se
poarte cu toatã asprimea faþã de mine,
dacã** nu vei muri, Ionatane!”

*Rut 1.17. **Vers. 39.

45. Poporul a zis lui Saul: „Ce! sã
moarã Ionatan, el, care a fãcut aceastã
mare izbãvire în Israel? Niciodatã!
Viu* este Domnul, cã un pãr din capul
lui nu va cãdea la pãmânt, cãci cu
Dumnezeu a lucrat el în ziua aceasta.”
Astfel poporul a scãpat pe Ionatan de
la moarte. *2 Sam. 14.11. 1 Împ. 1.52. Luca 21.18.

46. Saul a încetat sã mai urmãreascã
pe filisteni, ºi filistenii s-au dus
acasã.

Rãzboaiele lui Saul ºi neamul lui
47. Dupã ce a luat Saul domnia peste

Israel, a fãcut rãzboi în toate pãrþile cu
toþi vrãjmaºii lui: cu Moab, cu copiii
lui Amon*, cu Edom, cu împãraþii din
Þoba** ºi cu filistenii; ºi oriîncotro se
întorcea, era biruitor.

*Cap. 11.11. **2 Sam. 10.6.

48. S-a arãtat viteaz, a bãtut* pe
Amalec ºi a scãpat pe Israel din mâna
celor ce-l jefuiau. *Cap. 15.3,7.

49. Fiii* lui Saul au fost: Ionatan, Iºvi
ºi Malchiºua. Cele douã fete ale lui se
numeau: cea mai mare Merab, iar cea
mai micã Mical. *Cap. 31.2. 1 Cron. 8.33.

50. Numele nevestei lui Saul era
Ahinoam, fata lui Ahimaaþ. Numele
cãpeteniei oºtirii lui era Abner, fiul lui
Ner, unchiul lui Saul.
51. Chis*, tatãl lui Saul, ºi Ner, tatãl

lui Abner, erau fiii lui Abiel. *Cap. 9.1.

52. În tot timpul vieþii lui Saul a fost
un rãzboi înverºunat împotriva filiste-
nilor; ºi de îndatã ce Saul zãrea vreun
om tare ºi voinic, îl lua* cu el.

*Cap. 8.11.

Rãzboi cu amaleciþii

151. Samuel a zis lui Saul: „Pe*
mine m-a trimis Domnul sã te

ung împãrat peste poporul Lui, peste
Israel: ascultã, dar, ce zice Domnul.

*Cap. 9.16.

2. Aºa vorbeºte Domnul oºtirilor: 
„Mi-aduc aminte de ceea ce a fãcut
Amalec lui Israel, când i-a* astupat
drumul la ieºirea lui din Egipt.

*Exod 17.8,14. Num. 24.20. Deut. 25.17-19.

1 SAMUEL 14, 15 305



3. Du-te acum, bate pe Amalec ºi
nimiceºte* cu desãvârºire tot ce-i al
lui; sã nu-i cruþi, ºi sã omori bãrbaþii ºi
femeile, copiii ºi pruncii, cãmilele ºi
mãgarii, boii ºi oile.” *Ios. 6.17,21.

4. Saul a adunat poporul ºi l-a
numãrat la Telaim: erau douã sute de
mii de oameni pedeºtri ºi zece mii de
oameni din Iuda.
5. Saul a mers pânã la cetatea lui

Amalec ºi a pus niºte oameni la pândã
în vale.
6. ªi a zis cheniþilor*: „Duceþi-vã**,

plecaþi ºi ieºiþi din mijlocul lui Amalec,
ca sã nu vã prãpãdesc împreunã cu el;
cãci† voi v-aþi purtat cu bunãvoinþã
faþã de copiii lui Israel, când s-au suit
din Egipt.” ªi cheniþii au plecat din
mijlocul lui Amalec.

*Num. 24.21. Judc. 1.16; 4.11. **Gen. 18.25; 19.12,14.
Apoc. 18.4. †Exod 18.10,19. Num. 10.29,32.

7. Saul* a bãtut pe Amalec, de la
Havila** pânã la ªur†, care este în
faþa Egiptului.

*Cap. 14.48. **Gen. 2.11; 25.18. †Gen. 16.7.

8. A prins* viu pe Agag, împãratul
lui Amalec, ºi a nimicit cu desãvârºire
tot poporul, trecându-l** prin ascuþiºul
sabiei. *1 Împ. 20.34,35, etc. **Cap. 30.1.

9. Dar Saul ºi poporul au cruþat* pe
Agag ºi oile cele mai bune, boii cei
mai buni, vitele grase, mieii graºi ºi
tot ce era mai bun; n-a vrut sã le nimi-
ceascã cu desãvârºire, ºi au nimicit
numai tot ce era prost ºi nebãgat în
seamã. *Vers. 3,15.

Neascultarea lui Saul
10. Domnul a vorbit lui Samuel ºi 

i-a zis:
11. „Îmi pare* rãu cã am pus pe Saul

împãrat, cãci se abate** de la Mine ºi
nu pãzeºte† cuvintele Mele.” Samuel
s-a mâhnit†† ºi toatã noaptea a strigat
cãtre Domnul.

*Gen. 6.6,7. Vers. 25. 2 Sam. 24.16. **Ios. 22.16. 1 Împ. 9.6.
†Vers. 3,9. Cap. 13.13. ††Vers. 35. Cap. 16.1.

12. S-a sculat dis-de-dimineaþã ca sã
se ducã înaintea lui Saul. ªi au venit ºi
i-au spus: „Saul s-a dus la Carmel* ºi
iatã cã ºi-a înãlþat un semn de biruinþã,
apoi s-a întors ºi, trecând mai departe,
s-a coborât la Ghilgal.” *Ios. 15.55.

13. Samuel s-a dus la Saul, ºi Saul 
i-a zis: „Fii binecuvântat* de Domnul!
Am pãzit cuvântul Domnului.”

*Gen. 14.19. Judc. 17.2. Rut 3.10.

14. Samuel a zis: „Ce înseamnã
behãitul acesta de oi care ajunge la

urechile mele ºi mugetul acesta de boi
pe care-l aud?”
15. Saul a rãspuns: „Le-au adus de la

amaleciþi, pentru cã poporul a* cruþat
oile cele mai bune ºi boii cei mai
buni, ca sã-i jertfeascã Domnului Dum-
nezeului tãu; iar pe celelalte le-am
nimicit cu desãvârºire.”

*Gen. 3.12. Vers. 9,21. Prov. 28.13.

16. Samuel a zis lui Saul: „Stai, ºi-þi
voi spune ce mi-a zis Domnul astã-
noapte.” ªi Saul i-a zis: „Vorbeºte.”
17. Samuel a zis: „Când* erai mic în

ochii tãi, n-ai ajuns tu cãpetenia
seminþiilor lui Israel ºi nu te-a uns
Domnul ca sã fii împãrat peste Israel?

*Cap. 9.21.

18. Domnul te trimisese, zicând:
„Du-te ºi nimiceºte cu desãvârºire pe
pãcãtoºii aceia, pe amaleciþi; rãzbo-
ieºte-te cu ei pânã îi vei nimici.”
19. Pentru ce n-ai ascultat glasul Dom-

nului? Pentru ce te-ai aruncat asupra
prãzii ºi ai fãcut ce este rãu înaintea
Domnului?”
20. Saul a rãspuns lui Samuel: „Am*

ascultat glasul Domnului ºi m-am dus
în calea pe care mã trimitea Domnul.
Am adus pe Agag, împãratul lui
Amalec, ºi am nimicit cu desãvârºire
pe amaleciþi; *Vers. 13.

21. dar* poporul a luat din pradã oi
ºi boi, ca pârgã din ceea ce trebuia
nimicit cu desãvârºire, ca sã le jert-
feascã Domnului Dumnezeului tãu la
Ghilgal.” *Vers. 15.

22. Samuel a zis: „Îi plac* Domnului
mai mult arderile de tot ºi jertfele
decât ascultarea de glasul Domnului?
Ascultarea** face mai mult decât
jertfele, ºi pãzirea cuvântului Sãu face
mai mult decât grãsimea berbecilor.

*Ps. 50.8,9. Prov. 21.3. Isa. 1.11-13,16,17. Ier. 7.22,23.
Mica 6.6-8. Evr. 10.6-9. **Ecl. 5.1. Osea 6.6. Mat. 5.24; 9.13;
12.7. Marc. 12.33.

23. Cãci neascultarea este tot atât de
vinovatã ca ghicirea, ºi împotrivirea
nu este mai puþin vinovatã decât
închinarea la idoli ºi terafimi. Fiindcã
ai lepãdat cuvântul Domnului, te*
leapãdã ºi El ca împãrat.” *Cap. 13.14.

24. Atunci Saul* a zis lui Samuel:
„Am pãcãtuit, cãci am cãlcat porunca
Domnului ºi n-am ascultat cuvintele
tale; mã temeam** de popor ºi i-am
ascultat glasul.

*2 Sam. 12.13. **Exod 23.2. Prov. 29.25. Isa. 51.12,13.

25. Acum, te rog, iartã-mi pãcatul,
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întoarce-te cu mine, ca sã mã închin
pânã la pãmânt înaintea Domnului.”
26. Samuel a zis lui Saul: „Nu mã voi

întoarce cu tine: fiindcã ai lepãdat*
cuvântul Domnului, ºi Domnul te
leapãdã, ca sã nu mai fii împãrat peste
Israel.” *Cap. 2.30.

27. ªi pe când se întorcea Samuel sã
plece, Saul l-a apucat* de pulpana
hainei, ºi s-a rupt. *1 Împ. 11.30.

28. Samuel i-a zis: „Domnul rupe
astãzi* domnia lui Israel deasupra ta ºi
o dã altuia mai bun decât tine.

*Cap. 28.17,18. 1 Împ. 11.31.

29. Cel ce este tãria lui Israel nu*
minte ºi nu Se cãieºte, cãci nu este un
om ca sã-I parã rãu.”

*Num. 23.19. Ezec. 24.14. 2 Tim. 2.13. Tit 1.2.

30. Saul a zis iarãºi: „Am pãcãtuit!
Acum, te rog, cinsteºte-mã* în faþa
bãtrânilor poporului meu ºi în faþa lui
Israel; întoarce-te cu mine, ca sã mã
închin înaintea Domnului Dumnezeului
tãu.” *Ioan 5.44; 12.43.

31. Samuel s-a întors ºi a mers dupã
Saul, ºi Saul s-a închinat înaintea
Domnului.
32. Apoi Samuel a zis: „Adu-mi pe

Agag, împãratul lui Amalec.” ªi Agag
a înaintat vesel spre el, cãci zicea:
„Negreºit, a trecut amãrãciunea morþii!”
33. Samuel a zis: „Dupã* cum sabia

ta a lãsat femei fãrã copii, tot aºa ºi
mama ta va fi lãsatã fãrã copii între
femei.” ªi Samuel a tãiat pe Agag în
bucãþi înaintea Domnului, la Ghilgal.

*Exod 17.11. Num. 14.45. Judc. 1.7.

34. Samuel a plecat la Rama, ºi Saul
s-a suit acasã la Ghibeea* lui Saul.

*Cap. 11.4.

35. Samuel* nu s-a mai dus sã vadã
pe Saul pânã în ziua morþii sale. Dar
Samuel plângea** pe Saul, pentru cã
Domnul† Se cãise cã pusese pe Saul
împãrat peste Israel.

*Cap. 19.24. **Vers. 11. Cap. 16.1. †Vers. 11.

David, uns împãrat

16 1. Domnul a zis lui Samuel:
„Când* vei înceta sã plângi pe

Saul, pentru cã l-am** lepãdat, ca sã nu
mai domneascã peste Israel? Umple-þi†
cornul cu untdelemn ºi du-te; te voi
trimite la Isai, betleemitul, cãci pe
unul din fiii lui Mi l-am ales†† ca
împãrat.” *Cap. 15.35. **Cap. 15.23. 
†Cap. 9.16. 2 Împ. 9.1. ††Ps. 78.70; 89.19,20. Fapt. 13.22.

2. Samuel a zis: „Cum sã mã duc?
Saul are sã afle ºi mã va ucide.” ªi

Domnul a zis: „Sã iei cu tine un viþel
ºi sã zici: „Vin sã aduc o jertfã*
Domnului.” *Cap. 9.12; 20.29.

3. Sã pofteºti pe Isai la jertfã; Eu îþi
voi arãta* ce trebuie sã faci, ºi Îmi vei
unge** pe acela pe care-þi voi spune
sã-l ungi.” *Exod 4.15. **Cap. 9.16.

4. Samuel a fãcut ce zisese Domnul,
ºi s-a dus la Betleem. Bãtrânii cetãþii
au alergat înspãimântaþi* înaintea lui
ºi au zis: „Ce vesteºte venirea ta: ceva
bun**?” *Cap. 21.1. **1 Împ. 2.13. 2 Împ. 9.22.

5. El a rãspuns: „Da; vin sã aduc o
jertfã Domnului. Sfinþiþi-vã* ºi veniþi
cu mine la jertfã.” A sfinþit ºi pe Isai
cu fiii lui ºi i-a poftit la jertfã.

*Exod 19.10,14.

6. Când au intrat ei, Samuel, vãzând
pe Eliab*, ºi-a zis**: „Negreºit, unsul
Domnului este aici înaintea Lui.”

*Cap. 17.13. **1 Împ. 12.26.

7. ªi Domnul a zis lui Samuel: „Nu te
uita la înfãþiºarea* ºi înãlþimea staturii
lui, cãci l-am lepãdat. Domnul** nu Se
uitã la ce se uitã omul; omul se uitã la
ceea ce izbeºte ochii†, dar Domnul Se
uitã la inimã††.”

*Ps. 147.10,11. **Isa. 55.8. †2 Cor. 10.7. ††1 Împ. 8.39. 
1 Cron. 28.9. Ps. 7.9. Ier. 11.20; 17.10; 20.12. Fapt. 1.24.

8. Isai a chemat pe Abinadab* ºi l-a
trecut pe dinaintea lui Samuel; ºi
Samuel a zis: „Nici pe acesta nu l-a
ales Domnul.” *Cap. 17.13.

9. Isai a trecut pe ªama*; ºi Samuel
a zis: „Nici pe acesta nu l-a ales
Domnul.” *Cap. 17.13.

10. ªi aºa a trecut Isai pe cei ºapte fii
ai lui pe dinaintea lui Samuel; ºi
Samuel a zis lui Isai: „Domnul n-a
ales pe nici unul din ei.”
11. Apoi Samuel a zis lui Isai: „Aceºtia

sunt toþi fiii tãi?” ªi el a rãspuns: „A
mai rãmas* cel mai tânãr, dar paºte
oile.” Atunci Samuel a zis lui Isai:
„Trimite** sã-l aducã, fiindcã nu vom
ºedea la masã pânã nu va veni aici.”

*Cap. 17.12. **2 Sam. 7.8. Ps. 78.70.

12. Isai a trimis sã-l aducã. ªi el era
cu pãr bãlai*, cu ochi frumoºi ºi faþã
frumoasã. Domnul** a zis lui Samuel:
„Scoalã-te ºi unge-l, cãci el este!”

*Cap. 17.42. Cânt. 5.10. **Cap. 9.17.

13. Samuel a luat cornul cu untde-
lemn ºi l-a uns* în mijlocul fraþilor
lui. Duhul** Domnului a venit peste
David, începând din ziua aceea ºi în
cele urmãtoare. 
Samuel s-a sculat ºi s-a dus la Rama.
*Cap. 10.1. Ps. 89.20. **Num. 27.18. Judc. 11.29; 13.25;

14.6. Cap. 10.6,10.
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David cântã din harpã lui Saul
14. Duhul* Domnului S-a depãrtat de

la Saul; ºi a fost muncit de un** duh
rãu care venea de la Domnul.

*Cap. 11.6; 18.12; 28.15. Judc. 16.20. Ps. 51.11. **Judc.
9.23. Cap. 18.10; 19.9.

15. Slujitorii lui Saul i-au zis: „Iatã
cã un duh rãu de la Dumnezeu te
munceºte.
16. Porunceascã numai domnul nos-

tru! Robii tãi sunt înaintea* ta. Ei vor
cãuta un om care sã ºtie sã cânte cu
harpa; ºi, când duhul rãu trimis de
Dumnezeu va fi peste tine, el va cânta
cu mâna**, ºi vei fi uºurat.”
*Gen. 41.46. Vers. 21,22. 1 Împ. 10.8. **Vers. 23. 2 Împ. 3.15.

17. Saul a rãspuns slujitorilor sãi:
„Gãsiþi-mi, dar, un om care sã cânte
bine ºi aduceþi-l la mine.”
18. Unul din slujitori a luat cuvântul

ºi a zis: „Iatã, am vãzut pe un fiu al lui
Isai, betleemitul, care ºtie sã cânte; el
este ºi un om tare ºi voinic*, un
rãzboinic, vorbeºte bine, este frumos
la chip, ºi Domnul** este cu el.”

*Cap. 17.32,34-36. **Cap. 3.19; 18.12,14.

19. Saul a trimis niºte oameni la Isai 
sã-i spunã: „Trimite-mi pe fiul tãu
David, care este cu* oile.”

*Vers. 11. Cap. 17.15,34.

20. Isai a luat* un mãgar, l-a încãrcat
cu pâine, cu un burduf cu vin ºi cu un
ied, ºi a trimis lui Saul aceste lucruri,
prin fiul sãu David.

*Gen. 43.11. Cap. 10.27; 17.18. Prov. 18.16.

21. David a ajuns la Saul ºi s-a*
înfãþiºat înaintea lui; i-a plãcut mult lui
Saul, ºi a fost pus sã-i poarte armele.

*Gen. 41.46. 1 Împ. 10.8. Prov. 22.29.

22. Saul a trimis vorbã lui Isai,
zicând: „Te rog sã laºi pe David în
slujba mea, cãci a cãpãtat trecere
înaintea mea.”
23. ªi când duhul* trimis de Dum-

nezeu venea peste Saul, David lua
harpa ºi cânta cu mâna lui; Saul rãsufla
atunci mai uºor, se simþea uºurat, ºi
duhul cel rãu pleca de la el. *Vers. 14,16.

Rãzboiul cu filistenii

171. Filistenii ºi-au strâns* oºtile
ca sã facã rãzboi ºi s-au adunat la

Soco, o cetate a lui Iuda; au tãbãrât
între Soco** ºi Azeca, la Efes-Damim.

*Cap. 13.5. **Ios. 15.35. 2 Cron. 28.18.

2. Saul ºi bãrbaþii lui Israel s-au
strâns ºi ei; au tãbãrât în valea
Terebinþilor ºi s-au aºezat în linie de
bãtaie împotriva filistenilor.

3. Filistenii se aºezaserã pe un munte
de o parte, ºi Israel pe un munte de
cealaltã parte: doar valea îi despãrþea.
4 Atunci a ieºit un om din tabãra

filistenilor ºi a înaintat între cele douã
oºtiri. El se numea Goliat*, era din**
Gat ºi avea o înãlþime de ºase coþi ºi o
palmã. *2 Sam. 21.19. **Ios. 11.22.

5. Pe cap avea un coif de aramã ºi
purta niºte zale de solzi, în greutate de
cinci mii de sicli de aramã.
6. Avea niºte turetci de aramã peste

fluierele picioarelor ºi o pavãzã de
aramã între umeri.
7. Coada* suliþei lui era ca un sul de

þesut, ºi fierul suliþei cântãrea ºase sute
de sicli de fier. Cel ce-i purta scutul
mergea înaintea lui. *2 Sam. 21.19.

8. Filisteanul s-a oprit; ºi, vorbind
oºtilor lui Israel aºezate în ºiruri de
bãtaie, le-a strigat: „Pentru ce ieºiþi sã
vã aºezaþi în ºiruri de bãtaie? Nu sunt
eu filistean ºi nu sunteþi voi slujitorii*
lui Saul? Alegeþi un om care sã se
coboare împotriva mea! *Cap. 8.17.

9. Dacã va putea sã se batã cu mine ºi
sã mã omoare, noi vom fi robii voºtri;
dar dacã-l voi birui ºi-l voi omorî eu,
voi ne veþi fi robi nouã ºi ne veþi*
sluji.” *Cap. 11.1.

10. Filisteanul a mai zis: „Arunc
astãzi o ocarã* asupra oºtirii lui Israel!
Daþi-mi un om ca sã mã lupt cu el.”

*Vers. 26. 2 Sam. 21.21.

11. Saul ºi tot Israelul au auzit
aceste cuvinte ale filisteanului ºi s-au
înspãimântat ºi au fost cuprinºi de o
mare fricã.

David ºi Goliat
12. ªi David era fiul* efratitului**

aceluia din Betleemul lui Iuda, numit
Isai, care avea opt† fii. Pe vremea lui
Saul, el era bãtrân, înaintat în vârstã.

*Rut 4.22. Vers. 58. Cap. 16.1,18. **Gen. 35.19.
†Cap. 16.10,11. 1 Cron. 2.13-15.

13. Cei trei fiii mai mari ai lui Isai
urmaserã pe Saul la rãzboi; întâiul
nãscut din cei trei fii ai lui care
porniserã la rãzboi se numea* Eliab, al
doilea, Abinadab, ºi al treilea, ªama.

*Cap. 16.6,8,9. 1 Cron. 2.13.

14. David era cel mai tânãr. ªi când
cei trei mai mari au urmat pe Saul,
15. David a plecat de la Saul ºi s-a

întors la Betleem ca sã pascã* oile
tatãlui sãu. *Cap. 16.19.
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16. Filisteanul înainta dimineaþa ºi
seara ºi s-a înfãþiºat astfel timp de
patruzeci de zile.
17. Isai a zis fiului sãu David: „Ia

pentru fraþii tãi efa aceasta de grâu
prãjit ºi aceste zece pâini ºi aleargã în
tabãrã la fraþii tãi;
18. du ºi aceste zece caºuri de brânzã

cãpeteniei care este peste mia lor. Sã
vezi dacã fraþii tãi sunt bine* ºi sã-mi
aduci veºti temeinice. *Gen. 37.14.

19. Ei sunt cu Saul ºi cu toþi bãrbaþii
lui Israel în valea Terebinþilor în
rãzboi cu filistenii.”
20. David s-a sculat dis-de-dimineaþã.

A lãsat oile în seama unui paznic,
ºi-a luat lucrurile ºi a plecat, cum îi
poruncise Isai. Când a ajuns în tabãrã,
oºtirea pornise sã se aºeze în ºiruri de
bãtaie ºi scotea strigãte de rãzboi.
21. Israel ºi filistenii s-au aºezat în

ºiruri de bãtaie, oºtire cãtre oºtire.
22. David a dat lucrurile pe care le

avea în mâinile celui ce pãzea
calabalâcurile ºi a alergat la ºirurile de
bãtaie. Cum a ajuns, a întrebat pe
fraþii sãi de sãnãtate.
23. Pe când vorbea cu ei, iatã cã

filisteanul din Gat, numit Goliat, a
înaintat între cele douã oºtiri, ieºind
afarã din ºirurile filistenilor. A rostit
aceleaºi cuvinte* ca mai înainte, ºi
David le-a auzit. *Vers. 8.

24. La vederea acestui om, toþi cei
din Israel au fugit dinaintea lui ºi i-a
apucat o mare fricã.
25. Fiecare zicea: „Aþi vãzut pe omul

acesta înaintând? A înaintat ca sã
arunce ocara asupra lui Israel! Dacã-l
va omorî cineva, împãratul îl va umple
de bogãþii, îi va da de nevastã* pe
fiica sa ºi va scuti de dãri casa tatãlui
sãu în Israel.” *Ios. 15.16.

26. David a zis oamenilor de lângã el:
„Ce se va face aceluia care va omorî pe
filisteanul acesta ºi va lua ocara*
deasupra lui Israel? Cine este filisteanul
acesta, acest netãiat împrejur**, ca sã
ocãrascã† oºtirea†† Dumnezeului celui
Viu?” *Cap. 11.2. **Cap. 14.6. †Vers. 10. ††Deut. 5.26.

27. Poporul, spunând din nou aceleaºi
lucruri, i-a zis: „Aºa* ºi aºa se va face
aceluia care-l va omorî.” *Vers. 25.

28. Eliab, fratele lui cel mai mare, 
care-l auzise vorbind cu oamenii
aceºtia, s-a aprins* de mânie împotriva
lui David. ªi a zis: „Pentru ce te-ai
coborât tu ºi cui ai lãsat acele puþine

oi în pustiu? Îþi cunosc eu mândria ºi
rãutatea inimii. Te-ai coborât ca sã
vezi lupta.” *Gen. 37.4,8,11. Mat. 10.36.

29. David a rãspuns: „Ce-am fãcut
oare? Nu pot sã vorbesc* astfel?”

*Vers. 17.

30. ªi s-a întors de la el ca sã vorbeascã
cu altul, ºi i-a pus aceleaºi* întrebãri.
Poporul i-a rãspuns ca ºi întâia datã.

*Vers. 26,27.

31. Când s-au auzit cuvintele rostite
de David, au fost spuse înaintea lui
Saul, care a trimis sã-l caute.
32. David a zis lui Saul: „Nimeni* sã

nu-ºi piardã nãdejdea din pricina filis-
teanului acestuia. Robul** tãu va merge
sã se batã cu el.” *Deut. 20.1,3. **Cap. 16.18.

33. Saul a zis lui David: „Nu poþi* sã
te duci sã te baþi cu filisteanul acesta,
cãci tu eºti un copil, ºi el este un om
rãzboinic din tinereþea lui.”

*Num. 13.31. Deut. 9.2.

34. David a zis lui Saul: „Robul tãu
pãºtea oile tatãlui sãu. ªi când un leu
sau un urs venea sã-i ia o oaie din turmã,
35. alergam dupã el, îl loveam ºi-i

smulgeam oaia din gurã. Dacã se
ridica împotriva mea, îl apucam de
falcã, îl loveam ºi-l omoram.
36. Aºa a doborât robul tãu leul ºi

ursul; ºi cu filisteanul acesta, cu acest
netãiat împrejur, va fi ca ºi cu unul din
ei, cãci a ocãrât oºtirea Dumnezeului
celui Viu.”
37. David a mai zis: „Domnul*, care 

m-a izbãvit din gheara leului ºi din
laba ursului, mã va izbãvi ºi din mâna
acestui filistean.” ªi Saul a zis lui
David: „Du-te, ºi Domnul** sã fie cu
tine!” *Ps. 18.16,17; 63.7; 77.11. 
2 Cor. 1.10. 2 Tim. 4.17,18. **Cap. 20.13. 1 Cron. 22.11,16.

38. Saul a îmbrãcat pe David cu
hainele lui, i-a pus pe cap un coif de
aramã ºi l-a îmbrãcat cu o platoºã.
39. David a încins sabia lui Saul

peste hainele lui ºi a vrut sã meargã,
cãci nu încercase încã sã meargã cu
ele. Apoi a zis lui Saul: „Nu pot sã
merg cu armãtura aceasta, cãci nu sunt
obiºnuit cu ea.” ªi s-a dezbrãcat de ea.
40. ªi-a luat toiagul în mânã, ºi-a ales

din pârâu cinci pietre netede ºi le-a
pus în traista lui de pãstor ºi în buzu-
narul hainei. Apoi, cu praºtia în mânã, a
înaintat împotriva filisteanului.
41. Filisteanul s-a apropiat puþin câte

puþin de David, ºi omul care-i ducea
scutul mergea înaintea lui.
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42. Filisteanul s-a uitat ºi, când a zãrit
pe David, a râs* de el, cãci nu vedea
în el decât un copil cu pãr bãlai** ºi
cu faþa frumoasã.

*Ps. 123.3,4. 1 Cor. 1.27,28. **Cap. 16.12.

43. Filisteanul a zis lui David: „Ce!
sunt câine*, de vii la mine cu toiege?”
ªi, dupã ce l-a blestemat pe dumnezeii
lui, *Cap. 24.14. 2 Sam. 3.8; 9.8; 16.9. 2 Împ. 8.13.

44. a adãugat*: „Vino la mine, ºi-þi
voi da carnea ta pãsãrilor cerului ºi
fiarelor câmpului.” *1 Împ. 20.10,11.

45. David a zis filisteanului: „Tu vii
împotriva mea cu sabie, cu suliþã ºi cu
pavãzã; iar* eu vin împotriva ta în
Numele Domnului oºtirilor, în Numele
Dumnezeului oºtirii lui Israel, pe care
ai** ocãrât-o. *2 Sam. 22.33,35. 
Ps. 124.8; 125.1. 2 Cor. 10.4. Evr. 11.33,34. **Vers. 10.

46. Astãzi Domnul te va da în mâinile
mele, te voi doborî ºi-þi voi tãia
capul; astãzi voi da stârvurile* taberei
filistenilor pãsãrilor cerului ºi fiarelor
pãmântului. ªi tot pãmântul va ºti**
cã Israel are un Dumnezeu. *Deut. 28.26. 
**Ios. 4.24. 1 Împ. 8.43; 18.36. 2 Împ. 19.19. Isa. 52.10.

47. ªi toatã mulþimea aceasta va ºti
cã Domnul nu mântuieºte nici prin
sabie*, nici prin suliþã. Cãci biruinþa
este** a Domnului. ªi El vã dã în
mâinile noastre.”

*Ps. 44.6,7. Osea 1.7. Zah. 4.6. **2 Cron. 20.15.

48. Îndatã ce filisteanul a pornit sã
meargã înaintea lui David, David a
alergat pe câmpul de bãtaie înaintea
filisteanului.
49. ªi-a vârât mâna în traistã, a luat o

piatrã ºi a aruncat-o cu praºtia; a lovit
pe filistean în frunte, ºi piatra a intrat
în fruntea filisteanului, care a cãzut cu
faþa la pãmânt.
50. Astfel, cu o praºtie ºi cu o piatrã,

David a fost mai* tare decât filis-
teanul; l-a trântit la pãmânt ºi l-a
omorât, fãrã sã aibã sabie în mânã.

*Judc. 3.31; 15.15. Cap. 21.9. 2 Sam. 23.21.

51. A alergat, s-a oprit lângã filis-
tean, i-a luat sabia, pe care i-a scos-o
din teacã, l-a omorât ºi i-a tãiat capul.
Filistenii, când au vãzut cã uriaºul lor

a murit, au luat-o la* fugã. *Evr. 11.34.

52. ªi bãrbaþii lui Israel ºi Iuda au dat
chiote ºi au pornit în urmãrirea filis-
tenilor pânã în vale ºi pânã la porþile
Ecronului. Filistenii, rãniþi de moarte,
au cãzut pe drumul care duce la ªaa-
raim*, pânã la Gat ºi pânã la Ecron.

*Ios. 15.36.

53. ªi copiii lui Israel s-au întors de
la urmãrirea filistenilor ºi le-au jefuit
tabãra.
54. David a luat capul filisteanului ºi

l-a dus la Ierusalim ºi a pus armele
filisteanului în cortul sãu.
55. Când a vãzut Saul pe David mer-

gând împotriva filisteanului, a zis lui
Abner, cãpetenia oºtirii: „Al* cui fiu
este tânãrul acesta, Abner?” Abner a
rãspuns: „Pe sufletul tãu, împãrate, cã
nu ºtiu.” *Cap. 16.21,22.

56. „Întreabã, dar, al cui fiu este
tânãrul acesta”, a zis împãratul.
57. ªi când s-a întors David dupã ce

omorâse pe filistean, Abner l-a luat ºi
l-a adus înaintea lui Saul. David avea
în mânã capul* filisteanului. *Vers. 54.

58. Saul i-a zis: „Al cui fiu eºti,
tinere?” ªi David a rãspuns: „Sunt fiul
robului* tãu Isai, betleemitul.” *Vers. 12.

Ionatan ºi David

18 1. David sfârºise de vorbit cu
Saul. ªi de atunci sufletul* lui

Ionatan s-a alipit de sufletul lui David,
ºi Ionatan** l-a iubit ca pe sufletul din
el.

*Gen. 44.30. **Cap. 19.2; 20.17; 2 Sam. 1.26. Deut. 13.6.

2. În aceeaºi zi, Saul a oprit pe David
ºi nu l-a* lãsat sã se întoarcã în casa
tatãlui sãu. *Cap. 17.15.

3. Ionatan a fãcut legãmânt cu David,
pentru cã-l iubea ca pe sufletul lui.
4. A scos mantaua pe care o purta, ca 

s-o dea lui David; ºi i-a dat hainele
sale, chiar sabia, arcul ºi cingãtoarea
lui.
5. David se ducea ºi izbutea oriunde-l

trimitea Saul; a fost pus de Saul în
fruntea oamenilor de rãzboi ºi era
plãcut întregului popor, chiar ºi sluji-
torilor lui Saul.

Cântarea de biruinþã a femeilor
6. Pe când veneau ei, la întoarcerea

lui David de la omorârea filisteanului,
femeile* au ieºit din toate cetãþile lui
Israel înaintea împãratului Saul, cântând
ºi jucând, în sunetul timpanelor ºi
lãutelor ºi scoþând strigãte de bucurie.

*Exod 15.20. Judc. 11.34.

7. Femeile care cântau îºi rãspundeau*
unele altora ºi ziceau:
„Saul** a bãtut miile lui, 
Iar David zecile lui de mii.”

*Exod 15.21. **Cap. 21.11; 29.5.

8. Saul s-a mâniat foarte tare ºi nu*
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i-a plãcut vorba aceasta. El a zis: „Lui
David îi dau zece mii ºi mie-mi dau mii!
Nu-i mai lipseºte** decât împãrãþia.”

*Ecl. 4.4. **Cap. 15.28.

9. ªi din ziua aceea, Saul a privit cu
ochi rãi pe David.
10. A doua zi, duhul* cel rãu, trimis

de Dumnezeu, a apucat pe Saul, care 
s-a** înfuriat în mijlocul casei. David
cânta, ca ºi în celelalte zile, ºi Saul era
cu suliþa† în mânã. *Cap. 16.14. 
**Cap. 19.24. 1 Împ. 18.29. Fapt. 16.16. †Cap. 19.9.

11. Saul a ridicat* suliþa, zicându-ºi
în sine: „Voi pironi pe David de
perete.” Dar David s-a ferit de el de
douã ori. *Cap. 19.10; 20.33. Prov. 27.4.

12. Saul se temea* de David, pentru
cã Domnul** era cu David ºi Se
depãrtase† de la el.

*Vers. 15,29. **Cap. 16.13,18. †Cap. 16.14; 28.15.

13. L-a îndepãrtat de lângã el ºi l-a
pus mai mare peste o mie de oameni.
David ieºea* ºi intra în fruntea

poporului; *Num. 27.17. Vers. 16. 2 Sam. 5.2.

14. izbutea în tot ce fãcea, ºi Dom-
nul* era cu el. *Gen. 39.2,3,23. Ios. 6.27.

15. Saul, vãzând cã izbutea întot-
deauna, se temea de el;
16. dar tot* Israelul ºi Iuda iubeau

pe David, pentru cã ieºea ºi intra în
fruntea lor. *Vers. 5.

David, ginerele împãratului
17. Saul a zis lui David: „Iatã, îþi voi

da de nevastã* pe fiica mea cea mai
mare, Merab: numai sã-mi slujeºti cu
vitejie ºi sã porþi rãzboaiele** Dom-
nului.” Dar Saul îºi zicea: „Nu vreau
sã-mi pun mâna† mea pe el, ci mâna
filistenilor sã fie asupra lui.”

*Cap. 17.25. **Num. 32.20,27,29. Cap. 25.28. †Vers. 21,25. 
2 Sam. 12.9.

18. David a rãspuns lui Saul: „Cine
sunt* eu ºi ce este viaþa mea, ce este
familia tatãlui meu în Israel, ca sã fiu
ginerele împãratului?”

*Vers. 23. Cap. 9.21. 2 Sam. 7.18.

19. Venind vremea când Merab, fata
lui Saul, avea sã fie datã lui David, ea
a fost datã de nevastã lui Adriel*, din
Mehola**. *2 Sam. 21.8. **Judc. 7.22.

20. Mical*, fata lui Saul, iubea pe
David. Au spus lui Saul, ºi lucrul i-a
plãcut. *Vers. 28.

21. El îºi zicea: „I-o voi da ca sã-i fie
o cursã* ºi sã cadã sub** mâna
filistenilor.” ªi Saul a zis lui David
pentru a doua oarã: „Astãzi îmi vei fi†
ginere.” *Exod 10.7. **Vers. 17. †Vers. 26.

22. Saul a dat slujitorilor sãi urmã-
toarea poruncã: „Vorbiþi în tainã lui
David ºi spuneþi-i: „Iatã cã împãratul e
binevoitor faþã de tine ºi toþi slujitorii
lui te iubesc; fii acum ginerele
împãratului.”
23. Slujitorii lui Saul au spus aceste

lucruri la urechile lui David. ªi David
a rãspuns: „Credeþi cã este uºor sã fii
ginerele împãratului? Eu sunt un om
sãrac ºi de puþinã însemnãtate.”
24. Slujitorii lui Saul i-au spus ce

rãspunsese David.
25. Saul a zis: „Aºa sã vorbiþi lui

David: „Împãratul nu cere nici o*
zestre; ci doreºte o sutã de prepuþuri
de ale filistenilor, ca sã-ºi rãzbune**
pe vrãjmaºii lui.” Saul avea de gând†
sã facã pe David sã cadã în mâinile
filistenilor.

*Gen. 34.12. Exod 22.17. **Cap. 14.24. †Vers. 17.

26. Slujitorii lui Saul au spus aceste
cuvinte lui David, ºi David a primit ce
i se ceruse, pentru ca sã fie ginerele
împãratului. Înainte de vremea* hotãrâtã,

*Vers. 21.

27. David s-a sculat, a plecat cu
oamenii* lui ºi a ucis douã sute de
oameni dintre filisteni, le-a adus**
prepuþurile ºi a dat împãratului numãrul
întreg, ca sã fie ginerele împãratului.
Atunci Saul i-a dat de nevastã pe fiica sa
Mical. *Vers. 13. **2 Sam. 3.14.

28. Saul a vãzut ºi a înþeles cã Dom-
nul era cu David; ºi fiica sa Mical
iubea pe David.
29. Saul s-a temut din ce în ce mai

mult de David ºi toatã viaþa i-a fost
vrãjmaº.
30. Domnitorii filistenilor ieºeau la*

luptã; ºi ori de câte ori ieºeau, David
avea mai multã izbândã** decât toþi
slujitorii lui Saul, ºi numele lui a ajuns
foarte vestit. *2 Sam. 11.1. **Vers. 5.

David este prigonit de Saul

191. Saul a vorbit fiului sãu
Ionatan ºi tuturor slujitorilor lui

sã omoare pe David.
2. Dar Ionatan, fiul lui Saul, care

iubea* mult pe David, i-a dat de
ºtire ºi i-a zis: „Tatãl meu, Saul, cautã
sã te omoare. Pãzeºte-te, dar, mâine
dimineaþã, stai într-un loc tãinuit ºi
ascunde-te. *Cap. 18.1.

3. Eu voi ieºi ºi voi sta lângã tatãl
meu în câmpul în care vei fi; voi
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vorbi tatãlui meu despre tine, voi vedea
ce va zice ºi-þi voi spune.”
4. Ionatan a vorbit* bine de David

tatãlui sãu, Saul: „Sã nu facã împã-
ratul”, a zis el, „un pãcat** faþã de
robul sãu David, cãci el n-a fãcut nici
un pãcat faþã de tine. Dimpotrivã, a
lucrat pentru binele tãu; *Prov. 31.8,9. 
**Gen. 42.22. Ps. 35.12; 109.5. Prov. 17.13. Ier. 18.20.

5. ºi-a pus în joc viaþa*, a ucis** pe
filistean, ºi Domnul† a dat o mare
izbãvire pentru tot Israelul. Tu ai
vãzut ºi te-ai bucurat. Pentru ce†† sã
pãcãtuieºti*† împotriva unui sânge
nevinovat ºi sã omori fãrã pricinã pe
David?”

*Judc. 9.17; 12.3. Cap. 28.21. Ps. 119.109. **Cap. 17.49,50.
†Cap. 11.13. 1 Cron. 11.14. ††Cap. 29.32. *†Mat. 27.4.

6. Saul a ascultat glasul lui Ionatan ºi
a jurat, zicând: „Viu este Domnul, cã
David nu va muri!”
7. Ionatan a chemat pe David ºi i-a

spus toate cuvintele acestea; apoi l-a
adus la Saul; ºi David a fost înaintea
lui ca mai înainte*. *Cap. 16.21; 18.2,13.

David scãpat de Mical
8. Rãzboiul urma înainte. David a

mers împotriva filistenilor ºi s-a bãtut
cu ei, le-a pricinuit o mare înfrângere,
ºi au fugit dinaintea lui.
9. Atunci duhul* cel rãu, trimis de

Domnul, a venit peste Saul, care ºedea
în casã, cu suliþa în mânã. David
cânta, *Cap. 16.14; 18.10,11.

10. ºi Saul a vrut sã-l pironeascã cu
suliþa de perete. Dar David s-a ferit de
el, ºi Saul a lovit cu suliþa în perete.
David a fugit ºi a scãpat noaptea.
11. Saul a trimis* niºte oameni acasã

la David, ca sã-l pândeascã ºi sã-l
omoare dimineaþa. Dar Mical, nevasta
lui David, i-a dat de ºtire ºi i-a zis:
„Dacã nu fugi în noaptea aceasta,
mâine vei fi omorât.” *Ps. 59, titlu.

12. Ea l-a coborât* pe fereastrã, ºi
David a plecat ºi a fugit. Aºa a scãpat.

*Ios. 2.15. Fapt. 9.24,25.

13. În urmã, Mical a luat terafimul ºi
l-a pus în pat; i-a pus o piele de caprã
în jurul capului ºi l-a învelit cu o
hainã.
14. Când a trimis Saul oamenii sã ia

pe David, ea a zis: „Este bolnav.”
15. Saul i-a trimis înapoi sã-l vadã ºi

a zis: „Aduceþi-l la mine în patul lui,
ca sã-l omor.”
16. Oamenii aceia s-au întors, ºi iatã

cã terafimul era în pat, ºi în jurul
capului era o piele de caprã.
17. Saul a zis cãtre Mical: „Pentru ce 

m-ai înºelat în felul acesta ºi ai dat
drumul vrãjmaºului meu, ºi a scãpat?”
Mical a rãspuns lui Saul: „El mi-a zis:
„Lasã-mã sã plec, ori te omor*!”

*2 Sam. 2.22.

Fuga lui David la Samuel, la Rama
18. Aºa a fugit ºi a scãpat David. El

s-a dus la Samuel, la Rama, ºi i-a
istorisit tot ce-i fãcuse Saul. Apoi s-a
dus cu Samuel ºi a locuit în Naiot.
19. Au spus lucrul acesta lui Saul ºi

au zis: „Iatã cã David este în Naiot,
lângã Rama.”
20. Saul* a trimis niºte oameni sã ia

pe David. Ei au vãzut o adunare** de
proroci care proroceau cu Samuel în
frunte. Duhul lui Dumnezeu a venit
peste trimiºii lui Saul, ºi au început ºi
ei sã† proroceascã. *Ioan 7.32,45. etc. 
**Cap. 10.5,6. 1 Cor. 14.3,24,25. †Num. 11.25. Ioel 2.28.

21. Au spus lui Saul lucrul acesta; el
a trimis alþi oameni, ºi au prorocit ºi
ei. A mai trimis alþii a treia oarã, ºi au
prorocit ºi ei.
22. Atunci Saul s-a dus el însuºi la

Rama. Ajungând la fântâna cea mare
fãrã apã, care este la Secu, a întrebat:
„Unde sunt Samuel ºi David?” I s-a
rãspuns: „Sunt în Naiot, lângã Rama.”
23. ªi s-a îndreptat spre Naiot, lângã

Rama. Duhul* lui Dumnezeu a venit ºi
peste el; ºi Saul ºi-a vãzut de drum
prorocind pânã la sosirea lui în Naiot,
lângã Rama. *Cap. 10.10.

24. S-a dezbrãcat* de haine ºi a pro-
rocit ºi el înaintea lui Samuel; ºi s-a
aruncat dezbrãcat** la pãmânt toatã
ziua aceea ºi toatã noaptea. De aceea se
zice: „Oare† ºi Saul este între proroci?”

*Isa. 20.2. **Mica 1.8. †Cap. 10.11. 2 Sam. 6.14,20. 

David, înºtiinþat de Ionatan

201. David a fugit din Naiot, de
lângã Rama. S-a dus la Ionatan

ºi a zis: „Ce-am fãcut eu? Care este
nelegiuirea mea, care este pãcatul meu
înaintea tatãlui tãu, de vrea sã-mi ia
viaþa?”
2. Ionatan i-a rãspuns: „Fereascã

Dumnezeu! Nu vei muri. Tatãl meu
nu face nici un lucru, fie mare, fie
mic, fãrã sã-mi dea de ºtire; pentru ce
mi-ar ascunde el lucrul acesta? Nu
este nimic.”
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3. David a zis iarãºi, jurând: „Tatãl tãu
ºtie bine cã am cãpãtat trecere înaintea
ta ºi va fi zis: „Sã nu ºtie Ionatan, cãci
s-ar întrista.” Dar viu este Domnul ºi
viu este sufletul tãu, cã nu este decât
un pas între mine ºi moarte.”
4. Ionatan a zis lui David: „Pentru

tine voi face tot ce vei vrea.”
5. ªi David i-a rãspuns: „Iatã cã

mâine este lunã nouã* ºi ar trebui sã
ºed sã mãnânc cu împãratul; lasã-mã
sã mã duc ºi sã mã ascund** în câmpii
pânã în seara zilei a treia.

*Num. 10.10; 28.11. **Cap. 19.2.

6. Dacã tatãl tãu va bãga de seamã
lipsa mea, sã-i spui: „David m-a rugat
sã-l las sã se ducã pânã la Betleem*, în
cetatea lui, pentru cã acolo se aduce
pentru toatã familia o jertfã de peste
an.” *Cap. 16.4.

7. ªi dacã* va zice: „Bine!”, atunci
robul tãu n-are nimic de temut; dar
dacã-l va apuca mânia, sã ºtii cã
pieirea mea** este lucru hotãrât din
partea lui.

*Deut. 1.23. 2 Sam. 17.4. **Cap. 25.17. Est. 7.7.

8. Aratã-þi*, dar, dragostea pentru
robul tãu, cãci ai fãcut cu robul tãu un
legãmânt** înaintea Domnului. ªi
dacã este vreo nelegiuire† în mine,
ia-mi tu viaþa, de ce sã mã mai duci
pânã la tatãl tãu?”

*Ios. 2.14. **Vers. 16. Cap. 18.3; 23.18. †2 Sam. 14.32.

9. Ionatan i-a zis: „Departe de tine
gândul sã nu-þi dau de ºtire, dacã voi
afla cã pieirea ta este lucru hotãrât din
partea tatãlui meu ºi ameninþã sã te
ajungã!”
10. David a zis lui Ionatan: „Cine-mi

va da de ºtire dacã tatãl tãu þi-ar
rãspunde cu asprime?”
11. ªi Ionatan a zis lui David: „Vino

sã ieºim pe câmp.” ªi au ieºit amândoi
pe câmp.
12. Ionatan a zis lui David: „Iau

martor pe Domnul Dumnezeul lui
Israel cã voi cerceta de aproape pe
tatãl meu mâine sau poimâine; ºi de va
gândi bine de David,
13. Domnul* sã Se poarte cu Ionatan

cu toatã asprimea, dacã nu voi trimite
pe nimeni sã-þi dea de ºtire! Dacã tatãl
meu va gãsi cu cale sã-þi facã rãu,
iarãºi îþi voi da de ºtire ºi te voi lãsa sã
pleci, ca sã te duci în pace; ºi
Domnul** sã fie cu tine, cum a fost cu
tatãl meu!

*Rut 1.17. **Ios. 1.5. Cap. 17.37. 1 Cron. 22.11,16.

14. Dacã voi mai trãi, sã te porþi faþã
de mine cu o bunãtate ca a Domnului;
ºi dacã voi muri,
15. sã nu îþi îndepãrtezi* niciodatã

bunãtatea faþã de casa mea, nici chiar
când Domnul va nimici pe fiecare din
vrãjmaºii lui David de pe faþa pãmân-
tului. *2 Sam. 9.1,3,7; 21.7.

16. Cãci Ionatan a fãcut legãmânt cu
casa lui David! Domnul sã Se rãzbune*
pe vrãjmaºii lui David!”

*Cap. 25.22. Cap. 31.2. 2 Sam. 4.7; 21.8.

17. Ionatan a întãrit ºi mai mult faþã
de David dragostea pe care o avea
pentru el, cãci îl iubea ca pe sufletul*
lui. *Cap. 18.1.

18. Ionatan i-a zis: „Mâine* este luna
nouã; se va bãga de seamã lipsa ta,
cãci locul tãu va fi gol. *Vers. 5.

19. Sã te cobori a treia zi pânã în
fundul locului* în care te ascunseseºi
în ziua când cu întâmplarea aceea ºi sã
rãmâi lângã piatra Ezel. *Cap. 19.2.

20. Eu voi trage trei sãgeþi înspre piatra
aceasta, ca ºi când aº lovi la þintã.
21. ªi voi trimite un tânãr ºi-i voi zice:

„Du-te de gãseºte sãgeþile!” Dacã-i voi
zice: „Iatã cã sãgeþile sunt dincoace de
tine, ia-le!”, atunci sã vii, cãci este
pace pentru tine ºi n-ai sã te temi de
nimic, viu* este Domnul! *Ier. 4.2.

22. Dar dacã voi zice tânãrului:   „Iatã
cã sãgeþile sunt dincolo de tine!”,
atunci sã pleci, cãci Domnul te trimite.
23. Domnul este martor pe vecie

pentru cuvântul* pe care ni l-am dat
unul altuia.” *Vers. 14,15,42.

24. David s-a ascuns în câmp. A venit
luna nouã, ºi împãratul a luat loc la
ospãþ ca sã mãnânce.
25. Împãratul a ºezut ca de obicei pe

scaunul lui lângã perete. Ionatan s-a
sculat, ºi Abner a ºezut lângã Saul; dar
locul lui David a rãmas gol.
26. Saul n-a zis nimic în ziua aceea;

„Cãci”, zicea el, „s-a întâmplat: el nu
este curat*, negreºit nu este curat.”

*Lev. 7.21; 15.5, etc.

27. A doua zi, ziua a doua a lunii noi,
locul lui David era tot gol. ªi Saul a
zis fiului sãu Ionatan: „Pentru ce n-a
venit fiul lui Isai la masã nici ieri, nici
azi?”
28. Ionatan a rãspuns* lui Saul:

„David mi-a cerut voie sã se ducã la
Betleem. *Vers. 6.

29. El a zis: „Dã-mi drumul, te rog,
cãci avem în cetate o jertfã de familie,
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ºi fratele meu mi-a spus lucrul acesta;
deci dacã am cãpãtat trecere înaintea
ta, dã-mi voie sã mã duc în grabã 
sã-mi vãd fraþii.” Pentru aceea n-a
venit la masa împãratului.”
30. Atunci Saul s-a aprins de mânie

împotriva lui Ionatan ºi i-a zis: „Fiu
rãu ºi neascultãtor, nu ºtiu eu cã þi-ai
luat ca prieten pe fiul lui Isai, spre
ruºinea ta ºi spre ruºinea mamei tale?
31. Cãci câtã vreme va trãi fiul lui

Isai pe pãmânt, nu va fi liniºte nici
pentru tine, nici pentru împãrãþia ta.
ªi acum trimite sã-l caute ºi sã mi-l
aducã, fiindcã este vrednic de moarte.”
32. Ionatan a rãspuns tatãlui sãu, Saul,

ºi i-a zis: „Pentru ce* sã fie omorât? Ce
a fãcut?” *Cap. 19.5. Mat. 27.23. Luca 23.22.

33. ªi Saul ºi-a îndreptat* suliþa spre
el, ca sã-l loveascã. Ionatan a înþeles**
cã era lucru hotãrât din partea tatãlui
sãu sã omoare pe David.

*Cap. 18.11. **Vers. 7.

34. S-a sculat de la masã într-o mânie
aprinsã ºi n-a luat deloc parte la masã
în ziua a doua a lunii noi; cãci era
mâhnit din pricina lui David, pentru cã
tatãl sãu îl ocãrâse.
35. A doua zi de dimineaþã, Ionatan

s-a dus pe câmp în locul în care se
învoise cu David ºi era însoþit de un
bãieþaº.
36. El i-a zis: „Dã fuga ºi gãseºte

sãgeþile pe care le voi trage.” Bãiatul a
alergat, ºi Ionatan a tras o sãgeatã care
a trecut dincolo de el.
37. Când a ajuns bãiatul la locul unde

era sãgeata pe care o trãsese Ionatan,
Ionatan a strigat dupã el: „Iatã cã
sãgeata este dincolo de tine.”
38. I-a strigat iarãºi: „Iute, grãbeºte-te,

nu te opri!” ªi bãiatul lui Ionatan a
strâns sãgeþile ºi s-a întors la stãpânul
lui.
39. Bãiatul nu ºtia nimic: numai

Ionatan ºi David înþelegeau lucrul
acesta.
40. Ionatan a dat bãiatului armele ºi

i-a zis: „Du-te ºi du-le în cetate!”
41. Dupã plecarea bãiatului, David 

s-a sculat din partea de miazãzi, apoi
s-a aruncat cu faþa la pãmânt ºi s-a
închinat de trei ori. Cei doi prieteni 
s-au îmbrãþiºat ºi au plâns împreunã.
David mai ales se prãpãdea plângând.
42. ªi Ionatan a zis lui David: „Du-te

în* pace, acum când am jurat amândoi

în Numele Domnului, zicând: „Domnul
sã fie pe vecie între mine ºi tine, între
sãmânþa mea ºi sãmânþa ta!”

David s-a sculat ºi a plecat, iar
Ionatan s-a întors în cetate. *Cap. 1.17.

Fuga lui David la Nob

211. David s-a dus la Nob, la preotul
Ahimelec*, care a alergat speriat**

înaintea lui ºi i-a zis: „Pentru ce eºti
singur ºi nu este nimeni cu tine?”

*Cap. 14.3. **Cap. 16.4.

2. David a rãspuns preotului Ahimelec:
„Împãratul mi-a dat o poruncã ºi mi-a
zis: „Nimeni sã nu ºtie nimic de
pricina pentru care te trimit ºi de
porunca pe care þi-am dat-o.” Am
hotãrât un loc de întâlnire cu oamenii
mei.
3. Acum ce ai la îndemânã? Dã-mi

cinci pâini sau ce se va gãsi.”
4. Preotul a rãspuns lui David: „N-am

pâine obiºnuitã la îndemânã, ci numai
pâine sfinþitã*, doar dacã oamenii tãi 
s-au** ferit de împreunarea cu femei!”

*Exod 25.30. Lev. 24.5. Mat. 12.4. **Exod 19.15. Zah. 7.3.

5. David a rãspuns preotului: „Ne-am
ferit de împreunarea cu femei de trei
zile de când am plecat, ºi toþi oamenii*
mei sunt curaþi; de altfel, dacã aceasta
este o faptã necuratã, va fi sfinþitã
negreºit azi de acela** care o va
face.” *1 Tes. 4.4. **Lev. 8.26.

6. Atunci preotul i-a dat* pâinea
sfinþitã, cãci nu era acolo altã pâine
decât pâinea pentru punerea înainte,
care fusese luatã dinaintea** Dom-
nului, ca sã fie înlocuitã cu pâine caldã,
în clipa când luaserã pe cealaltã.

*Mat. 12.3,4. Marc. 2.25,26. Luca 6.3,4. **Lev. 24.8,9.

7. Chiar în ziua aceea, se afla acolo
închis înaintea Domnului un om dintre
slujitorii lui Saul; era un edomit,
numit Doeg*, cãpetenia pãstorilor lui
Saul. *Cap. 22.9. Ps. 52, titlu.

8. David a zis lui Ahimelec: „N-ai la
îndemânã o suliþã sau o sabie? Cãci nu
mi-am luat cu mine nici sabia, nici
armele, pentru cã porunca împãratului
era grabnicã.”
9. Preotul a rãspuns: „Iatã sabia lui

Goliat, filisteanul, pe care l-ai omorât
în Valea Terebinþilor; este învelitã**
într-un covor, în dosul efodului; dacã
vrei s-o iei, ia-o, cãci nu este alta
aici.” ªi David a zis: „Nu-i alta ca ea;
dã-mi-o.” *Cap. 17.2,50. **Cap. 31.10.
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David fuge la Gat, la împãratul Achiº
10. David s-a sculat ºi a fugit chiar în

ziua aceea de Saul. A ajuns la Achiº,
împãratul Gatului.
11. Slujitorii* lui Achiº i-au zis: „Nu

este acesta David, împãratul þãrii? Nu
este el acela pentru care se cânta jucând: 
„Saul** ºi-a bãtut miile lui,
Iar David zecile lui de mii”?”

*Ps. 56, titlu. **Cap. 18.7; 29.5.

12. David a pus la* inimã aceste
cuvinte ºi a avut o mare fricã de
Achiº, împãratul Gatului. *Luca 2.19.

13. A fãcut pe nebunul* înaintea lor;
fãcea nãzdrãvãnii înaintea lor; fãcea
zgârieturi pe uºile porþilor ºi lãsa sã-i
curgã balele pe barbã. *Ps. 34, titlu.

14. Achiº a zis slujitorilor sãi: „Vedeþi
bine cã omul acesta ºi-a pierdut
minþile; pentru ce mi-l aduceþi?
15. Oare duc lipsã de nebuni, de-mi

aduceþi pe acesta ºi mã faceþi martor la
nãzdrãvãniile lui? Sã intre el în casa
mea?”

David fuge în peºtera Adulam 
ºi la Miþpe

221. David a plecat de acolo ºi a
scãpat* în peºtera** Adulam.

Fraþii lui ºi toatã casa tatãlui sãu au
aflat ºi s-au coborât la el.

*Ps. 57, titlu; 142, titlu. **2 Sam. 23.13.

2. Toþi* cei ce se aflau în nevoie, care
aveau datorii sau care erau nemulþumiþi,
s-au strâns la el, ºi el a ajuns cãpetenia
lor. Astfel s-au unit cu el aproape patru
sute de oameni. *Judc. 11.3.

3. De acolo David s-a dus la Miþpe, în
þara Moabului. El a zis împãratului
Moabului: „Dã voie, te rog, tatãlui meu
ºi mamei mele sã vinã la voi, pânã voi
ºti ce va face Dumnezeu cu mine.”
4. ªi i-a adus înaintea împãratului

Moabului ºi au locuit cu el în tot
timpul cât a stat David în cetãþuie.
5. Prorocul Gad* a zis lui David: „Nu

sta în cetãþuie, ci du-te ºi intrã în þara
lui Iuda.” ªi David a plecat ºi a ajuns
la pãdurea Heret.

*2 Sam. 24.11. 1 Cron. 21.9. 2 Cron. 29.25.

Saul ucide preoþii din Nob
6. Saul a aflat cã David ºi oamenii lui

au fost descoperiþi. Saul ºedea sub
tamarisc, la Ghibeea, pe înãlþime;
avea suliþa în mânã, ºi toþi slujitorii lui
stãteau lângã el.
7. ªi Saul a zis slujitorilor sãi de

lângã el: „Ascultaþi, beniamiþi! Vã va
da* fiul lui Isai la toþi ogoare ºi vii?
Va face el din voi toþi cãpetenii peste
o mie ºi cãpetenii peste o sutã?

*Cap. 8.14.

8. Dacã nu, de ce v-aþi unit toþi
împotriva mea ºi nimeni nu mi-a dat
de ºtire despre legãmântul fiului* meu
cu fiul lui Isai? Pentru ce n-a fost
nimeni dintre voi pe care sã-l doarã
inima pentru mine ºi sã mã înºtiinþeze
cã fiul meu a rãsculat pe robul meu
împotriva mea, ca sã-mi întindã curse,
cum face astãzi?” *Cap. 18.3; 20.30.

9. Doeg*, edomitul, care era ºi el
printre slujitorii lui Saul, a rãspuns:
„Eu am vãzut pe fiul lui Isai venind la
Nob, la Ahimelec**, fiul lui Ahitub†.

*Cap. 21.7. Ps. 52, titlu. Vers. 1-3. **Cap. 21.1. †Cap. 14.3.

10. Ahimelec a* întrebat pe Domnul
pentru el, i-a dat merinde** ºi i-a dat
sabia lui Goliat, filisteanul.”

*Num. 27.21. **Cap. 21.6,9.

11. Împãratul a trimis dupã Ahimelec,
fiul lui Ahitub, preotul, ºi dupã
toatã casa tatãlui sãu, dupã preoþii
care erau la Nob. Ei au venit toþi la
împãrat.
12. Saul a zis: „Ascultã, fiul lui

Ahitub!” El a rãspuns: „Iatã-mã,
domnul meu!”
13. Saul i-a zis: „Pentru ce v-aþi unit

împotriva mea, tu ºi fiul lui Isai?
Pentru ce i-ai dat pâine ºi o sabie ºi ai
întrebat pe Dumnezeu pentru el, ca sã
se ridice împotriva mea ºi sã-mi
întindã curse, cum face astãzi?”
14. Ahimelec a rãspuns împãratului:

„Care dintre slujitorii tãi poate fi pus
alãturi cu credinciosul David, ginerele
împãratului, gata la poruncile lui ºi
înconjurat cu cinste în casa ta?
15. Oare de astãzi am început eu sã

întreb pe Dumnezeu pentru el? Departe
de mine aºa ceva! Sã nu arunce împã-
ratul nici o vinã asupra robului sãu,
nici asupra nimãnui din casa tatãlui
meu, cãci robul tãu nu ºtie nimic din
toate acestea, nici lucru mic, nici lucru
mare.”
16. Împãratul a zis: „Trebuie sã mori,

Ahimelec, tu ºi toatã casa tatãlui tãu.”
17. ªi împãratul a zis alergãtorilor

care stãteau lângã el: „Întoarceþi-vã
ºi omorâþi pe preoþii Domnului; cãci
s-au învoit cu David: au ºtiut bine cã
fuge ºi nu mi-au dat de veste.” Dar
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slujitorii împãratului n-au* voit sã
întindã mâna ca sã loveascã pe preoþii
Domnului. *Exod 1.17.

18. Atunci împãratul a zis lui Doeg:
„Întoarce-te ºi loveºte pe preoþi.” ªi
Doeg, edomitul, s-a întors ºi a lovit pe
preoþi; a omorât* în ziua aceea optzeci
ºi cinci de oameni care purtau efodul
de in. *Cap. 2.31.

19. Saul a mai trecut prin ascuþiºul
sabiei cetatea preoþeascã Nob*; bãrbaþi
ºi femei, copii ºi prunci, boi, mãgari ºi
oi: toþi au cãzut sub ascuþiºul sabiei.

*Vers. 9,11.

20. Un fiu* al lui Ahimelec, fiul lui
Ahitub, a scãpat**. Numele lui era
Abiatar. A fugit la David 

*Cap. 23.6. **Cap. 2.33.

21. ºi i-a spus cã Saul a ucis pe preoþii
Domnului.
22. David a zis lui Abiatar: „M-am

gândit chiar în ziua aceea cã Doeg,
edomitul, fiind acolo, nu se putea sã
nu spunã lui Saul. Eu sunt pricina morþii
tuturor sufletelor din casa tatãlui tãu.
23. Rãmâi cu mine, nu te teme de

nimic, cãci cel* ce cautã sã ia viaþa
mea cautã s-o ia ºi pe a ta; lângã mine
vei fi bine pãzit.” *1 Împ. 2.26.

David scapã Cheila

231. Au venit ºi au spus lui David:
„Iatã cã filistenii au început

lupta împotriva Cheilei* ºi au jefuit
ariile.” *Ios. 15.44.

2. David a întrebat* pe Domnul ºi a
zis: „Sã mã duc ºi sã bat pe filistenii
aceºtia?” ªi Domnul i-a rãspuns: „Du-te,
bate pe filisteni ºi izbãveºte Cheila.”

*Vers. 4,6,9. Cap. 30.8. 2 Sam. 5.19,23.

3. Dar oamenii lui David i-au zis:
„Iatã cã noi ne temem chiar aici în
Iuda; ce va fi când vom merge la Cheila,
împotriva oºtilor filistenilor?”
4. David a întrebat iarãºi pe Domnul.

ªi Domnul i-a rãspuns: „Scoalã-te ºi
coboarã-te la Cheila, cãci dau pe
filisteni în mâinile tale.”
5. David s-a dus, dar, cu oamenii lui

la Cheila ºi s-a bãtut împotriva filis-
tenilor; le-a luat vitele ºi le-a pricinuit
o mare înfrângere. Astfel a izbãvit
David pe locuitorii din Cheila.
6. Când a fugit* Abiatar, fiul lui

Ahimelec, la David, în Cheila, s-a
coborât cu efodul în mânã. *Cap. 22.20.

7. Saul a fost înºtiinþat de sosirea lui

David la Cheila ºi a zis: „Dumnezeu
îl dã în mâinile mele, cãci a venit
ºi s-a închis într-o cetate cu porþi ºi
zãvoare.”
8. ªi Saul a chemat tot poporul la

rãzboi, ca sã se coboare la Cheila ºi sã
împresoare pe David ºi pe oamenii lui.
9. David, luând cunoºtinþã de acest

plan rãu pe care-l punea la cale Saul
împotriva lui, a zis* preotului Abiatar:
„Adu efodul!” *Num. 27.21. Cap. 30.7.

10. ªi David a zis: „Doamne Dum-
nezeul lui Israel, robul Tãu a aflat cã
Saul vrea sã vinã la Cheila ca sã
nimiceascã* cetatea din pricina mea.

*Cap. 22.19.

11. Mã vor da în mâinile lui locuitorii
din Cheila? Se va coborî Saul aici,
cum a aflat robul Tãu? Doamne
Dumnezeul lui Israel, binevoieºte ºi
descoperã lucrul acesta robului Tãu!”
ªi Domnul a rãspuns: „Se va coborî.”
12. David a mai zis: „Mã vor da

locuitorii din Cheila, pe mine ºi pe
oamenii mei, în mâinile lui Saul?” ªi
Domnul a rãspuns: „Te vor da.”
13. Atunci David s-a sculat cu oamenii

lui, în numãr* de aproape ºase sute de
inºi; au ieºit din Cheila ºi s-au dus
unde au putut. Saul, aflând cã David a
scãpat din Cheila, s-a oprit din mers.

*Cap. 22.2; 25.13.

14. David a locuit în pustiu, în locuri
întãrite, ºi a rãmas pe muntele* din
pustiul Zif**. Saul îl cãuta† mereu, dar
Dumnezeu nu l-a dat în mâinile lui.

*Ps. 11.1. **Ios. 15.55. †Ps. 54.3,4.

David în pustiul Zif ºi Maon
15. David, vãzând cã Saul a pornit 

sã-i ia viaþa, a stat în pustiul Zif, în
pãdure.
16. Atunci Ionatan, fiul lui Saul, s-a

sculat ºi s-a dus la David, în pãdure.
El i-a întãrit încrederea în Dumnezeu 
17. ºi i-a zis: „Nu te teme de nimic,

cãci mâna tatãlui meu, Saul, nu te va
atinge. Tu vei domni peste Israel, ºi eu
voi fi al doilea dupã tine; tatãl meu,
Saul, ºtie* ºi el bine lucrul acesta.”

*Cap. 24.20.

18. Au fãcut iarãºi amândoi legãmânt*
înaintea Domnului, ºi David a rãmas
în pãdure, iar Ionatan s-a dus acasã.

*Cap. 18.3; 20.16,42. 2 Sam. 21.7.

19. Zifiþii* s-au suit la Saul, la
Ghibeea, ºi au zis: „Nu-i David ascuns
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între noi în locuri întãrite, în pãdure,
pe dealul Hachila, care este la miazãzi
de pustiu? *Cap. 26.1. Ps. 54, titlu.

20. Coboarã-te, dar, împãrate, fiindcã
aceasta este toatã dorinþa sufletului
tãu; lasã pe noi dacã* e vorba sã-l dãm
în mâinile împãratului. *Ps. 54.3.

21. Saul a zis: „Domnul sã vã bine-
cuvânteze cã aveþi milã de mine!
22. Duceþi-vã, vã rog, de mai cercetaþi,

ca sã ºtiþi ºi sã descoperiþi în ce loc
ºi-a îndreptat paºii ºi cine l-a vãzut,
cãci mi s-a spus cã este foarte ºiret.
23. Cercetaþi ºi vedeþi toate locurile

unde se ascunde, veniþi apoi la mine
cu ceva temeinic, ºi voi porni cu voi.
Dacã este în þarã, îl voi cãuta printre
toate miile lui Iuda.”
24. S-au sculat, dar, ºi s-au dus la Zif

înaintea lui Saul. David ºi oamenii lui
erau în pustiul Maon*, ºi anume în
câmpia dinspre miazãzi de pustiu.

*Ios. 15.55. Cap. 25.2.

25. Saul a plecat cu oamenii sãi în
cãutarea lui David. Despre lucrul
acesta s-a dat de veste lui David, care
s-a coborât la stâncã ºi a rãmas în
pustiul Maon. Saul, când a auzit, a
urmãrit pe David în pustiul Maon.
26. Saul mergea pe o parte a muntelui,

ºi David cu oamenii lui pe cealaltã
parte a muntelui. David fugea* repede
ca sã scape de Saul. Dar Saul ºi
oamenii lui chiar înconjuraserã** pe
David ºi pe ai lui, ca sã punã mâna pe
ei, *Ps. 31.22. **Ps. 17.9.

27. când un sol* a venit ºi a spus lui
Saul: „Grãbeºte-te sã vii, cãci au nãvãlit
filistenii în þarã.” *2 Împ. 19.9.

28. Saul a încetat sã urmãreascã pe
David ºi s-a întors sã iasã înaintea
filistenilor. De aceea locul acela s-a
numit Sela-Hamahlecot (Stânca împãr-
þirii).
29. De acolo David s-a suit spre

locurile întãrite din En-Ghedi* ºi a
locuit acolo. *2 Cron. 20.2.

David în peºtera En-Ghedi – 
Saul cruþat de David

241. Când s-a întors Saul* de la
urmãrirea filistenilor, au venit ºi

i-au spus: „Iatã cã David este în pustiul
En-Ghedi.” *Cap. 23.28.

2. Saul a luat trei mii de oameni aleºi
din tot Israelul ºi s-a dus* sã caute pe
David ºi pe oamenii lui pânã pe
stâncile þapilor sãlbatici. *Ps. 38.12.

3. A ajuns la niºte stâne de oi,
care erau lângã drum; ºi acolo era o
peºterã în care a intrat* sã doarmã**.
David ºi oamenii lui erau† în fundul
peºterii.

*Ps. 141.6. **Judc. 3.24. †Ps. 57, titlu; 142, titlu.

4. Oamenii lui* David i-au zis: „Iatã
ziua în care Domnul îþi zice: „Dau pe
vrãjmaºul tãu în mâinile tale; fã-i ce-þi
va plãcea.” David s-a sculat ºi a tãiat
încet colþul hainei lui Saul. *Cap. 26.8.

5. Dupã aceea, inima* îi bãtea, pentru
cã tãiase colþul hainei lui Saul.

*2 Sam. 24.10.

6. ªi a zis oamenilor sãi: „Sã mã*
fereascã Domnul sã fac împotriva
domnului meu, care este unsul Dom-
nului, o aºa faptã ca sã pun mâna pe
el! Cãci el este unsul Domnului.”

*Cap. 26.11.

7. Cu aceste cuvinte, David a oprit*
pe oamenii sãi ºi i-a împiedicat sã se
arunce asupra lui Saul. Apoi Saul s-a
sculat sã iasã din peºterã ºi ºi-a vãzut
înainte de drum.

*Ps. 7.4. Mat. 5.44. Rom. 12.17,19.

8. Dupã aceea, David s-a sculat ºi a
ieºit din peºterã. El a început sã strige
atunci dupã Saul: „Împãrate, domnul
meu!” Saul s-a uitat înapoi, ºi David
s-a plecat cu faþa la pãmânt ºi s-a
închinat.
9. David a zis lui Saul: „De ce asculþi*

tu de vorbele oamenilor care zic:
„David îþi vrea rãul”?

*Ps. 141.6. Prov. 16.28; 17.9.

10. Vezi acum cu ochii tãi cã Domnul
te dãduse astãzi în mâinile mele în
peºterã. Oamenii mei mã îndemnau sã
te omor; dar te-am cruþat ºi am zis:
„Nu voi pune mâna pe domnul meu,
cãci este unsul Domnului.”
11. Uite, pãrintele meu, uite colþul

hainei tale în mâna mea. Fiindcã þi-am
tãiat colþul hainei ºi nu te-am ucis, sã
ºtii ºi sã vezi cã în purtarea mea nu
este nici rãutate*, nici rãzvrãtire ºi cã
n-am pãcãtuit împotriva ta. Totuºi tu
îmi întinzi curse** ca sã-mi iei viaþa.

*Ps. 7.3; 35.7. **Cap. 26.20.

12. Judece* Domnul între mine ºi
tine ºi Domnul sã mã rãzbune pe tine;
dar eu nu voi pune mâna pe tine.

*Gen. 16.5. Judc. 11.27. Cap. 26.10. Iov 5.8.

13. Rãul de la cei rãi vine, zice
vechea zicalã. De aceea eu nu voi
pune mâna pe tine.
14. Împotriva cui a pornit împãratul
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lui Israel? Pe cine urmãreºti tu? Un
câine* mort, un** purice.

*Cap. 17.43. 2 Sam. 9.8. **Cap. 26.21.

15. Domnul* va judeca ºi va hotãrî
între mine ºi tine, El va** vedea. El
îmi va† apãra pricina ºi El îmi va face
dreptate, izbãvindu-mã din mâna ta.”
*Vers. 12. **2 Cron. 24.22. †Ps. 35.1; 43.1; 119.154. Mica 7.9.

16. Când a sfârºit David de spus aceste
vorbe lui Saul, Saul a zis: „Glasul* tãu
este, fiule David?” ªi Saul a ridicat
glasul ºi a plâns. *Cap. 26.17.

17. ªi a zis* lui David: „Tu eºti mai
bun** decât mine; cãci tu mi-ai fãcut†
bine, iar eu þi-am fãcut rãu.

*Cap. 26.21. **Gen. 38.29. †Mat. 5.44.

18. Tu îþi arãþi azi bunãtatea cu care
te porþi faþã de mine, cãci Domnul*
mã dãduse în mâinile tale, ºi nu m-ai
omorât. *Cap. 26.23.

19. Dacã întâlneºte cineva pe vrãj-
maºul lui, îl lasã oare sã-ºi urmeze
drumul în liniºte? Domnul sã-þi
rãsplãteascã pentru ce mi-ai fãcut în
ziua aceasta!
20. Acum iatã, ºtiu* cã tu vei domni

ºi cã împãrãþia lui Israel va rãmâne în
mâinile tale. *Cap. 23.17.

21. Jurã-mi*, dar, pe Domnul cã** 
nu-mi vei nimici sãmânþa mea dupã
mine ºi cã nu-mi vei ºterge numele din
casa tatãlui meu.” *Gen. 21.23. **2 Sam. 21.6,8.

22. David a jurat lui Saul. Apoi Saul
a plecat acasã, iar David ºi oamenii lui
s-au suit în locul întãrit*. *Cap. 23.29.

Asprimea lui Nabal faþã de David

251. Samuel* a murit. Tot Israelul
s-a adunat ºi l-a plâns** ºi l-au

îngropat în locuinþa lui, la Rama.
Atunci David s-a sculat ºi s-a coborât
în pustiul† Paran.
*Cap. 28.3. **Num. 20.29. Deut. 34.8. †Gen. 21.21. Ps. 120.5.

2. În Maon* era un om foarte bogat, a
cãrui avere era în Carmel; avea trei
mii de oi ºi o mie de capre ºi se afla la
Carmel** pentru tunderea oilor lui.

*Cap. 23.24. **Ios. 15.55.

3. Numele acestui om era Nabal, ºi
nevasta lui se chema Abigail; era o
femeie cu judecatã ºi frumoasã la
chip, dar bãrbatul ei era aspru ºi rãu în
faptele lui. El se trãgea din Caleb.
4. David a aflat în pustiu cã Nabal îºi

tunde* oile. *Gen. 38.13. 2 Sam. 13.23.

5. A trimis la el zece tineri, cãrora 
le-a zis: „Suiþi-vã la Carmel ºi duceþi-vã

la Nabal. Întrebaþi-l de sãnãtate în
numele meu
6. ºi sã-i vorbiþi aºa: „Sã trãieºti* în

pace, ºi pacea sã fie cu casa ta ºi cu tot
ce este al tãu. *1 Cron. 12.18. Ps. 122.7. Luca 10.5.

7. ªi acum, am auzit cã tunzi oile.
Pãstorii tãi au fost cu noi; nu i-am
ocãrât ºi nu li s-a luat* nimic în tot
timpul cât au fost la Carmel. *Vers. 15,21.

8. Întreabã pe slujitorii tãi ºi-þi vor
spune. Sã capete trecere, dar, tinerii
aceºtia înaintea ta, fiindcã venim într-o
zi* de bucurie. Dã, dar, te rog, robilor
tãi ºi fiului tãu David, ce te lasã
inima.” *Neem. 8.10. Est. 9.19.

9. Când au ajuns oamenii lui David,
au spus lui Nabal toate aceste cuvinte,
în numele lui David. Apoi au tãcut.
10. Nabal a rãspuns slujitorilor lui

David: „Cine* este David ºi cine este
fiul lui Isai? Astãzi sunt mulþi slujitori
care fug de la stãpâni.

*Judc. 9.28. Ps. 73.7,8; 123.3,4.

11. ªi sã-mi iau eu* pâinea, apa ºi
vitele mele, pe care le-am tãiat pentru
tunzãtorii mei, ºi sã le dau unor
oameni care sunt de nu ºtiu unde?”

*Judc. 8.6.

12. Oamenii lui David ºi-au luat
drumul înapoi; s-au întors ºi au spus,
la sosirea lor, toate aceste cuvinte lui
David.
13. Atunci David a zis oamenilor sãi:

„Fiecare din voi sã-ºi încingã sabia!”
ªi fiecare ºi-a încins sabia. David ºi-a
încins ºi el sabia, ºi aproape patru sute
de inºi s-au suit dupã el. Au mai
rãmas* doar douã sute la calabalâcuri.

*Cap. 30.24.

14. Unul din slujitorii lui Nabal a
venit ºi a zis cãtre Abigail, nevasta lui
Nabal: „Iatã cã David a trimis din pustiu
niºte soli sã întrebe de sãnãtate pe
stãpânul nostru, ºi el s-a purtat rãu cu ei.
15. ªi totuºi oamenii aceºtia au fost

foarte buni cu noi; nu ne-au* ocãrât ºi
nu ni s-a luat nimic, în tot timpul cât
am fost cu ei în câmp. *Vers. 7.

16. Ne-au fost zid* ºi zi ºi noapte, în
tot timpul cât am fost cu ei, la pãscutul
turmelor. *Exod 14.22. Iov 1.10.

17. Sã ºtii acum ºi vezi ce ai de fãcut,
cãci pierderea* stãpânului nostru ºi a
întregii lui case este hotãrâtã, ºi el
este aºa de rãu** încât nimeni nu
îndrãzneºte sã-i vorbeascã.”

*Cap. 20.7. **Deut. 13.13. Judc. 19.22.

18. Abigail a luat* îndatã douã sute

1 SAMUEL 24, 25318

de pâini, douã burdufuri cu vin, cinci
oi pregãtite, cinci mãsuri de grâu
prãjit, o sutã de turte de stafide ºi
douã sute de legãturi de smochine. 
Le-a pus pe mãgari 

*Gen. 32.13. Prov. 18.16; 21.14.

19. ºi a zis slujitorilor sãi: „Luaþi-o
înaintea* mea, ºi eu voi veni dupã voi.”
N-a spus nimic bãrbatului ei, Nabal.

*Gen. 32.16,20.

20. Ea a încãlecat pe un mãgar, a
coborât muntele pe un drum tufos, ºi
iatã cã David ºi oamenii lui se coborau
în faþa ei, aºa cã i-a întâlnit. –
21. David zisese: „În zadar am pãzit

tot ce are omul acesta în pustiu, de nu
s-a luat nimic din tot ce are, cãci mi-a
întors* rãu pentru bine.

*Ps. 109.5. Prov. 17.13.

22. Dumnezeu sã pedepseascã* pe
robul Sãu David cu toatã asprimea,
dacã voi mai lãsa sã rãmânã pânã la
lumina zilei pe cineva** de parte
bãrbãteascã† din tot ce este al lui
Nabal!” *Rut 1.17. Cap. 3.17; 20.13,16. 
**Vers. 34. †1 Împ. 14.10; 21.21. 2 Împ. 9.8.

23. Când a zãrit Abigail pe David, 
s-a dat jos* repede de pe mãgar, a
cãzut cu faþa la pãmânt înaintea lui
David ºi s-a închinat pânã la pãmânt.

*Ios. 15.18. Judc. 1.14.

24. Apoi, aruncându-se la picioarele
lui, a zis: „Eu sunt de vinã, domnul
meu! Îngãduie roabei tale sã-þi vor-
beascã la urechi ºi ascultã cuvintele
roabei tale.
25. Sã nu-ºi punã domnul meu mintea

cu omul acela rãu, cu Nabal, cãci, cum
îi este numele, aºa este ºi el; Nabal
(Nebun) îi este numele ºi este plin de
nebunie. ªi eu, roaba ta, n-am vãzut pe
oamenii trimiºi de domnul meu.
26. Acum, domnul meu, viu* este

Domnul ºi viu este sufletul tãu, cã
Domnul te-a oprit** sã verºi sânge ºi
sã te ajuþi† cu mâna ta. Vrãjmaºii tãi,
cei ce vor rãul domnului meu, sã fie
ca†† Nabal! *2 Împ. 2.2. 
**Gen. 20.6. Vers. 33. †Rom. 12.19. ††2 Sam. 18.32.

27. Primeºte darul acesta* pe care-l
aduce roaba ta domnului meu ºi sã se
împartã oamenilor care merg dupã
domnul meu. *Gen. 33.11. Cap. 30.26. 2 Împ. 5.15.

28. Iartã, te rog, vina roabei tale, cãci
Domnul* va face domnului meu o casã
trainicã; iartã, cãci domnul meu poartã
rãzboaiele** Domnului, ºi niciodatã
nu va fi rãutate† în tine. *2 Sam. 7.11,27. 
1 Împ. 9.5. 1 Cron. 17.10,25. **Cap. 18.17. †Cap. 24.11.

29. Dacã se va ridica cineva care sã te
urmãreascã ºi sã vrea sã-þi ia viaþa,
sufletul domnului meu va fi legat în
mãnunchiul celor vii la Domnul Dum-
nezeul tãu, ºi sã arunce cu praºtia*
sufletul vrãjmaºilor tãi. *Ier. 10.18.

30. Când va face Domnul domnului
meu tot binele pe care þi l-a fãgãduit,
ºi te va pune mai mare peste Israel,
31. atunci nu va avea domnul meu

nici mustrãri de cuget ºi nici nu-l va
durea inima cã a vãrsat sânge degeaba
ºi cã s-a rãzbunat singur. ªi când va
face Domnul bine domnului meu, adu-þi
aminte de roaba ta.”
32. David a zis Abigailei: „Binecu-

vântat* sã fie Domnul Dumnezeul lui
Israel care te-a trimis astãzi înaintea
mea! *Gen. 24.27. Exod 18.10. Ps. 41.13; 72.18. Luca 1.68.

33. Binecuvântatã sã fie judecata ta ºi
binecuvântatã sã fii tu, cã m-ai oprit*
în ziua aceasta sã vãrs sânge ºi mi-ai
oprit mâna! *Vers. 26.

34. Dar viu este Domnul Dumnezeul
lui Israel care m-a oprit* sã-þi fac rãu
cã, dacã nu te-ai fi grãbit sã vii
înaintea mea, n-ar mai fi rãmas**
nimic din ce este al lui Nabal, pânã la
lumina zilei de mâine.”

*Vers. 26. **Vers. 22.

35. ªi David a luat din mâna Abigailei
ce-i adusese ºi i-a zis: „Suie-te* în pace
acasã; vezi cã þi-am ascultat  glasul ºi
te-am** primit bine.”              *Cap. 20.42. 
2 Sam. 15.9. 2 Împ. 5.19. Luca 7.50; 8.48. **Gen. 19.21.

David ia pe Abigail
36. Abigail a ajuns la Nabal. ªi tocmai

el dãdea în casa lui un ospãþ* ca un
ospãþ împãrãtesc; inima îi era veselã ºi
era beat mort. Ea nu i-a spus nimic,
nimic, pânã la lumina zilei. *2 Sam. 13.23.

37. Dar dimineaþa, dupã ce trecuse
beþia lui Nabal, nevasta sa i-a istorisit
ce se întâmplase. Inima lui Nabal a
primit o loviturã de moarte ºi s-a fãcut
ca o piatrã.
38. Cam dupã zece zile, Domnul a

lovit pe Nabal ºi a murit.
39. David a aflat cã murise Nabal ºi a

zis: „Binecuvântat* sã fie Domnul, cã
mi-a apãrat pricina** în ocara pe care
mi-a fãcut-o Nabal ºi a împiedicat† pe
robul Sãu sã facã rãu! Domnul a fãcut
ca rãutatea lui Nabal sã cadã†† asupra
capului lui.”
David a trimis vorbã Abigailei cã

vrea s-o ia de nevastã. *Vers. 32. 
**Prov. 22.23. †Vers. 26,34. ††1 Împ. 2.44. Ps. 7.16.
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40. Slujitorii lui David au ajuns la
Abigail, la Carmel, ºi i-au vorbit aºa:
„David ne-a trimis la tine ca sã te ia de
nevastã.”
41. Ea s-a sculat, s-a aruncat cu faþa

la pãmânt ºi a zis: „Iatã, roaba ta se
socoteºte ca o roabã*, gata sã spele
picioarele slujitorilor domnului meu.”

*Rut 2.10,13. Prov. 15.33.

42. ªi îndatã Abigail a plecat cãlare
pe un mãgar ºi însoþitã de cinci fete; a
mers dupã solii lui David ºi i-a fost
nevastã.
43. David luase ºi pe Ahinoam din*

Izreel, ºi amândouã** au fost nevestele
lui. *Ios. 15.56. **Cap. 27.3; 30.5.

44. ªi Saul dãduse pe fiica sa Mical*,
nevasta lui David, lui Palti din Galim**,
fiul lui Laiº. *2 Sam. 3.14. **Isa. 10.30.

David în tabãra lui Saul

26 1. Zifiþii s-au dus la Saul la
Ghibeea, ºi au zis: „Iatã cã

David* este ascuns pe dealul Hachila,
în faþa pustiului.” *Cap. 23.19. Ps. 54, titlu.

2. Saul s-a sculat ºi s-a coborât în
pustiul Zif, cu trei mii de oameni aleºi
din Israel, ca sã caute pe David în
pustiul Zif.
3. A tãbãrât pe dealul Hachila, în faþa

pustiului, lângã drum. David era în
pustiu; ºi, înþelegând cã Saul merge în
urmãrirea lui în pustiu,
4. a trimis niºte iscoade ºi a aflat cã

în adevãr Saul venise.
5. Atunci David s-a sculat ºi a venit

la locul unde tãbãrâse Saul ºi a vãzut
locul unde era culcat Saul, cu Abner*,
fiul lui Ner, cãpetenia oºtirii lui. Saul
era culcat în cort în mijlocul taberei, ºi
poporul era tãbãrât în jurul lui.

*Cap. 14.50; 17.55.

6. David a luat cuvântul ºi, vorbind
lui Ahimelec, hetitul, ºi lui Abiºai,
fiul Þeruiei* ºi fratele lui Ioab, a zis:
„Cine vrea sã se coboare** cu mine în
tabãrã la Saul?” ªi Abiºai a rãspuns:
„Eu mã voi coborî cu tine.”

*1 Cron. 2.16. **Judc. 7.10,11.

7. David ºi Abiºai s-au dus noaptea la
popor. ªi iatã cã Saul era culcat ºi
dormea în cort în mijlocul taberei, ºi
suliþa lui era înfiptã în pãmânt la capul
lui. Abner ºi poporul erau culcaþi în
jurul lui.
8. Abiºai a zis lui David: „Dumnezeu

dã astãzi pe vrãjmaºul tãu în mâinile
tale; lasã-mã, te rog, sã-l lovesc cu

suliþa mea ºi sã-l pironesc dintr-o
loviturã în pãmânt, ca sã n-am nevoie
sã-i mai dau alta.”
9. Dar David a zis lui Abiºai: „Nu-l

omorî! Cãci cine* ar putea pune mâna
pe unsul Domnului ºi sã rãmânã
nepedepsit?” *Cap. 24.6,7. 2 Sam. 1.16.

10. ªi David a zis: „Viu este Domnul,
cã numai Domnul* îl poate lovi; fie
cã-i va veni ziua** sã moarã, fie cã se va
coborî† într-un câmp de bãtaie ºi va pieri.

*Cap. 25.38. Ps. 94.1,2,23. Luca 18.7. Rom. 12.19. **Gen.
47.29. Deut. 31.14. Iov 7.1; 14.5. Ps. 37.13. †Cap. 31.6.

11. Sã* mã fereascã Domnul sã pun
mâna pe unsul Domnului! Ia numai
suliþa de la cãpãtâiul lui, cu ulciorul
cu apã, ºi sã plecãm.” *Cap. 24.6,12.

12. David a luat, dar, suliþa ºi ulciorul
cu apã de la cãpãtâiul lui Saul ºi au
plecat. Nimeni nu i-a vãzut, nici n-a
bãgat de seamã nimic ºi nimeni nu
s-a deºteptat, cãci Domnul îi cufundase
pe toþi într-un somn adânc*.

*Gen. 2.21; 15.12.

13. David a trecut de cealaltã parte ºi
a ajuns departe pe vârful muntelui, la
o mare depãrtare de tabãrã.
14. ªi a strigat poporului ºi lui Abner,

fiul lui Ner: „N-auzi tu, Abner?” Abner
a rãspuns: „Cine eºti tu care strigi
cãtre împãratul?”
15. ªi David a zis lui Abner: „Oare

nu eºti tu bãrbat? ªi cine este ca tine
în Israel? Pentru ce atunci n-ai pãzit
pe împãrat, stãpânul tãu? Cãci cineva
din popor a venit sã omoare pe
împãratul, stãpânul tãu.
16. Ce ai fãcut tu nu este bine. Viu

este Domnul, cã sunteþi vrednici de
moarte, cãci n-aþi vegheat asupra
stãpânului vostru, asupra unsului
Domnului. Uitã-te acum unde este
suliþa împãratului ºi ulciorul de apã,
care erau la cãpãtâiul lui.”
17. Saul a cunoscut glasul lui David

ºi a zis: „Glasul tãu* este, fiul meu
David?” ªi David a rãspuns: „Glasul
meu, împãrate, domnul meu!”

*Cap. 24.16.

18. ªi a zis: „Pentru ce* urmãreºte
domnul meu pe robul sãu? Ce-am
fãcut ºi cu ce sunt vinovat? *Cap. 24.9,11.
19. Sã binevoiascã acum împãratul,

domnul meu, sã asculte cuvintele
robului sãu: „Dacã Domnul este Cel 
ce te aþâþã* împotriva mea, sã pri-
meascã mirosul unui dar de mâncare
de la noi; dar dacã oamenii te aþâþã,
blestemaþi sã fie înaintea Domnului,

1 SAMUEL 25, 26320

fiindcã ei mã izgonesc** azi ca sã mã
dezlipeascã de moºtenirea† Domnului,
zicându-mi: „Du-te de slujeºte unor dum-
nezei strãini!” *2 Sam. 16.11; 24.1. 
**Deut. 4.28. Ps. 120.5. †2 Sam. 14.16; 20.19.

20. Of! sã nu-mi cadã sângele pe pã-
mânt departe de faþa Domnului! Cãci
împãratul lui Israel a pornit sã mã caute
ca pe un purice*, cum ar urmãri o
potârniche în munþi.” *Cap. 24.14.

21. Saul a zis: „Am pãcãtuit*; întoar-
ce-te, fiul meu David, cãci nu-þi voi
mai face rãu, fiindcã în ziua aceasta
viaþa mea a fost scumpã** înaintea ta.
Am lucrat ca un nebun ºi am fãcut o
mare greºealã.” *Cap. 15.24; 24.17. **Cap. 18.30.

22. David a rãspuns: „Iatã suliþa
împãratului; sã vinã unul din oamenii
tãi s-o ia.
23. Domnul va* rãsplãti fiecãruia

dupã dreptatea lui ºi dupã credincioºia
lui: cãci Domnul te dãduse azi în
mâinile mele, ºi eu n-am vrut sã pun
mâna pe unsul Domnului. *Ps. 7.8; 18.20.

24. ªi dupã cum azi viaþa ta a avut un
mare preþ înaintea mea, tot aºa ºi viaþa
mea va avea un mare preþ înaintea
Domnului, ºi El mã va izbãvi din orice
necaz.”
25. Saul a zis lui David: „Fii binecu-

vântat, fiul meu David! Tu vei face
lucruri mari ºi vei* birui.” David ºi-a
vãzut de drum, ºi Saul s-a întors
acasã. *Gen. 32.28.

David în þara filistenilor –
ªederea lui la Þiclag

271. David ºi-a zis în sine: „Voi
pieri într-o zi ucis de mâna lui

Saul; nu este nimic mai bine pentru
mine decât sã fug în þara filistenilor,
pentru ca Saul sã înceteze sã mã mai
caute în tot þinutul lui Israel; aºa voi
scãpa de mâna lui.”
2. ªi David s-a sculat, el ºi cei ºase

sute de oameni care erau împreunã cu
el, ºi* au trecut la Achiº**, fiul lui
Maoc, împãratul Gatului.

*Cap. 25.13. **Cap. 21.10.

3. David ºi oamenii lui au rãmas în
Gat, la Achiº; îºi aveau fiecare familia
lui, ºi David îºi avea cele douã*
neveste: Ahinoam din Izreel ºi Abigail
din Carmel, nevasta lui Nabal.

*Cap. 25.43.

4. Saul, când a aflat cã David fugise
la Gat, a încetat sã-l mai caute.
5. David a zis lui Achiº: „Dacã am

cãpãtat trecere înaintea ta, rogu-te sã

mi se dea într-una din cetãþile þãrii un
loc unde sã pot locui; cãci pentru ce sã
locuiascã robul tãu cu tine în cetatea
împãrãteascã?”
6. ªi chiar în ziua aceea, Achiº i-a dat

Þiclagul*. De aceea, Þiclagul a fost al
împãraþilor lui Iuda pânã în ziua de
azi. *Ios. 15.31; 19.5.

7. Timpul cât a locuit David în þara
filistenilor a fost de un an ºi patru
luni.
8. David ºi oamenii lui se suiau ºi

nãvãleau asupra gheºuriþilor*, ghirzi-
þilor** ºi amaleciþilor†; cãci neamu-
rile acestea locuiau din vremuri vechi
în þinutul acela pânã la ªur†† ºi pânã
în þara Egiptului. *Ios. 13.2. **Ios. 16.10. 
Judc. 1.29. †Exod 16.17. Cap. 15.7,8. ††Gen. 25.18.

9. David pustia þinutul acesta; nu lãsa
cu viaþã nici bãrbat, nici femeie, le lua
oile, boii, mãgarii, cãmilele, hainele,
ºi apoi se întorcea ºi se ducea la
Achiº.
10. Achiº zicea: „Unde aþi nãvãlit azi?”

ªi David rãspundea: „Spre miazãzi de
Iuda, spre miazãzi de ierahmeeliþi* ºi
spre miazãzi de** cheniþi.”

*1 Cron. 2.9,25. **Judc. 1.16.

11. David nu lãsa cu viaþã nici bãrbat,
nici femeie ca sã vinã la Gat; „cãci”,
se gândea el, „ei ar putea sã vorbeascã
împotriva noastrã ºi sã zicã: „Aºa a
fãcut David.” ªi acesta a fost felul lui
de purtare în tot timpul cât a locuit în
þara filistenilor.
12. Achiº se încredea în David ºi

zicea: „S-a fãcut urât poporului sãu,
Israel, ºi va rãmâne în slujba mea pe
vecie.”

Rãzboiul cu filistenii

281. Pe vremea aceea*, filistenii
ºi-au strâns taberele ºi au fãcut o

oºtire ca sã porneascã cu rãzboi
împotriva lui Israel. Achiº a zis lui
David: „Sã ºtii cã vei veni cu mine la
oºtire, tu ºi oamenii tãi.” *Cap. 29.1.

2. David a rãspuns lui Achiº: „Ei
bine, vei vedea ce va face robul tãu.”
ªi Achiº a zis lui David: „De aceea, te
voi pune pãzitorul capului meu în tot
timpul.” –
3. Samuel* murise. Tot Israelul îl

plânsese ºi-l îngropaserã la Rama în
cetatea lui. Saul îndepãrtase din þarã
pe cei ce chemau morþii** ºi pe cei ce
ghiceau. – *Cap. 25.1. 
**Exod 22.18. Lev. 19.31; 20.27. Deut. 18.10,11. Vers. 9. 
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4. Filistenii s-au strâns ºi au venit de
au tãbãrât la Sunem*: Saul a strâns pe
tot Israelul ºi au tãbãrât la Ghilboa**.

*Ios. 19.18. 2 Împ. 4.8. **Cap. 31.1.

5. La vederea taberei filistenilor, Saul
a fost cuprins de fricã*, ºi un tremur
puternic i-a apucat inima. *Iov 18.11.

6. Saul a întrebat pe Domnul, ºi
Domnul nu i-a rãspuns* nici prin**
vise, nici prin Urim†, nici prin proroci.

*Cap. 14.37. Prov. 1.28. Plân. 2.9. **Num. 12.6. †Exod
28.30. Num. 27.21. Deut. 33.8.

7. Atunci Saul a zis slujitorilor lui:
„Cãutaþi-mi o femeie care sã cheme
morþii, ca sã mã duc s-o întreb.” Slu-
jitorii lui i-au zis: „Iatã cã în En-Dor
este o femeie care cheamã morþii.”
8. Atunci Saul s-a schimbat, a luat

alte haine ºi a plecat cu doi oameni.
Au ajuns la femeia aceea noaptea. Saul
i-a zis: „Spune-mi viitorul chemând
un mort ºi scoalã-mi pe cine-þi* voi
spune.” *Deut. 18.11. 1 Cron. 10.13. Isa. 8.19.

9. Femeia i-a rãspuns: „ªtii ce a fãcut
Saul, cum a nimicit* din þarã pe cei ce
cheamã morþii ºi pe cei ce ghicesc
viitorul: pentru ce, dar, întinzi o cursã
vieþii mele, ca sã mã omori?” *Vers. 3.

10. Saul i-a jurat pe Domnul ºi a zis:
„Viu este Domnul, cã nu þi se va
întâmpla nici un rãu pentru aceasta.”
11. Femeia a zis: „Pe cine vrei sã-þi

scol?” ªi el a rãspuns: „Scoalã-mi pe
Samuel.”
12. Când a vãzut femeia pe Samuel, a

scos un þipãt mare ºi a zis lui Saul:
„Pentru ce m-ai înºelat? Tu eºti Saul!”
13. Împãratul i-a zis: „Nu te teme

de nimic; dar ce vezi?” Femeia a zis
lui Saul: „Vãd o fiinþã dumnezeiascã
sculându-se din pãmânt.”
14. El i-a zis: „Cum e la chip?” ªi ea

a rãspuns: „Este un bãtrân care se
scoalã ºi este învelit cu o mantie*.”
Saul a înþeles cã era Samuel ºi s-a
plecat cu faþa la pãmânt ºi s-a închinat.

*Cap. 15.27. 2 Împ. 2.8,13.

15. Samuel a zis lui Saul: „Pentru ce
m-ai tulburat, chemându-mã?” Saul a
rãspuns: „Sunt* într-o mare strâmto-
rare: filistenii îmi fac rãzboi, ºi Dum-
nezeu** S-a depãrtat de la mine; nu
mi-a† rãspuns nici prin proroci, nici
prin visuri. ªi te-am chemat sã-mi
arãþi ce sã fac.”

*Prov. 5.11-13; 14.14. **Cap. 18.12. †Vers. 6.

16. Samuel a zis: „Pentru ce mã întrebi
pe mine când Domnul S-a depãrtat de
tine ºi S-a fãcut vrãjmaºul tãu?
17. Domnul îþi face aºa cum îþi*

vestisem din partea Lui; Domnul a
rupt împãrãþia din mâinile tale ºi a
dat-o altuia, lui David. *Cap. 15.28.

18. N-ai ascultat* de glasul Domnului
ºi n-ai fãcut pe Amalec sã simtã aprin-
derea mâniei Lui: de aceea îþi face
Domnul aºa astãzi.

*Cap. 15.9. 1 Împ. 20.42. 1 Cron. 10.13. Ier. 48.10.

19. ªi chiar Domnul va da pe Israel
împreunã cu tine în mâinile filistenilor.
Mâine, tu ºi fiii tãi veþi fi împreunã cu
mine, ºi Domnul va da tabãra lui Israel
în mâinile filistenilor.”
20. Îndatã Saul a cãzut la pãmânt cât

era de lung, ºi cuvintele lui Samuel 
l-au umplut de groazã; nu mai avea
nici o putere, cãci nu mâncase toatã
ziua ºi toatã noaptea.
21. Femeia a venit la Saul ºi,

vãzându-l foarte înspãimântat, i-a zis:
„Iatã cã roaba ta þi-a ascultat glasul;
mi-am pus viaþa* în primejdie, ascultând
de cuvintele pe care mi le-ai spus.

*Judc. 12.3. Cap. 19.5. Iov 13.14.

22. Ascultã acum, ºi tu, glasul roabei
tale ºi lasã-mã sã-þi dau o bucatã de
pâine, ca sã mãnânci ºi sã prinzi
putere ca sã porneºti la drum.”
23. Dar el n-a vrut, ºi a zis: „Nu

mãnânc nimic!” Slujitorii lui ºi femeia
au stãruit de el pânã i-a ascultat. S-a
sculat de la pãmânt ºi a ºezut pe pat.
24. Femeia avea la ea un viþel gras,

pe care l-a tãiat în grabã; a luat fãinã,
a frãmântat-o ºi a copt azime.
25. Le-a pus înaintea lui Saul ºi

înaintea slujitorilor lui, ºi au mâncat.
Apoi s-au sculat ºi au plecat chiar în

noaptea aceea.

David e trimis înapoi

291. Filistenii* îºi strânseserã toate
oºtile la** Afec, ºi Israel tãbã-

râse la fântâna lui Izreel.
*Cap. 28.1. **Cap. 4.1.

2. Domnii filistenilor au înaintat cu
sutele ºi miile lor; ºi David ºi oamenii
lui mergeau mai la coadã cu* Achiº.

*Cap. 28.1,2.

3. Domnii filistenilor au zis: „Ce
cautã evreii aceºtia aici?” ªi Achiº
a rãspuns domnitorilor filistenilor:
„Acesta este David, slujitorul lui Saul,
împãratul lui Israel. De mult* este cu
mine ºi n-am gãsit** nici cel mai mic
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lucru de care sã-l învinuiesc, de la
venirea lui ºi pânã în ziua de azi.”

*Cap. 27.7. **Dan. 6.5.
4. Dar domnitorii filistenilor s-au

mâniat pe Achiº ºi i-au zis: „Trimite
înapoi* pe omul acesta, ca sã se
întoarcã în locul unde l-ai aºezat; sã
nu se coboare cu noi pe câmpul de
bãtaie, ca sã nu ne fie vrãjmaº în
timpul luptei**. ªi cum ar putea sã se
facã omul acesta plãcut stãpânului
sãu, decât cu capetele oamenilor
noºtri? *1 Cron. 12.19. **Cap. 14.21.

5. Nu este acesta David pentru care
cântau jucând:
„Saul ºi-a bãtut miile lui*,
Iar David zecile lui de mii”?”

*Cap. 18.7; 21.11.
6. Achiº a chemat pe David ºi i-a zis:

„Viu este Domnul, cã eºti un om curat
la suflet ºi-mi place sã te vãd mer-
gând* ºi venind cu mine în tabãrã,
cãci n-am gãsit** nimic rãu în tine, de
la venirea ta la mine pânã în ziua de
azi; dar nu eºti pe placul domnitorilor.

*2 Sam. 3.25. 2 Împ. 19.27. **Vers. 3.
7. Întoarce-te, dar, ºi mergi în pace,

ca sã nu faci nimic neplãcut înaintea
domnitorilor filistenilor.”
8. David a zis lui Achiº: „Dar ce am

fãcut ºi ce ai gãsit în robul tãu, de
când sunt la tine pânã în ziua de azi,
ca sã nu merg sã lupt împotriva vrãj-
maºilor domnului meu, împãratul?”
9. Achiº a rãspuns lui David: „ªtiu cã

eºti plãcut înaintea mea ca* un înger
al lui Dumnezeu; dar domnitorii**
filistenilor au zis: „Sã nu se suie cu
noi la luptã.” *2 Sam. 14.17,20; 19.27. **Vers. 4.
10. Astfel, scoalã-te dis-de-dimineaþã,

tu ºi slujitorii stãpânului tãu care au
venit cu tine; sculaþi-vã dis-de-dimi-
neaþã ºi plecaþi de îndatã ce se va
lumina.”
11. David ºi oamenii lui s-au sculat

de noapte de tot, ca sã plece dimineaþa
ºi sã se întoarcã în þara filistenilor. ªi
filistenii* s-au suit la Izreel. *2 Sam. 4.4.

Întoarcerea lui David la Þiclag

301. Când a ajuns David cu
oamenii lui a treia zi la Þiclag,

amaleciþii* nãvãliserã în partea de
miazãzi ºi în Þiclag. Ei nimiciserã ºi
arseserã Þiclagul, *Cap. 15.7; 27.8.

2. dupã ce luaserã prinºi pe femei ºi
pe toþi cei ce se aflau acolo, mici ºi
mari. Nu omorâserã pe nimeni, dar
luaserã totul ºi plecaserã.

3. David ºi oamenii lui au ajuns în
cetate, ºi iatã cã era arsã; ºi nevestele,
fiii ºi fiicele lor, fuseserã luaþi prinºi.
4. Atunci David ºi poporul care era

cu el au ridicat glasul ºi au plâns pânã
n-au mai putut plânge.
5. Cele douã* neveste ale lui David:

Ahinoam din Izreel ºi Abigail din
Carmel, nevasta lui Nabal, fuseserã
luate ºi ele. *Cap. 25.42,43. 2 Sam. 2.2.

6. David a fost în mare strâmtorare,
cãci poporul vorbea* sã-l ucidã cu
pietre, pentru cã toþi erau amãrâþi în
suflet, fiecare din pricina fiilor ºi
fetelor lui. Dar** David s-a îmbãr-
bãtat, sprijinindu-se pe Domnul Dum-
nezeul lui.

*Exod 17.4. **Ps. 42.5; 56.3,4,11. Hab. 3.17,18.

7. El* a zis preotului Abiatar, fiul lui
Ahimelec: „Adu-mi efodul!” Abiatar
a adus efodul la David. *Cap. 23.6,9.

8. ªi David* a întrebat pe Domnul:
„Sã urmãresc oastea aceasta? O voi
ajunge?” Domnul i-a rãspuns: „Urmã-
reºte-o, cãci o vei ajunge ºi vei izbãvi
totul.” *Cap. 23.2,4.

9. ªi David a pornit, el ºi cei ºase
sute de oameni care erau cu el. Au
ajuns la pârâul Besor, unde s-au oprit
cei ce rãmâneau la coadã.
10. David i-a urmãrit mai departe, cu

patru sute de oameni; dar douã* sute de
oameni s-au oprit, fiind prea obosiþi ca
sã mai treacã pârâul Besor. *Vers. 21.

11. Pe câmp au dat peste un om egip-
tean, pe care l-au adus la David. I-au
dat sã mãnânce pâine ºi sã bea apã 
12. ºi i-au mai dat ºi o legãturã de

smochine ºi douã legãturi de stafide.
Dupã ce a mâncat*, i-au venit iarãºi
puterile, cãci nu mâncase ºi nu bãuse
apã de trei zile ºi trei nopþi.

*Judc. 15.19. Cap. 14.27.
13. David i-a zis: „Al cui eºti ºi de

unde eºti?” El a rãspuns: „Sunt un bãiat
egiptean, în slujba unui amalecit, ºi de
trei zile stãpânul meu m-a pãrãsit
pentru cã eram bolnav.
14. Am nãvãlit în partea de miazãzi

a cheretiþilor*, pe þinutul lui Iuda ºi
la miazãzi de Caleb**, ºi am ars
Þiclagul.” *Vers. 16. 2 Sam. 8.18. 
1 Împ. 1.38,44. Ezec. 25.16. Þef. 2.5. **Ios. 14.13; 15.13.
15. David i-a zis: „Vrei sã mã duci la

oastea aceasta?” ªi el a zis: „Jurã-mi
pe Numele lui Dumnezeu cã nu mã vei
omorî ºi nu mã vei da pe mâna
stãpânului meu, ºi te voi coborî la
oastea aceasta.”
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16. El i-a slujit astfel de cãlãuzã. ªi
amaleciþii erau risipiþi pe tot þinutul,
mâncând*, bând ºi jucând, de bucuria
prãzii celei mari pe care o luaserã din
þara filistenilor ºi din þara lui Iuda.

*1 Tes. 5.3.

17. David i-a bãtut din zorii zilei
pânã a doua zi seara ºi n-a scãpat nici
unul din ei, afarã de patru sute de tineri,
care au încãlecat pe cãmile ºi au fugit.
18. David a scãpat astfel tot ce luaserã

amaleciþii ºi a scãpat ºi pe cele douã
neveste ale lui.
19. Nu le-a lipsit nimeni, de la mic

pânã la mare, nici fiu, nici fiicã, nici
un lucru din pradã, nimic din ce li se
luase: David a adus înapoi totul*.

*Vers. 8.

20. ªi David a luat toate oile ºi toþi
boii; ºi cei ce mânau turma aceasta ºi
mergeau în fruntea ei ziceau: „Aceasta
este prada lui David!”
21. David a ajuns la cei douã* sute

de oameni care fuseserã prea obosiþi
ca sã mai meargã dupã el ºi pe care-i
lãsase la pârâul Besor. Ei au ieºit
înaintea lui David ºi înaintea poporului
care era cu el. David s-a apropiat de ei
ºi i-a întrebat de sãnãtate. *Vers. 10.

22. Toþi oamenii rãi ºi de* nimic
dintre cei ce merseserã cu David au
luat cuvântul ºi au zis: „Fiindcã n-au
venit cu noi, sã nu le dãm nimic din
prada pe care am scãpat-o, ci doar 
sã-ºi ia fiecare nevasta ºi copiii ºi sã
plece.” *Deut. 13.13. Judc. 19.22.

23. Dar David a zis: „Sã nu faceþi
aºa, fraþilor, cu ce ne-a dat Domnul;
cãci El ne-a pãzit ºi a dat în mâinile
noastre ceata care venise împotriva
noastrã.
24. ªi cine v-ar asculta în privinþa

aceasta? Partea trebuie sã fie aceeaºi
atât* pentru cel ce s-a coborât pe
câmpul de bãtaie, cât ºi pentru cel ce a
rãmas la calabalâcuri: s-o împartã
deopotrivã.” *Num. 31.27. Ios. 22.8.

25. Lucrul acesta a rãmas de atunci ºi
pânã în ziua de azi o lege ºi un obicei
în Israel.
26. Când s-a întors la Þiclag, David a

trimis o parte din pradã bãtrânilor lui
Iuda, prietenilor sãi, spunându-le aceste
cuvinte: „Iatã darul pe care vi-l fac din
prada luatã de la vrãjmaºii Domnului!”
27. A trimis celor din Betel, celor din

Ramot* de la miazãzi, celor din
Iatir**, *Ios. 19.8. **Ios. 15.48.

28. celor din Aroer*; celor din Sif-
mot, celor din Eºtemoa**,

*Ios. 13.16. **Ios. 15.50.

29. celor din Racal, celor din cetãþile
ierahmeeliþilor*, celor din cetãþile
cheniþilor**, *Cap. 27.10. **Judc. 1.16.

30. celor din Horma*, celor din Cor-
Aºan, celor din Atac, *Judc. 1.17.

31. celor din Hebron* ºi în toate
locurile pe care le strãbãtuse David cu
oamenii lui. *Ios. 14.13. 2 Sam. 2.1.

Israeliþii biruiþi de filisteni

311. Filistenii* s-au luptat cu Israel,
ºi bãrbaþii lui Israel au luat-o la

fugã dinaintea filistenilor ºi au cãzut
uciºi pe muntele Ghilboa**.

*1 Cron. 10.1-12. **Cap. 28.4.

2. Filistenii au urmãrit pe Saul ºi pe
fiii lui ºi au ucis pe Ionatan*, Abinadab
ºi Malchiºua, fiii lui Saul.

*Cap. 14.49. 1 Cron. 8.33.

3. Saul a fost prins în toiul* luptei;
arcaºii l-au ajuns ºi l-au rãnit greu.

*2 Sam. 1.6, etc.

4. Saul* a zis atunci celui ce-i ducea
armele: „Scoate-þi sabia ºi strãpunge-mã,
ca nu cumva aceºti netãiaþi** împrejur
sã vinã sã mã strãpungã ºi sã-ºi batã joc
de mine.” Cel ce-i ducea armele n-a
voit, cãci îi era† teamã. ªi Saul ºi-a luat
sabia ºi s-a aruncat†† în ea.
*Judc. 9.54. **Cap. 14.6; 17.26. †2 Sam. 1.14. ††2 Sam. 1.10.

5. Cel ce ducea armele lui Saul,
vãzându-l mort, s-a aruncat ºi el în
sabia lui ºi a murit împreunã cu el.
6. Astfel au pierit, în acelaºi timp ºi în

aceeaºi zi, Saul ºi cei trei fii ai lui, cel
ce-i purta armele ºi toþi oamenii lui.
7. Cei din Israel, care erau dincolo de

vale ºi dincolo de Iordan, vãzând cã
oamenii lui Israel fugeau ºi cã Saul ºi
fiii lui muriserã, ºi-au pãrãsit cetãþile
ºi au luat-o ºi ei la fugã. ªi filistenii au
venit ºi s-au aºezat în ele.
8. A doua zi, filistenii au venit sã

dezbrace pe cei morþi ºi au gãsit pe
Saul ºi pe cei trei fii ai lui cãzuþi pe
muntele Ghilboa.
9. Au tãiat capul lui Saul ºi i-au luat

armele. Apoi au trimis sã dea de veste*
prin toatã þara filistenilor în casele
idolilor lor ºi în popor. *2 Sam. 1.20.

10. Au pus* armele lui Saul în casa
Astarteilor** ºi i-au atârnat trupul† pe
zidurile Bet-ªanului††. *Cap. 21.9. 
**Judc. 2.13. †2 Sam. 21.12. ††Ios. 17.11. Judc. 1.27.
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ªtirea morþii lui Saul

11. Dupã moartea lui Saul, David,
dupã ce bãtuse* pe amaleciþi, se

întorsese de douã zile la Þiclag.
*1 Sam. 30.17,26.

2. A treia zi, a venit un om* din
tabãra lui Saul, cu hainele sfâºiate**
ºi cu capul presãrat cu þãrânã. Când a
ajuns în faþa lui David, s-a aruncat cu
faþa la pãmânt ºi s-a închinat.

*Cap. 4.10. **1 Sam. 4.12.

3. David i-a zis: „De unde vii?” ªi el
i-a rãspuns: „Am scãpat din tabãra lui
Israel.”
4. David i-a zis: „Spune-mi, ce s-a

întâmplat?” ªi el a rãspuns: „Poporul
a fugit de pe câmpul de bãtaie, ºi un
mare numãr de oameni au cãzut ºi au
pierit; chiar ºi Saul ºi fiul sãu Ionatan
au murit.”
5. David a zis tânãrului care-i aducea

aceste veºti: „De unde ºtii cã Saul ºi
fiul sãu Ionatan au murit?”
6. ªi tânãrul care-i aducea aceste

veºti a rãspuns: „Am venit din întâm-
plare pe muntele Ghilboa*; ºi Saul**
stãtea rezemat în suliþa lui, ºi carele ºi
cãlãreþii erau aproape sã-l ajungã.

*1 Sam. 31.1. **1 Sam. 31.2-4.

7. Întorcându-se, m-a vãzut ºi m-a
chemat. Eu am zis: „Iatã-mã!”
8. ªi el mi-a zis: „Cine eºti?” I-am

rãspuns: „Eu sunt amalecit.”
9. ªi a zis: „Apropie-te, dar, ºi

omoarã-mã; cãci m-a apucat ameþeala,
mãcar cã sunt încã plin de viaþã.”
10. M-am apropiat de el ºi l-am

omorât*, ºtiind bine cã n-avea sã mai
rãmânã cu viaþã în urma înfrângerii.
Am luat cununa împãrãteascã de pe
capul lui ºi brãþara pe care o avea la
braþ ºi le-am adus aici domnului meu.”

*Judc. 9.54.

11. David ºi-a apucat hainele ºi le-a
sfâºiat*, ºi toþi oamenii care erau
lângã el au fãcut acelaºi lucru.

*Cap. 3.31; 13.31.

12. Au jelit, au plâns ºi au postit pânã
seara, de durere pentru Saul, pentru fiul
sãu Ionatan, pentru poporul Domnului,
fiindcã fuseserã tãiaþi cu sabia.
13. David a zis tânãrului care-i

adusese aceste veºti: „De unde eºti?”
ªi el a rãspuns: „Sunt fiul unui strãin,
unui amalecit.”
14. David i-a zis: „Cum* nu þi-a fost

fricã** sã pui mâna† pe unsul Domnului
ºi sã-l omori?”

*Num. 12.8. **1 Sam. 31.4. †1 Sam. 24.6; 26.9. Ps. 105.15.

15. ªi David* a chemat pe unul din
oamenii lui ºi a zis: „Apropie-te ºi
omoarã-l!” Omul acela a lovit pe
amalecit, care a murit. *Cap. 4.10,12.

16. ªi David i-a zis: „Sângele* tãu sã
cadã asupra capului tãu, cãci gura** ta
a mãrturisit împotriva ta, fiindcã ai
zis: „Am omorât pe unsul Domnului!”

*1 Sam. 26.9. 1 Împ. 2.32,33,37. **Vers. 10. Luca 19.22.

Cântarea de jale a lui David pentru Saul
ºi Ionatan

17. Iatã cântarea de jale pe care a
alcãtuit-o David pentru Saul ºi fiul sãu
Ionatan
18. ºi pe care a poruncit s-o înveþe

copiii lui Iuda. Este numitã cântarea
arcului ºi se aflã scrisã în Cartea*
Dreptului. *Ios. 10.13.

19. „Fala ta, Israele, zace ucisã pe
dealurile tale!
Cum* au cãzut vitejii! *Vers. 27.

20. Nu* spuneþi lucrul acesta în Gat,
nu rãspândiþi vestea aceasta în uliþele

Ascalonului,
ca sã nu se bucure fetele** filis-

tenilor,

A DOUA CARTE A LUI SAMUEL
SAU A DOUA A ÎMPÃRAÞILOR

DOMNIA LUI DAVID
(Faptele Apostolilor 13.22.)

11. Când au auzit* locuitorii Iabesului
din Galaad ce au fãcut filistenii lui
Saul, *Cap. 11.3,9,11.

12. toþi vitejii s-au sculat*; au mers
toatã noaptea ºi au luat de pe zidurile
Bet-ªanului trupul lui Saul ºi trupurile

fiilor lui. Apoi s-au întors la Iabes,
unde le-au ars**; *Cap. 11.1-11. 2 Sam. 2.4-7. 
**2 Cron. 16.14. Ier. 34.5. Amos 6.10.

13. le-au luat oasele ºi le-au îngropat*
sub stejarul din Iabes. ªi au postit**
ºapte zile. *2 Sam. 2.4,5; 21.12-14. **Gen. 50.10.
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ca sã nu se laude fetele celor netãiaþi†
împrejur. *1 Sam. 31.9. Mica 1.10. Judc. 16.23. 
**Exod 15.20. Judc. 11.34. 1 Sam. 18.6. †1 Sam. 31.4.

21. Munþi* din Ghilboa! Nici rouã**,
nici ploaie sã nu cadã pe voi!
Sã nu fie pe voi nici câmpii care sã

dea pârgã pentru darurile de mâncare!
Cãci acolo au fost aruncate scuturile

vitejilor,
scutul lui Saul, ca ºi când n-ar fi fost

uns† cu untdelemn.
*1 Sam. 31.1. **Judc. 5.23. Iov 3.3,4. Ier. 20.14. †1 Sam. 10.1.

22. De la sângele celor rãniþi,
de la grãsimea celor mai voinici,
arcul* lui Ionatan nu dãdea înapoi

niciodatã,
ºi sabia lui Saul nu se învârtea

niciodatã în vânt. *1 Sam. 18.4.

23. Saul ºi Ionatan, care s-au plãcut ºi 
s-au iubit în timpul vieþii lor,
n-au fost despãrþiþi nici la moarte;
erau mai uºori decât vulturii,
mai tari* decât leii. *Judc. 14.18.

24. Fiicele lui Israel! Plângeþi pe
Saul,
care vã îmbrãca în stacojiu ºi alte

podoabe,
care vã punea gãteli de aur pe hainele

voastre!
25. Cum au cãzut vitejii în mijlocul

luptei!
Cum a murit Ionatan pe dealurile

tale!
26. Mã doare dupã tine, frate

Ionatane!
Tu erai plãcerea mea;
dragostea* ta pentru mine era

minunatã:
mai presus de dragostea femeiascã.

*1 Sam. 18.1,3; 19.2; 20.17,41; 23.16.

27. Cum* au cãzut vitejii!
Cum li s-au pierdut armele!” *Vers. 19.

David, împãrat al lui Iuda la Hebron

21. Dupã aceea, David a întrebat*  pe
Domnul: „Sã mã sui în vreuna din

cetãþile lui Iuda?” Domnul i-a rãspuns:
„Suie-te.” David a zis: „Unde sã mã
sui?” ªi Domnul a rãspuns: „La**
Hebron.” *Judc. 1.1. 1 Sam. 23.2,4,9; 30.7,8. 
**1 Sam. 30.31. Vers. 11. Cap. 5.1,3. 1 Împ. 2.11.

2. David s-a suit acolo, cu cele douã
neveste* ale sale: Ahinoam din Izreel
ºi Abigail din Carmel, nevasta lui
Nabal. *1 Sam. 30.5.

3. David a luat cu el ºi pe oamenii*
care erau la el, pe fiecare cu casa lui;
ºi au locuit în cetãþile Hebronului.

*1 Sam. 27.2,3; 30.1. 1 Cron. 12.1.

4. Bãrbaþii lui Iuda au* venit ºi au
uns acolo pe David ca împãrat peste
casa lui Iuda.
Au dat de ºtire lui David cã oamenii**

din Iabesul Galaadului au îngropat pe
Saul. *Vers. 11. Cap. 5.5. **1 Sam. 31.11,13.

5. David a trimis niºte soli oamenilor
din Iabesul Galaadului sã le spunã:
„Binecuvântaþi* sã fiþi de Domnul,
fiindcã aþi arãtat astfel bunãvoinþã
faþã de Saul, stãpânul vostru, ºi l-aþi
îngropat! *Rut 2.20; 3.10. Ps. 115.15.

6. ªi acum, Domnul* sã vã arate
bunãtate ºi credincioºie! Vã voi face ºi
eu bine, pentru cã v-aþi purtat astfel.

*2 Tim. 1.16,18.

7. Sã vi se întãreascã mâinile ºi fiþi
viteji; cãci stãpânul vostru Saul a murit,
ºi pe mine m-a uns casa lui Iuda
împãrat peste ea.”

Iº-Boºet, împãrat al lui Israel la
Mahanaim

8. Însã Abner*, fiul lui Ner, cãpetenia
oºtirii lui Saul, a luat pe Iº-Boºet, fiul
lui Saul, ºi l-a trecut la Mahanaim.

*1 Sam. 14.50.

9. L-a pus împãrat peste Galaad, peste
fheºuriþi, peste Izreel, peste Efraim,
peste Beniamin, peste tot  Israelul.
10. Iº-Boºet, fiul lui Saul, era în

vârstã de patruzeci de ani, când s-a
fãcut împãrat al lui Israel, ºi a domnit
doi ani. Numai casa lui Iuda a rãmas
lipitã de David.
11. Timpul* cât a domnit David la

Hebron peste casa lui Iuda a fost de
ºapte ani ºi ºase luni. *Cap. 5.5. 1 Împ. 2.11.

Abner ucide pe Asael
12. Abner, fiul lui Ner, ºi oamenii lui

Iº-Boºet, fiul lui Saul, au ieºit din
Mahanaim ca sã meargã asupra Gaba-
onului*. *Ios. 18.25.

13. Ioab, fiul Þeruiei, ºi oamenii lui
David, au pornit ºi ei. S-au întâlnit la
iazul* din Gabaon ºi s-au oprit unii
dincoace de iaz, ºi ceilalþi dincolo.

*Ier. 41.12.

14. Abner a zis lui Ioab: „Sã se scoale
tinerii aceºtia ºi sã se batã înaintea
noastrã!” Ioab a rãspuns: „Sã se
scoale!”
15. S-au sculat ºi au înaintat în acelaºi

numãr, doisprezece din Beniamin, pentru
Iº-Boºet, fiul lui Saul; ºi doisprezece
inºi ai lui David.
16. Fiecare, apucând pe potrivnicul
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lui de cap, i-a împlântat sabia în coastã,
ºi au cãzut toþi deodatã. ªi locul acela
de lângã Gabaon s-a numit Helcat-
Haþurim (Locul sãbiilor).
17. În ziua aceea a fost o luptã foarte

aprigã, în care Abner ºi bãrbaþii lui
Israel au fost bãtuþi de oamenii lui
David.
18. Acolo se aflau cei* trei fii ai

Þeruiei: Ioab, Abiºai ºi Asael. Asael
era iute** de picioare, ca† o cãprioarã
de câmp:

*1 Cron. 2.16. **1 Cron. 12.8. †Ps. 18.33. Cânt. 2.17; 8.14.

19. el a urmãrit pe Abner, fãrã sã se
abatã la dreapta sau la stânga.
20. Abner s-a uitat înapoi ºi a zis:

„Tu eºti Asael?” ªi el a rãspuns: „Eu.”
21. Abner i-a zis: „Abate-te la dreapta

sau la stânga, pune mâna pe unul din
tinerii aceºtia ºi ia-i armele.” Dar
Asael n-a vrut sã se abatã dinapoia lui.
22. Abner a zis iarãºi lui Asael:

„Abate-te dinapoia mea; pentru ce sã
te lovesc ºi sã te trântesc la pãmânt?
Cum voi ridica apoi faþa înaintea
fratelui tãu Ioab?”
23. ªi Asael n-a vrut sã se abatã.

Atunci Abner l-a lovit în pântece* cu
capãtul de jos al suliþei, ºi suliþa a ieºit
pe dinapoi. A cãzut ºi a murit pe loc.
Toþi cei ce ajungeau în locul unde
cãzuse Asael mort se opreau.

*Cap. 3.27; 4.6; 20.10.

24. Ioab ºi Abiºai au urmãrit pe Abner.
ªi, la asfinþitul soarelui, au ajuns la
coasta Ama, care este în dreptul
Ghiahului, pe drumul care duce în
pustiul Gabaonului.
25. Fiii lui Beniamin s-au adunat în

urma lui Abner, au fãcut o ceatã ºi 
s-au oprit pe vârful unui deal.
26. Abner a chemat pe Ioab ºi a zis:

„Oare mereu are sã sfâºie sabia? Nu
ºtii cã la sfârºit va fi amar? Pânã când
vei pregeta sã spui poporului sã nu
mai urmãreascã pe fraþii lui?”
27. Ioab a rãspuns: „Viu este Dum-

nezeu, cã, dacã n-ai* fi vorbit, poporul 
n-ar fi încetat pânã mâine dimineaþã sã
urmãreascã pe fraþii lui.”

*Vers. 14. Prov. 17.14.

28. ªi Ioab a sunat din trâmbiþã, ºi tot
poporul s-a oprit; n-au mai urmãrit pe
Israel ºi nici nu s-au mai bãtut.
29. Abner ºi oamenii lui au mers toatã

noaptea în câmpie; au trecut Iordanul,

au strãbãtut în întregime Bitronul ºi au
ajuns la Mahanaim.
30. Ioab s-a întors de la urmãrirea lui

Abner ºi a adunat tot poporul: lipseau
nouãsprezece inºi din oamenii lui
David ºi Asael.
31. Dar oamenii lui David omorâserã

trei sute ºaizeci de inºi din bãrbaþii lui
Beniamin ºi ai lui Abner.
32. Au luat pe Asael ºi l-au îngropat

în mormântul tatãlui sãu, la Betleem.
Ioab ºi oamenii lui au mers toatã noaptea
ºi li s-au revãrsat zorile în Hebron.

Puterea lui David creºte – Familia lui

31. Rãzboiul a þinut mult între casa
lui Saul ºi casa lui David. David era

tot mai tare, ºi casa lui Saul mergea
slãbind.
2. Lui David* i s-au nãscut fii la

Hebron. Întâiul lui nãscut a fost
Amnon, din Ahinoam** din Izreel;

*1 Cron. 3.1-4. **1 Sam. 25.43.

3. al doilea, Chileab, din Abigail din
Carmel, nevasta lui Nabal; al treilea,
Absalom, fiul Maachei, fata lui Talmai,
împãratul Gheºurului*;

*1 Sam. 27.8. Cap. 13.37.

4. al patrulea, Adonia*, fiul Hagitei;
al cincilea, ªefatia, fiul Abitalei;

*1 Împ. 1.5.

5. ºi al ºaselea, Itream, din Egla,
nevasta lui David. Aceºtia i s-au nãscut
lui David la Hebron.

Abner pentru David
6. În timpul rãzboiului dintre casa lui

Saul ºi casa lui David, Abner a þinut
cu tãrie la casa lui Saul.
7. Dar Saul avusese o þiitoare, numitã

Riþpa*, fata lui Aiia. ªi Iº-Boºet a
zis lui Abner: „Pentru ce ai intrat la
þiitoarea** tatãlui meu?”

*Cap. 21.8,10. **Cap. 16.21.

8. Abner s-a mâniat foarte rãu de
cuvintele lui Iº-Boºet ºi a rãspuns:
„Oare* cap de câine sunt eu ºi þin cu
Iuda? Eu dau astãzi dovadã de bunã-
voinþã faþã de casa tatãlui tãu, Saul,
faþã de fraþii ºi prietenii lui, nu te-am
dat în mâinile lui David, ºi astãzi îmi
bagi vinã pentru un pãcat fãcut cu
femeia aceasta?

*Deut. 23.18. 1 Sam. 24.14. Cap. 9.8; 16.9.

9. Dumnezeu sã pedepseascã* cu
toatã asprimea pe Abner, dacã nu voi
face cum a jurat** Domnul lui David,

*Rut 1.17. 1 Împ. 19.2. **1 Sam. 15.28; 16.1,12; 28.17. 
1 Cron. 12.23.
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10. când i-a spus cã împãrãþia va fi
luatã de la casa lui Saul ºi cã scaunul
de domnie al lui David va fi ridicat
peste Israel ºi peste Iuda, de la Dan*
pânã la Beer-ªeba.”

*Judc. 20.1. Cap. 17.11. 1 Împ. 4.25.

11. Iº-Boºet n-a îndrãznit sã mai rãs-
pundã o vorbã lui Abner, pentru cã se
temea de el.
12. Abner a trimis soli la David, sã-i

spunã din partea lui: „A cui este þara?
Fã legãmânt cu mine, ºi mâna mea
te va ajuta sã întorci la tine pe tot
Israelul.”
13. El a rãspuns: „Bine! voi face legã-

mânt cu tine, dar îþi cer un lucru: sã
nu-mi vezi faþa* decât dacã-mi vei
aduce mai întâi pe Mical**, fata lui
Saul, când vei veni la mine.”

*Gen. 43.3. **1 Sam. 18.20.

14. ªi David a trimis soli lui Iº-Boºet,
fiul lui Saul, sã-i spunã: „Dã-mi pe
nevasta mea Mical, cu care m-am
logodit pentru* o sutã de prepuþuri de
la filisteni.” *1 Sam. 18.25,27.

15. Iº-Boºet a trimis s-o ia de la bãrbatul
ei, Paltiel*, fiul lui Laiº. *1 Sam. 25.44.

16. ªi bãrbatul ei a mers dupã ea
plângând pânã la Bahurim*. Atunci
Abner i-a zis: „Pleacã ºi întoarce-te!”
ªi el s-a întors. *Cap. 19.16.

17. Abner a stat de vorbã cu bãtrânii
lui Israel ºi le-a zis: „Odinioarã voi
doreaþi sã aveþi împãrat pe David;
18. puneþi-l acum, cãci Domnul* a

zis despre el: „Prin robul Meu David
voi izbãvi pe poporul Meu, Israel, din
mâna filistenilor ºi din mâna tuturor
vrãjmaºilor lui.” *Vers. 9.
19. Abner a vorbit ºi lui Beniamin ºi

s-a dus sã spunã în auzul lui David la
Hebron ce hotãrâse Israel ºi toatã casa
lui* Beniamin. *1 Cron. 12.29.
20. A ajuns la David, în Hebron,

însoþit de douãzeci de oameni; ºi
David a dat un ospãþ în cinstea lui
Abner ºi a celor care erau cu el.
21. Abner a zis lui David: „Mã voi

scula ºi voi pleca sã* strâng tot
Israelul la domnul meu, împãratul, ca
sã facã legãmânt cu tine ºi sã dom-
neºti** în totul dupã dorinþa ta.”
David a dat drumul lui Abner, care a
plecat în pace. *Vers. 10,12. **1 Împ. 11.37.

Abner este omorât de Ioab
22. Ioab ºi oamenii lui David s-au

întors de la urmãrirea unei cete ºi au
adus cu ei o mare pradã. Abner nu 

mai era la David, în Hebron, cãci David
îi dãduse drumul ºi plecase în pace.
23. Când a venit Ioab cu toatã ceata

lui i s-a spus: „Abner, fiul lui Ner, a
venit la împãrat, care i-a dat drumul ºi
s-a dus în pace.”
24. Ioab s-a dus la împãrat ºi a zis: „Ce

ai fãcut? Abner a venit la tine; pentru
ce i-ai dat drumul ºi l-ai lãsat sã plece?
25. Tu cunoºti pe Abner, fiul lui Ner!

A venit sã te înºele, ca sã-þi pândeascã
paºii* ºi sã ºtie tot ce faci.”

*1 Sam. 29.6. Isa. 37.28.

26. ªi Ioab, dupã ce a plecat de la
David, a trimis pe urmele lui Abner
niºte soli care l-au adus înapoi de la
fântâna fãrã apã, Sira: David nu ºtia
nimic.
27. Când s-a întors Abner la Hebron,

Ioab l-a tras deoparte* în mijlocul
porþii, ca sã-i vorbeascã în tainã, ºi l-a
lovit acolo în pântece** ºi l-a omorât, ca
sã rãzbune moartea fratelui sãu  Asael†.

*1 Împ. 2.5. Cap. 20.9,10. **Cap. 4.6. †Cap. 2.26.

Plângerea lui David pentru Abner
28. David a aflat apoi ºi a zis: „Nevi-

novat sunt eu ºi împãrãþia mea pe
vecie, înaintea Domnului, de sângele
lui Abner, fiul lui Ner.
29. Sângele acesta sã cadã* asupra lui

Ioab ºi asupra întregii case a tatãlui
sãu! Întotdeauna sã fie în casa lui Ioab
cineva atins de o scurgere** de
sãmânþã sau de leprã, sau care sã se
reazeme în cârjã, sau sã cadã ucis de
sabie, sau sã ducã lipsã de pâine!”

*1 Împ. 2.32,33. **Lev. 15.2.

30. Astfel Ioab ºi fratele sãu Abiºai
au omorât pe Abner, pentru cã omorâse
pe fratele lor Asael* în lupta de la
Gabaon. *Cap. 2.23.

31. David a zis lui Ioab ºi întregului
popor care era cu el: „Rupeþi-vã*
hainele, încingeþi-vã** cu saci ºi
bociþi-vã înaintea lui Abner!” ªi împã-
ratul David mergea în urma sicriului.

*Ios. 7.6. Cap. 1.2,11. **Gen. 37.34.

32. Au îngropat pe Abner la Hebron.
Împãratul a ridicat glasul ºi a plâns la
mormântul lui Abner, ºi tot poporul
plângea.
33. Împãratul a fãcut urmãtoarea

cântare de jale pentru Abner ºi a zis:
„Sã moarã Abner cum moare* un

miºel? *Cap. 13.12,13.

34. N-aveai nici mâinile legate,
Nici picioarele puse în lanþuri.
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Ai cãzut cum cade cineva înaintea
celor rãi!”
ªi tot poporul a plâns ºi mai mult

dupã Abner.
35. Tot poporul s-a apropiat de David

ca* sã-l facã sã mãnânce ceva, cât era
încã ziuã; dar David a jurat, zicând:
„Sã mã pedepseascã** Dumnezeu cu
toatã asprimea, dacã voi gusta pâine
sau altceva înainte de† apusul soarelui!”

*Cap. 12.17. Ier. 16.7. **Rut 1.17. †Cap. 1.12.

36. Lucrul acesta a fost cunoscut ºi
plãcut la tot poporul; toþi au gãsit cã
era bine ce fãcuse împãratul.
37. Tot poporul ºi tot Israelul au

înþeles în ziua aceea cã Abner, fiul lui
Ner, nu fusese ucis din porunca împã-
ratului.
38. Împãratul a zis slujitorilor sãi:

„Nu ºtiþi cã o cãpetenie, un om mare,
a cãzut astãzi în Israel?
39. Eu sunt încã slab, mãcar cã am

primit ungerea împãrãteascã; ºi oamenii
aceºtia, fiii Þeruiei, sunt* prea puternici
pentru mine. Domnul** sã rãsplãteascã
dupã rãutatea lui celui ce a fãcut
rãul!” *Cap. 19.7. 
**Cap. 19.13. 1 Împ. 2.5,6,33,34. Ps. 28.4; 62.12. 2 Tim. 4.14.

Iº-Boºet este ucis

41. Când a auzit fiul lui Saul cã
Abner a murit la Hebron, mâinile 

i-au rãmas fãrã* putere, ºi tot Israelul
s-a** înspãimântat.

*Ezra 4.4. Isa. 13.7. **Mat. 2.3.

2. Fiul lui Saul avea doi capi peste
cetele de rãzboi, dintre care unul se
numea Baana, iar altul Recab; erau fiii
lui Rimon din Beerot, dintre fiii lui
Beniamin. – Cãci Beerot* era privit ca
fãcând parte din Beniamin, *Ios. 18.25.

3. ºi beerotiþii fugiserã la Ghitaim*,
unde au locuit pânã în ziua de azi. –

*Neem. 11.33.

4. Ionatan*, fiul lui Saul, avea un fiu
olog de picioare ºi în vârstã de cinci
ani, când a venit din Izreel** vestea
morþii lui Saul ºi a lui Ionatan; doica
lui l-a luat ºi a fugit, ºi fiindcã se
grãbea sã fugã, a cãzut ºi a rãmas
olog; numele lui era Mefiboºet.

*Cap. 9.3. **1 Sam. 29.1,11.

5. ªi fiii lui Rimon din Beerot, Recab
ºi Baana, s-au dus în timpul zãdufului
zilei în casa lui Iº-Boºet, care îºi fãcea
somnul de amiazã.
6. Au pãtruns pânã în mijlocul casei,

dându-se drept negustori de grâu, ºi 

l-au lovit în pântece*; apoi Recab ºi
Baana, fratele sãu, au scãpat. *Cap. 2.23.

7. Au intrat în casã, pe când el era
culcat pe pat în odaia lui de dormit, 
l-au lovit, l-au omorât ºi i-au tãiat
capul. I-au luat capul ºi au mers toatã
noaptea prin câmpie.
8. Au adus capul lui Iº-Boºet la

David, în Hebron, ºi au zis împãra-
tului: „Iatã capul lui Iº-Boºet, fiul lui
Saul, vrãjmaºul tãu, care voia sã-þi ia*
viaþa; Domnul rãzbunã azi pe împãrat,
domnul meu, împotriva lui Saul ºi
împotriva neamului lui.”

*1 Sam. 19.2,10,11; 23.15; 25.29.

9. David a rãspuns lui Recab ºi lui
Baana, fratele sãu, fiii lui Rimon din
Beerot: „Viu este Domnul* care m-a
izbãvit din orice primejdie,

*Gen. 48.16. 1 Împ. 1.29. Ps. 31.7.

10. cã pe cel ce a venit sã-mi spunã*:
„Iatã, Saul a murit”, ºi care credea 
cã-mi aduce o veste bunã, l-am prins
ºi l-am omorât la Þiclag, ca sã-l
rãsplãtesc pentru ºtirea lui; *Cap. 1.2,4,15.

11. ºi când niºte rãi au ucis pe un om
nevinovat în casa lui ºi în patul lui, cu
cât mai mult îi voi cere* sângele din
mâinile voastre ºi vã voi nimici de pe
pãmânt.” *Gen. 9.5,6.

12. ªi David a poruncit* oamenilor
lui sã-i omoare; le-au tãiat mâinile ºi
picioarele,ºi i-au spânzurat la marginea
iazului din Hebron. Au luat apoi capul
lui Iº-Boºet ºi l-au îngropat în
mormântul** lui Abner, la Hebron.

*Cap. 1.15. **Cap. 3.32.

David împãrat peste tot Israelul

51. Toate seminþiile lui Israel au
venit* la David, în Hebron, ºi au

zis: „Iatã cã noi suntem os** din oasele
tale ºi carne din carnea ta.

*1 Cron. 11.1; 12.23. **Gen. 29.14.

2. Chiar odinioarã când Saul era împã-
ratul nostru, tu* povãþuiai ºi strângeai
pe Israel. Domnul þi-a zis: „Tu vei
paºte** pe poporul Meu, Israel, ºi vei
fi cãpetenia lui Israel.”

*1 Sam. 18.13. **1 Sam. 16.1,12. Ps. 78.71. Cap. 7.7.

3. Astfel toþi bãtrânii lui Israel au*
venit la împãrat, în Hebron, ºi împãra-
tul** David a fãcut legãmânt cu ei la
Hebron, înaintea† Domnului. ªi au
uns pe David împãrat peste Israel.

*1 Cron. 11.3. **2 Împ. 11.17. †Judc. 11.11. 1 Sam. 23.17.

4. David era în vârstã de treizeci de
ani când s-a fãcut împãrat ºi a domnit*
patruzeci de ani. *1 Cron. 26.31; 29.27.
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5. La Hebron a domnit peste Iuda
ºapte* ani ºi ºase luni, ºi la Ierusalim
a domnit treizeci ºi trei de ani peste tot
Israelul ºi Iuda. *Cap. 2.11. 1 Cron. 3.4.

Cucerirea Ierusalimului
6. Împãratul a mers cu oamenii lui

asupra Ierusalimului*, împotriva iebu-
siþilor**, locuitorii þãrii. Ei au zis lui
David: „Sã nu intri aici, cãci ºi orbii ºi
ologii þi se vor împotrivi!” Prin
aceasta voiau sã spunã cã David nu va
intra cu nici un chip aici.

*Judc. 1.21. **Ios. 15.63. Judc. 1.8; 19.11,12.

7. Dar David a pus mâna pe cetãþuia
Sionului: aceasta* este cetatea lui David.

*Vers. 9. 1 Împ. 2.10; 8.1.

8. David zisese în ziua aceea: „Oricine
va bate pe iebusiþi sã arunce în canal
pe ºchiopii ºi pe orbii aceia care sunt
vrãjmaºii lui David*.” – De aceea se
zice: „Orbul ºi ºchiopul sã nu intre în
Casa Domnului.” – *1 Cron. 11.6-9.

9. David s-a aºezat în cetãþuie, pe
care a numit-o cetatea* lui David. A
fãcut întãrituri de jur împrejur, în
afarã ºi înãuntrul lui Milo (Cetãþuie).

*Vers. 7.

10. David ajungea tot mai mare, ºi
Domnul Dumnezeul oºtirilor era cu el.

Casa lui David
11. Hiram*, împãratul Tirului, a

trimis soli lui David, ºi lemn de cedru,
ºi tâmplari ºi cioplitori de piatrã, care
au zidit o casã lui David.

*1 Împ. 5.2. 1 Cron. 14.1.

12. David a cunoscut cã Domnul îl
întãrea ca împãrat al lui Israel ºi cã-i
ridica împãrãþia din pricina poporului
Sãu, Israel.
13. David* ºi-a mai luat þiitoare ºi

neveste din Ierusalim, dupã ce a venit
din Hebron, ºi i s-au nãscut iarãºi fii ºi
fiice. *Deut. 17.17. 1 Cron. 3.9; 14.3.

14. Iatã* numele celor ce i s-au
nãscut la Ierusalim: ªamua, ªobab,
Natan, Solomon, *1 Cron. 3.5; 14.4.

15. Ibhar, Eliºua, Nefeg, Iafia,
16. Eliºama, Eliada ºi Elifelet.

Biruinþele asupra filistenilor
17. Filistenii au aflat* cã David

fusese uns împãrat peste Israel ºi s-au
suit toþi sã-l caute. David, cãruia i s-a
dat de ºtire, s-a coborât** în cetãþuie.

*1 Cron. 11.16; 14.8. **Cap. 23.14.

18. Filistenii au venit ºi s-au rãspân-
dit în Valea* Refaim. *Ios. 15.8; 18.16. Isa. 17.5.

19. David a* întrebat pe Domnul: „Sã
mã sui împotriva filistenilor? Îi vei da
în mâinile mele?” ªi Domnul a zis lui
David: „Suie-te, cãci voi da pe filis-
teni în mâinile tale.”

*1 Sam. 23.2,4; 30.8. Cap. 2.1. 

20. David a venit la Baal-Peraþim*,
unde i-a bãtut. Apoi a zis: „Domnul a
risipit pe vrãjmaºii mei dinaintea mea,
ca niºte ape care se rup.” De aceea
s-a dat locului aceluia numele Baal-
Peraþim (ªesul rupturii). *Isa. 28.21.

21. Ei ºi-au lãsat idolii acolo, ºi
David ºi oamenii lui i-au luat*.

*Deut. 7.5,25. 1 Cron. 14.12.

22. Filistenii* s-au suit din nou ºi s-au
rãspândit în Valea Refaim. *1 Cron. 14.13.

23. David a întrebat* pe Domnul. ªi
Domnul a zis: „Sã nu te sui; ci ia-i pe
la spate ºi mergi asupra lor în dreptul
duzilor. *Vers. 19.

24. Când vei auzi* un vuiet de paºi în
vârfurile duzilor, atunci sã te grãbeºti,
cãci Domnul** merge înaintea ta ca sã
batã oºtirea filistenilor.”

*2 Împ. 7.6. **Judc. 4.14.

25. David a fãcut cum îi poruncise
Domnul ºi a bãtut pe filisteni de la
Gheba* pânã la Ghezer**.

*1 Cron. 14.16. **Ios. 16.10.

Chivotul la Obed-Edom

61. David a strâns iarãºi pe toþi aleºii
lui Israel, în numãr de treizeci de

mii de oameni.
2. ªi David*, cu tot poporul care era

cu el, a pornit de la Baale-Iuda, ca sã
suie de acolo chivotul lui Dumnezeu,
înaintea cãruia este chemat Numele
Domnului oºtirilor care** stã între
heruvimi deasupra chivotului.

*1 Cron. 13.5,6. **1 Sam. 4.4. Ps. 80.1.

3. Au pus chivotul lui Dumnezeu*
într-un car nou ºi l-au ridicat din casa
lui Abinadab, de pe deal; Uza ºi Ahio,
fiul lui Abinadab, cârmuiau carul cel
nou. *Num. 7.9. 1 Sam. 6.7.

4. L-au luat, dar, din* casa lui Abi-
nadab, de pe deal; Uza mergea alãturi
de chivotul lui Dumnezeu, ºi Ahio
mergea înaintea chivotului. *1 Sam. 7.1.

5. David ºi toatã casa lui Israel
cântau înaintea Domnului cu tot felul
de instrumente de lemn de chiparos,
cu harpe, cu lãute, cu timpane, cu flu-
iere ºi cu þambale.
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6. Când au ajuns la aria lui Nacon*,
Uza a întins** mâna spre chivotul lui
Dumnezeu ºi l-a apucat, pentru cã era
sã-l rãstoarne boii. *1 Cron. 13.9. **Num. 4.15.

7. Domnul S-a aprins de mânie împo-
triva lui Uza, ºi Dumnezeu* l-a lovit
pe loc pentru pãcatul lui, ºi a murit
acolo lângã chivotul lui Dumnezeu.

*1 Sam. 6.19.

8. David s-a întristat cã Dumnezeu
lovise pe Uza cu o astfel de pedeapsã,
rupându-l pe loc. ªi locul acesta a fost
numit pânã în ziua de azi Pereþ-Uza
(Ruperea lui Uza).
9. David* s-a temut de Domnul în

ziua aceea, ºi a zis: „Cum sã intre
chivotul Domnului la mine?”

*Ps. 119.120. Luca 5.8,9.

10. N-a vrut sã aducã chivotul Dom-
nului la el în cetatea lui David, ºi l-a
dus în casa lui Obed-Edom din* Gat.

*1 Cron. 13.13.

11. Chivotul* Domnului a rãmas trei
luni în casa lui Obed-Edom din Gat,
ºi Domnul a binecuvântat** pe Obed-
Edom ºi toatã casa lui.

*1 Cron. 13.14. **Gen. 30.27; 39.5.

Aducerea chivotului la Ierusalim
12. Au venit ºi au spus împãratului

David: „Domnul a binecuvântat casa
lui Obed-Edom ºi tot ce avea, din pri-
cina chivotului lui Dumnezeu.” Atunci*
David a pornit ºi a suit chivotul lui
Dumnezeu din casa lui Obed-Edom în
cetatea lui David, în mijlocul veseliei.

*1 Cron. 15.25.

13. Când cei ce duceau* chivotul
Domnului au fãcut ºase paºi, au jertfit
un bou** ºi un viþel gras. *Num. 4.15. 
Ios. 3.3. 1 Cron. 15.2,15. **1 Împ. 8.5. 1 Cron. 15.26.

14. David juca* din rãsputeri înaintea
Domnului ºi era încins cu efodul** de
in subþire.

*Exod 15.20. Ps. 30.11. **1 Sam. 2.18. 1 Cron. 15.27.

15. Astfel* au suit David ºi toatã casa
lui Israel chivotul Domnului, în strigãte
de bucurie ºi în sunet de trâmbiþe.

*1 Cron. 15.28.

16. Pe când* chivotul Domnului intra
în cetatea lui David, Mical, fata lui
Saul, se uita pe fereastrã; ºi, vãzând pe
împãratul David sãrind ºi jucând
înaintea Domnului, l-a dispreþuit în
inima ei. *1 Cron. 15.29.

17. Dupã ce au adus* chivotul Dom-
nului, l-au pus la locul** lui în mijlocul
cortului pe care-l ridicase David pentru
chivot; ºi David a adus† înaintea

Domnului arderi de tot ºi jertfe de
mulþumire.

*1 Cron. 16.1. **1 Cron. 15.1. Ps. 132.8. †1 Împ. 8.5,62,63.

18. Când a isprãvit David de adus
arderile de tot ºi jertfele de mulþumire,
a binecuvântat* poporul în Numele
Domnului oºtirilor. *1 Împ. 8.55. 1 Cron. 16.2.

19. Apoi a împãrþit* la tot poporul, la
toatã mulþimea lui Israel, bãrbaþi ºi
femei, fiecãruia câte o pâine, o bucatã
de carne ºi o turtã de stafide. ªi tot
poporul a plecat, fiecare la casa lui.

*1 Cron. 16.3.

20. David* s-a întors sã-ºi binecu-
vânteze casa. Mical, fata lui Saul, i-a
ieºit înainte ºi a zis: „Cu câtã cinste 
s-a purtat azi împãratul lui Israel
descoperindu-se** înaintea slujnicelor
supuºilor lui, cum s-ar descoperi un
om† de nimic!”

*Ps. 30, titlu. **Vers. 14,16. 1 Sam. 19.24. †Judc. 9.4.

21. David a rãspuns Micalei: „Înaintea
Domnului, care* m-a ales mai presus
de tatãl tãu ºi de toatã casa lui, ca sã
mã punã cãpetenie peste poporul
Domnului, peste Israel, înaintea Dom-
nului am jucat. *1 Sam. 13.14; 15.28.

22. Vreau sã mã arãt ºi mai de nimic
decât de data asta ºi sã mã înjosesc în
ochii mei; totuºi voi fi în cinste la
slujnicele de care vorbeºti.”
23. ªi Mical, fata lui Saul, n-a avut

copii pânã în ziua morþii ei.

David doreºte sã zideascã 
o Casã lui Dumnezeu

71. Când* a locuit împãratul în casa
lui ºi când i-a dat odihnã Domnul,

dupã ce l-a izbãvit de toþi vrãjmaºii
care-l înconjurau, *1 Cron. 17.1, etc.

2. a zis prorocului Natan: „Iatã! eu
locuiesc într-o casã* de cedru, ºi** chi-
votul lui Dumnezeu locuieºte într-un†
cort.” *Cap. 5.11. **Fapt. 7.46. †Exod 26.1; 40.21.

3. Natan a rãspuns împãratului: 
„Du-te ºi fã tot ce ai în inimã*, cãci
Domnul este cu tine.”

*1 Împ. 8.17,18. 1 Cron. 22.7; 28.2.

4. În noaptea urmãtoare, cuvântul
Domnului a vorbit lui Natan:
5. „Du-te ºi spune robului Meu

David: „Aºa vorbeºte Domnul: „Oare
tu Îmi vei* zidi o Casã ca sã locuiesc
în ea? *1 Împ. 5.3; 8.19. 1 Cron. 22.8; 28.3.

6. Dar Eu n-am locuit într-o casã,
din* ziua când am scos pe copiii lui
Israel din Egipt pânã în ziua aceasta;
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ci am cãlãtorit într-un Cort** drept
locuinþã. *1 Împ. 8.16. **Exod 40.18,19,34.

7. Pretutindeni pe unde am mers* cu
toþi copiii lui Israel, am spus Eu oare
vreo vorbã vreuneia din seminþiile lui
Israel, cãreia îi poruncisem sã pascã**
pe poporul Meu, Israel, zicând: „Pentru
ce nu-Mi zidiþi o Casã de cedru?”?

*Lev. 26.11,12. Deut. 23.14. **Cap. 5.2. Ps. 78.71,72.
Mat. 2.6. Fapt. 20.28.

8. Acum sã spui robului Meu David:
„Aºa vorbeºte Domnul oºtirilor: „Te-am
luat* de la pãºune, de la oi, ca sã fii
cãpetenie peste poporul Meu, peste
Israel; *1 Sam. 16.11,12. Ps. 78.70.

9. am fost* cu tine pretutindeni pe
unde ai mers, am nimicit pe toþi
vrãjmaºii** tãi dinaintea ta ºi þi-am
fãcut numele mare† ca numele celor
mari de pe pãmânt; *1 Sam. 18.14. 
Cap. 5.10; 8.6,14. **1 Sam. 31.6. Ps. 89.23. †Gen. 12.2.

10. am dat un loc poporului Meu, lui
Israel, ºi l-am sãdit* ca sã locuiascã în
el ºi sã nu mai fie tulburat, ca sã nu-l
mai apese cei rãi** ca mai înainte

*Ps. 44.2; 80.8. Ier. 24.6. Amos 9.15. **Ps. 89.22.

11. ºi ca pe vremea când* pusesem
judecãtori peste poporul Meu, Israel.
Þi-am dat odihnã** izbãvindu-te de toþi
vrãjmaºii tãi. ªi Domnul îþi vesteºte
cã-þi† va zidi o casã.

*Judc. 2.14-16. 1 Sam. 12.9,11. Ps. 106.42. **Vers. 1.
†Exod 1.21. Vers. 27. 1 Împ. 11.38.

12. Când* þi se vor împlini zilele ºi
vei fi culcat** cu pãrinþii tãi, Eu îþi
voi ridica† un urmaº dupã tine, care va
ieºi din trupul tãu, ºi-i voi întãri
împãrãþia. *1 Împ. 2.1. **Deut. 31.16. 
1 Împ. 1.21. Fapt. 13.36. †1 Împ. 8.20. Ps. 132.11.

13. El* va zidi Numelui Meu o Casã,
ºi voi** întãri pe vecie scaunul de
domnie al împãrãþiei lui. *1 Împ. 5.5; 6.12; 
8.19. 1 Cron. 22.10; 28.6. **Vers. 16. Ps. 89.4,29,36,37.

14. Eu* îi voi fi Tatã, ºi el Îmi va fi
fiu. Dacã va face rãul**, îl voi pedepsi
cu o nuia omeneascã ºi cu lovituri
omeneºti; *Ps. 89.26,27. Evr. 1.5. **Ps. 89.30-33.

15. dar harul Meu nu se va depãrta de
la el, cum* l-am depãrtat de la Saul,
pe care l-am îndepãrtat dinaintea ta.

*1 Sam. 15.23,28; 16.14. 1 Împ. 11.13,34.

16. Ci casa ta ºi împãrãþia ta vor
dãinui* veºnic înaintea Mea, ºi scaunul
tãu de domnie va fi întãrit pe vecie.”

*Vers. 13. Ps. 89.36,37. Ioan 12.34.

Rugãciunea lui David
17. Natan a spus lui David toate aceste

cuvinte ºi toatã vedenia aceasta.

18. ªi împãratul David s-a dus ºi s-a
înfãþiºat înaintea Domnului ºi a zis:
„Cine* sunt eu, Doamne Dumnezeule,
ºi ce este casa mea, de m-ai fãcut sã
ajung unde sunt? *Gen. 32.10.

19. ªi încã atât este puþin înaintea Ta,
Doamne Dumnezeule! Tu vorbeºti
despre* casa robului Tãu ºi în viitor.
ªi binevoieºti sã înveþi** pe un om cu
privire la aceste lucruri, Doamne
Dumnezeule! *Vers. 12,13. **Isa. 55.8.

20. Ce Þi-ar putea spune David mai
mult? Tu cunoºti* pe robul Tãu, Doamne
Dumnezeule! *Gen. 18.19. Ps. 139.1.

21. Dupã cuvântul Tãu ºi dupã inima
Ta, Tu ai fãcut toate aceste lucruri
mari, ca sã le descoperi robului Tãu!
22. Ce mare* eºti Tu, Doamne Dum-

nezeule! Cãci nimeni** nu este ca
Tine ºi nu este alt Dumnezeu afarã de
Tine, dupã tot ce am auzit cu urechile
noastre.

*1 Cron. 16.25. 2 Cron. 2.5. Ps. 48.1; 86.10; 96.4; 135.5;
145.3. Ier. 10.6. **Deut. 3.24; 4.35; 32.39. 1 Sam. 2.2. Ps.
86.8; 89.6,8. Isa. 45.5,18,22.

23. Este oare pe pãmânt un singur
neam* care sã fie ca poporul Tãu, ca
Israel, pe care a venit sã-l rãscumpere
Dumnezeu, ca sã facã din el poporul
Lui, ca sã-ªi facã un Nume ºi ca sã
facã pentru el, pentru þara Ta, minuni
ºi semne, izgonind dinaintea poporului**
Tãu, pe care l-ai rãscumpãrat din Egipt,
neamuri ºi pe dumnezeii lor?
*Deut. 4.7,32,34; 33.29. Ps. 147.20. **Deut. 9.26. Neem. 1.10.

24. Tu ai întãrit* pe poporul Tãu,
Israel, ca sã fie poporul Tãu pe vecie;
ºi Tu**, Doamne, Te-ai fãcut Dum-
nezeul lui. *Deut. 26.18. **Ps. 48.14.

25. Acum, Doamne Dumnezeule, fã
sã rãmânã în veci cuvântul pe care l-ai
rostit asupra robului Tãu ºi asupra
casei lui, ºi lucreazã dupã cuvântul
Tãu.
26. Slãvit sã fie Numele Tãu pe

vecie ºi sã se zicã: „Domnul oºtirilor
este Dumnezeul lui Israel.” ªi casa
robului Tãu David sã rãmânã înaintea
Ta!
27. Cãci Tu însuþi, Doamne al oºtirilor,

Dumnezeul lui Israel, Te-ai descoperit
robului Tãu, zicând: „Eu îþi voi
întemeia o casã!” De aceea a îndrãznit
robul Tãu sã-Þi facã aceastã rugãciune.
28. Acum, Doamne Dumnezeule, Tu

eºti Dumnezeu, ºi cuvintele* Tale sunt
adevãr, ºi Tu ai vestit harul acesta
robului Tãu. *Ioan 17.17.
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29. Binecuvânteazã, dar, casa robului
Tãu, ca sã dãinuiascã pe vecie înaintea
Ta! Cãci Tu, Doamne Dumnezeule, ai
vorbit, ºi, prin binecuvântarea Ta, casa
robului Tãu va fi binecuvântatã pe*
vecie.” *Cap. 22.51.

Biruinþele lui David

81. Dupã* aceea, David a bãtut pe
filisteni ºi i-a smerit ºi a luat din

mâna filistenilor cârmuirea capitalei
lor. *1 Cron. 18.1, etc.

2. A bãtut* pe moabiþi ºi i-a mãsurat
cu o frânghie, punându-i sã se culce la
pãmânt; a mãsurat douã frânghii ca 
sã-i omoare, ºi o frânghie plinã ca 
sã-i lase vii. ªi moabiþii** au fost
supuºi lui David ºi i-au plãtit† un bir.

*Num. 24.17. **Vers. 6,14. †1 Sam. 10.27. Ps. 72.10. 

3. David a bãtut pe Hadadezer1, fiul lui
Rehob, împãratul din Þoba*, când s-a
dus sã-ºi aºeze iarãºi stãpânirea** peste
râul Eufrat. *Cap. 10.6. Ps. 60, titlu. **Gen. 15.18.

4. David i-a luat o mie ºapte sute de
cãlãreþi ºi douãzeci de mii de pedeºtri;
a tãiat* vinele cailor de trãsurã ºi n-a
pãstrat cai decât pentru o sutã de care.

*Ios. 11.6,9.

5. Sirienii* din Damasc au venit în
ajutorul lui Hadadezer, împãratul din
Þoba, ºi David a ucis douãzeci ºi douã
de mii de sirieni. *1 Împ. 11.23-25.

6. David a pus strajã în Siria Damas-
cului. ªi sirienii au fost* supuºi lui
David ºi i-au plãtit un bir. Domnul
ocrotea** pe David oriunde se ducea.

*Vers. 2. **Vers. 14. Cap. 7.9.

7. ªi David a luat* scuturile de aur,
pe care le aveau slujitorii lui Hadadezer,
ºi le-a adus la Ierusalim. *1 Împ. 10.16.

8. Împãratul David a mai luat multã
aramã din Betah ºi din Berotai, cetã-
þile lui Hadadezer.
9. Toi, împãratul Hamatului, a auzit cã

David bãtuse toatã oºtirea lui Hadadezer
10. ºi a trimis pe fiul sãu* Ioram la
împãratul David, ca sã-i ureze de bine
ºi sã-l laude cã a pornit lupta împotriva
lui Hadadezer ºi cã l-a bãtut. Cãci Toi
era în rãzboi cu Hadadezer. Ioram a
adus vase de argint, vase de aur ºi vase
de aramã. *1 Cron. 18.10.

11. Împãratul David le-a închinat*
Domnului, cum închinase ºi argintul ºi
aurul luat de la toate neamurile pe care
le biruise, *1 Împ. 7.51. 1 Cron. 18.11; 26.26.

12. din Siria, din Moab, de la fiii lui
Amon, de la filisteni, de la Amalec ºi
din prada de la Hadadezer, fiul lui
Rehob, împãratul din Þoba.
13. La întoarcerea de la biruinþa lui

asupra sirienilor, David ºi-a fãcut
iarãºi un nume, bãtând în Valea Sãrii*
optsprezece** mii de edomiþi.

*1 Cron. 18.12. Ps. 60, titlu. **2 Împ. 14.7.

14. A pus strãji în Edom, a pus strãji
în tot Edomul. ªi tot* Edomul a fost
supus lui David. Domnul ocrotea** pe
David pretutindeni pe unde mergea.

*Gen. 27.29,37,40. Num. 24.18. **Vers. 6.

Înalþi slujbaºi ai lui David
15. David a împãrãþit peste Israel ºi

fãcea judecatã ºi dreptate la tot poporul
lui.
16. Ioab*, fiul Þeruiei, era mai mare

peste oºtire; Iosafat**, fiul lui Ahilud,
era mai mare peste scriitori;

*Cap. 19.13; 20.23. 1 Cron. 11.6; 18.15. **1 Împ. 4.3.

17. Þadoc*, fiul lui Ahitub, ºi Ahi-
melec, fiul lui Abiatar, erau preoþi;
Seraia era logofãt; *1 Cron. 24.3.

18. Benaia*, fiul lui Iehoiada, era cãpe-
tenia cheretiþilor** ºi a peletiþilor; ºi
fiii lui David erau mari dregãtori.

*1 Cron. 18.17. **1 Sam. 30.14.

David ºi Mefiboºet

91. David a zis: „A mai rãmas
cineva din casa lui Saul, ca sã-i fac

bine* din pricina lui Ionatan?”
*1 Sam. 18.3; 20.14-17,42. Prov. 27.10.

2. Era un slujitor din casa lui Saul,
numit Þiba*, pe care l-au adus la
David. Împãratul i-a zis: „Tu eºti Þiba?”
ªi el a rãspuns: „Robul tãu, da!”

*Cap. 16.1; 19.17,29.

3. Împãratul a zis: „Nu mai este
nimeni din casa lui Saul ca sã mã port
cu el cu o bunãtate ca bunãtatea* lui
Dumnezeu?” ªi Þiba a rãspuns împã-
ratului: „Mai este un fiu al lui Ionatan,
olog** de picioare.” *1 Sam. 20.14. **Cap. 4.4.

4. Împãratul a zis: „Unde este?” ªi
Þiba a rãspuns împãratului: „Este în
casa lui Machir*, fiul lui Amiel, la
Lodebar.” *Cap. 17.27.

5. Împãratul David l-a trimis sã-l ia
din casa lui Machir, fiul lui Amiel, din
Lodebar.
6. ªi Mefiboºet, fiul lui Ionatan, fiul

lui Saul, a venit la David, a cãzut cu
faþa la pãmânt ºi s-a închinat. David a
zis: „Mefiboºet!” ªi el a rãspuns: „Iatã
robul tãu!”
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7. David i-a zis: „Nu te teme, cãci vreau
sã-þi fac bine* din pricina tatãlui tãu
Ionatan. Îþi voi da înapoi toate pãmân-
turile tatãlui tãu Saul, ºi vei mânca
întotdeauna la masa mea.” *Vers. 1,3.

8. El s-a închinat, ºi a zis: „Cine este
robul tãu, ca sã te uiþi la un câine
mort* ca mine?” *1 Sam. 24.14. Cap. 16.9.

9. Împãratul a chemat pe Þiba, sluj-
baºul lui Saul ºi i-a zis: „Dau fiului
stãpânului tãu tot ce* era al lui Saul ºi
tot ce avea toatã casa lui. *Cap. 16.4; 19.29.

10. Tu sã lucrezi pãmânturile pentru
el, tu, fiii tãi ºi robii tãi, ºi sã strângi
roadele, ca fiul stãpânului tãu sã aibã
pâine de mâncare; ºi Mefiboºet, fiul
stãpânului tãu, va mânca* întotdeauna
la masa mea.” ªi Þiba avea** cinci-
sprezece fii ºi douãzeci de robi.

*Vers. 7,11,13. Cap. 19.28. **Cap. 19.17.

11. El a zis împãratului: „Robul tãu
va face tot ce porunceºte împãratul,
domnul meu, robului sãu.” ªi Mefiboºet
a mâncat la masa lui David, ca unul
din fiii împãratului.
12. Mefiboºet avea un fiu mic,

numit* Mica, ºi toþi cei ce locuiau în
casa lui Þiba erau robii lui Mefiboºet.

*1 Cron. 8.34.

13. Mefiboºet locuia la Ierusalim, cãci
mânca* întotdeauna la masa împãra-
tului. El era olog** de amândouã
picioarele. *Vers. 7,10. **Vers. 3.

Rãzboiul cu amoniþii

101. Dupã aceea, împãratul* fiilor
lui Amon a murit, ºi în locul lui

a domnit fiul sãu Hanun. *1 Cron. 19.1, etc.

2. David a zis: „Voi arãta bunãvoinþã
lui Hanun, fiul lui Nahaº, cum a arãtat
ºi tatãl lui faþã de mine.” ªi David a
trimis pe slujitorii sãi sã-l mângâie
pentru moartea tatãlui sãu. Când au
ajuns slujitorii lui David în þara fiilor
lui Amon,
3. cãpeteniile fiilor lui Amon au zis

stãpânului lor, Hanun: „Crezi cã David
îþi trimite oameni sã te mângâie, ca sã
cinsteascã pe tatãl tãu? Ori ca sã
cunoascã ºi sã cerceteze cetatea, ca 
s-o nimiceascã îºi trimite el slujitorii
la tine?”
4. Atunci Hanun a luat pe slujitorii

lui David, le-a ras barba pe jumãtate ºi
le-a tãiat hainele pe jumãtate pânã la
coapse*. Apoi le-a dat drumul.

*Isa. 20.4; 47.2.

5. David, înºtiinþat de lucrul acesta, a
trimis niºte oameni înaintea lor, cãci
oamenii aceia erau foarte batjocoriþi;
ºi împãratul a spus sã le spunã:
„Rãmâneþi la Ierihon pânã vã va creºte
barba, ºi pe urmã sã vã întoarceþi.”
6. Fiii lui Amon, vãzând cã se fãcuserã

urâþi* lui David, au tocmit douãzeci
de mii de pedeºtri de la sirienii** din
Bet-Rehob ºi de la sirienii din Þoba, o
mie de oameni de la împãratul din
Maaca ºi douãsprezece mii de oameni
de la oamenii din Tob.

*Gen. 34.30. Exod 5.21. 1 Sam. 13.4. **Cap. 8.3,5.

7. La auzul acestei veºti, David a
trimis împotriva lor pe Ioab ºi toatã
oºtirea, numai* oameni viteji. *Cap. 23.8.

8. Fiii lui Amon au ieºit ºi s-au aºezat
în ºiruri de bãtaie la intrarea porþii;
sirienii* din Þoba ºi din Rehob ºi
oamenii din Tob ºi din Maaca erau
deoparte în câmpie. *Vers. 6.

9. Ioab a vãzut cã avea sã lupte ºi
înainte ºi înapoi. A ales atunci din toþi
aleºii lui Israel o ceatã, pe care a
aºezat-o împotriva sirienilor;
10. ºi a pus sub porunca fratelui sãu

Abiºai ce mai rãmãsese din popor, ca
sã þinã piept fiilor lui Amon.
11. El a zis: „Dacã sirienii vor fi mai

tari decât mine, sã vii în ajutorul meu;
ºi dacã fiii lui Amon vor fi mai tari
decât tine, voi veni eu sã te ajut.
12. Fii tare*, ºi sã ne arãtãm plini**

de bãrbãþie pentru poporul nostru ºi
pentru cetãþile Dumnezeului nostru; ºi
Domnul† sã facã ce va crede!”

*Deut. 31.6. **1 Sam. 4.9. 1 Cor. 16.13. †1 Sam. 3.18.
13. Ioab, cu poporul lui, a înaintat la

luptã împotriva sirienilor, ºi ei au luat-o
la fugã dinaintea lui.
14. ªi când au vãzut fiii lui Amon cã

sirienii o luaserã la fugã, au fugit ºi ei
dinaintea lui Abiºai ºi au intrat în
cetate. Ioab a plecat de la fiii lui
Amon ºi s-a întors la Ierusalim.
15. Sirienii, vãzând cã fuseserã bãtuþi

de Israel, ºi-au strâns puterile.
16. Hadarezer a trimis dupã sirienii

care erau de cealaltã parte a Râului; ºi
au venit la Helam, în frunte cu ªobac,
cãpetenia oºtirii lui Hadarezer.
17. Au dat de veste lui David, care a

strâns tot Israelul, a trecut Iordanul ºi
a venit la Helam; sirienii s-au pregãtit
de au ieºit înaintea lui David ºi au
început lupta cu el.
18. Dar sirienii au fugit dinaintea lui

Israel. ªi David le-a tãiat ºapte sute de
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cai de trãsurã ºi patruzeci de mii de
cãlãreþi*; a lovit ºi pe cãpetenia oºtirii
lor, ªobac, care a murit pe loc.

*1 Cron. 19.18.

19. Toþi împãraþii supuºi lui Hada-
rezer, vãzându-se bãtuþi de Israel, au
fãcut pace cu Israel ºi i s-au supus*. ªi
sirienii n-au mai îndrãznit sã ajute pe
fiii lui Amon. *Cap. 8.6.

Pãcãtuirea lui David cu Bat-ªeba ºi
Urie

111. În anul urmãtor, pe vremea
când porneau împãraþii la rãzboi,

David a trimis* pe Ioab, cu slujitorii
lui ºi tot Israelul, sã pustiascã þara lui
Amon ºi sã împresoare Raba. Dar
David a rãmas la Ierusalim. *1 Cron. 20.1.

2. Într-o dupã amiazã spre searã,
David s-a sculat de pe pat; ºi pe când
se plimba* pe acoperiºul casei împã-
rãteºti, a zãrit** de acolo o femeie care
se scãlda ºi care era foarte frumoasã la
chip. *Deut. 22.8. **Gen. 34.2. Iov 31.1. Mat. 5.28.

3. David a întrebat cine este femeia
aceasta, ºi i-au spus: „Este Bat-ªeba,
fata lui Eliam, nevasta lui Urie*,
hetitul.” *Cap. 23.39.

4. ªi David a trimis niºte oameni s-o
aducã. Ea a venit la el, ºi el s-a culcat*
cu ea. Dupã ce s-a curãþat** de necu-
rãþia ei, ea s-a întors acasã.

*Ps. 51, titlu. Iac. 1.14. **Lev. 15.19,28; 18.19.

5. Femeia a rãmas însãrcinatã ºi a
trimis vorbã lui David, zicând: „Sunt
însãrcinatã.”
6. Atunci David a trimis urmãtoarea

poruncã lui Ioab: „Trimite-mi pe Urie,
hetitul.” ªi Ioab a trimis pe Urie la
David.
7. Urie a venit la David, care l-a

întrebat despre starea lui Ioab, despre
starea poporului ºi despre mersul
rãzboiului.
8. Apoi David a zis lui Urie: „Coboa-

rã-te acasã ºi spalã-þi* picioarele.”
Urie a ieºit din casa împãrãteascã ºi a
fost urmat de un dar din partea
împãratului. *Gen. 18.4; 19.2.

9. Dar Urie s-a culcat la poarta casei
împãrãteºti, cu toþi slujitorii stãpânului
sãu, ºi nu s-a coborât acasã la el.
10. Au dat de ºtire lui David despre

aceasta ºi i-au spus: „Urie nu s-a
coborât la el acasã.” ªi David a zis lui
Urie: „Nu vii tu oare din cãlãtorie?
Pentru ce nu te-ai coborât acasã?”
11. Urie a rãspuns lui David: „Chivotul*

ºi Israel ºi Iuda locuiesc în corturi,
domnul** meu Ioab ºi slujitorii
domnului meu sunt tãbãrâþi în câmp, ºi
eu sã intru în casã sã mãnânc ºi sã beau
ºi sã mã culc cu nevasta mea!? Viu eºti
tu ºi viu este sufletul tãu, cã nu voi
face lucrul acesta.” *Cap. 7.2,6. **Cap. 20.6.

12. David a zis lui Urie: „Mai rãmâi
ºi astãzi aici, ºi mâine îþi voi da
drumul.” ªi Urie a rãmas la Ierusalim
în ziua aceea ºi a doua zi.
13. David l-a poftit sã mãnânce ºi sã

bea cu el ºi l-a îmbãtat*; ºi seara Urie
a ieºit ºi s-a culcat cu slujitorii**
stãpânului sãu, dar nu s-a coborât
acasã. *Gen. 19.33,35. **Vers. 9.

14. A doua zi dimineaþa, David a scris*
o scrisoare lui Ioab ºi a trimis-o prin
Urie. *1 Împ. 21.8,9.

15. În scrisoarea aceasta scria:
„Puneþi pe Urie în locul cel mai greu
al luptei ºi trageþi-vã înapoi de la el,
ca sã fie lovit* ºi sã moarã.” *Cap. 12.9.

16. Ioab, împresurând cetatea, a pus
pe Urie în locul pe care-l ºtia apãrat de
ostaºi viteji.
17. Oamenii din cetate au fãcut o

ieºire ºi s-au bãtut împotriva lui Ioab;
au cãzut mulþi din popor, din slujitorii
lui David, ºi a fost ucis ºi Urie,
hetitul.
18. Ioab a trimis un sol sã istori-

seascã lui David tot ce se petrecuse în
luptã.
19. ªi a dat solului urmãtoarea

poruncã: „Când vei isprãvi de istorisit
împãratului toate amãnuntele luptei,
20. poate cã se va mânia ºi va zice:

„Pentru ce v-aþi apropiat de cetate sã
luptaþi împotriva ei? Nu ºtiaþi cã se
aruncã sãgeþi din vârful zidului?
21. Cine a omorât pe Abimelec*, fiul

lui Ierubeºet**? Nu o femeie, care a
aruncat peste el din vârful zidului o
piatrã de moarã, ºi n-a murit el la Te-
beþ? Pentru ce v-aþi apropiat de zid?”
Atunci sã-i spui: „A murit ºi robul tãu
Urie, hetitul.” *Judc. 9.53. **Judc. 6.32.

22. Solul a plecat; ºi, la sosire, a
istorisit lui David tot ce-i poruncise
Ioab.
23. Solul a zis lui David: „Oamenii

aceia au fost mai tari decât noi;
fãcuserã o ieºire împotriva noastrã
în câmp ºi i-am dat înapoi pânã la
intrarea porþii,
24. dar arcaºii au tras de pe vârful
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zidului asupra slujitorilor tãi, ºi mulþi
din slujitorii împãratului au fost uciºi,
ºi a murit ºi robul tãu Urie, hetitul.”
25. David a zis solului: „Iatã ce sã

spui lui Ioab: „Nu te munci pentru
întâmplarea aceasta, cãci sabia doboarã
când pe unul când pe altul; bate cetatea
cu putere, dãrâm-o. ªi tu îmbãrbã-
teazã-l!”
26. Nevasta lui Urie a aflat cã bãrbatul

ei murise ºi a plâns pe bãrbatul ei.
27. Dupã ce au trecut zilele de jale,

David a trimis s-o ia ºi a primit-o în
casa lui. Ea i-a fost nevastã* ºi i-a
nãscut un fiu.
Fapta lui David n-a plãcut Domnului.

*Cap. 12.9.

Dumnezeu mustrã pe David prin Natan

121. Domnul a trimis pe Natan la
David. ªi Natan a venit* la el ºi

i-a zis**:
„Într-o cetate erau doi oameni, unul

bogat ºi altul sãrac.
*Ps. 51, titlu. **Cap. 14.5, etc. 1 Împ. 20.35-41. Isa. 5.3.

2. Bogatul avea foarte multe oi ºi
foarte mulþi boi.
3. Sãracul n-avea nimic decât o

mieluºea, pe care o cumpãrase; o
hrãnea ºi o creºtea la el împreunã cu
copiii lui; ea mânca din aceeaºi bucatã
de pâine cu el, bea din acelaºi pahar cu
el, dormea la sânul lui ºi o privea ca
pe fata lui.
4. A venit un cãlãtor la omul acela

bogat. ªi bogatul nu s-a îndurat sã se
atingã de oile sau de boii lui, ca sã
pregãteascã un prânz cãlãtorului care
venise la el; ci a luat oaia sãracului ºi
a gãtit-o pentru omul care venise la
el.”
5. David s-a aprins foarte tare de

mânie împotriva omului acestuia ºi a
zis lui Natan: „Viu este Domnul, cã
omul care a fãcut lucrul acesta este
vrednic de moarte.
6. ªi sã dea înapoi patru miei*,

pentru cã a sãvârºit fapta aceasta ºi 
n-a avut milã.” *Exod 22.1. Luca 19.8.

7. ªi Natan a zis lui David: „Tu eºti
omul acesta! Aºa vorbeºte Domnul
Dumnezeul lui Israel: „Eu te-am uns*
împãrat peste Israel ºi te-am scãpat
din mâna lui Saul; *1 Sam. 16.13.

8. te-am fãcut stãpân pe casa stãpânului
tãu, am pus la sânul tãu nevestele
stãpânului tãu ºi þi-am dat casa lui

Israel ºi Iuda. ªi dacã ar fi fost puþin
atâta, aº mai fi adãugat.
9. Pentru ce*, dar, ai dispreþuit** tu

cuvântul Domnului, fãcând ce este rãu
înaintea Lui? Ai lovit cu sabia pe
Urie†, hetitul; ai luat de nevastã pe
nevasta sa, ºi pe el l-ai ucis cu sabia
fiilor lui Amon.

*1 Sam. 15.19. **Num. 15.31. †Cap. 11.15-17,27.

10. Acum, niciodatã nu se va depãrta
sabia* din casa ta, pentru cã M-ai
dispreþuit ºi pentru cã ai luat de
nevastã pe nevasta lui Urie, hetitul.”

*Amos 7.9.

11. Aºa vorbeºte Domnul: „Iatã, din
casa ta voi ridica nenorocirea împo-
triva ta ºi voi lua sub ochii tãi pe
nevestele tale* ºi le voi da altuia care
se va culca cu ele în faþa soarelui
acestuia. *Deut. 28.30. Cap. 16.22.

12. Cãci ai lucrat pe ascuns; Eu însã*
voi face lucrul acesta în faþa întregului
Israel ºi în faþa soarelui.” *Cap. 16.22.

13. David* a zis lui Natan: „Am**
pãcãtuit împotriva Domnului!” ªi
Natan a zis lui David: „Domnul îþi iartã
pãcatul†, nu vei muri.

*1 Sam. 15.24. **Cap. 24.10. Iov 7.20. Ps. 32.5; 51.4. Prov.
28.13. †Cap. 24.10. Iov 7.21. Ps. 32.1. Mica 7.18. Zah. 3.4.

14. Dar, pentru cã ai fãcut pe vrãjmaºii
Domnului sã-L huleascã*, sãvârºind
fapta aceasta, fiul care þi s-a nãscut va
muri.” *Isa. 52.5. Ezec. 36.20,23. Rom. 2.24.

Moartea copilului – Solomon
15. ªi Natan a plecat acasã.
Domnul a lovit copilul pe care-l

nãscuse lui David nevasta lui Urie, ºi
a fost greu bolnav.
16. David s-a rugat lui Dumnezeu

pentru copil ºi a postit; ºi când a venit
acasã, toatã noaptea a stat culcat* pe
pãmânt. *Cap. 13.31.

17. Bãtrânii casei au stãruit de el sã
se scoale de la pãmânt; dar n-a voit ºi
n-a mâncat nimic cu ei.
18. A ºaptea zi, copilul a murit.

Slujitorii lui David s-au temut sã-i dea
de veste cã a murit copilul. Cãci ziceau:
„Când copilul trãia încã, i-am vorbit
ºi nu ne-a ascultat: cum sã îndrãznim
sã-i spunem: „A murit copilul”? Are
sã se întristeze ºi mai mult.”
19. David a bãgat de seamã cã slujitorii

lui vorbeau în ºoaptã între ei ºi a înþeles
cã murise copilul. El a zis slujitorilor
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sãi: „A murit copilul?” ªi ei au rãspuns:
„A murit.”
20. Atunci David s-a sculat de la

pãmânt. S-a spãlat, s-a uns* ºi ºi-a
schimbat hainele; apoi s-a dus în Casa
Domnului ºi s-a închinat**. Întorcân-
du-se acasã, a cerut sã i se dea sã
mãnânce ºi a mâncat. *Rut 3.3. **Iov 1.20.

21. Slujitorii lui i-au zis: „Ce înseamnã
ceea ce faci? Când trãia copilul, posteai
ºi plângeai; ºi acum, când a murit
copilul, te scoli ºi mãnânci!”
22. El a rãspuns: „Când trãia copilul,

posteam ºi plângeam, cãci* ziceam:
„Cine ºtie dacã nu Se va îndura
Domnul de mine ºi dacã nu va trãi
copilul?” *Isa. 38.1,5. Iona 3.9.

23. Acum, când a murit, pentru ce sã
mai postesc? Pot sã-l întorc în viaþã?
Eu mã voi duce la el, dar el nu se va*
întoarce la mine.” *Iov 7.8-10.

24. David a mângâiat pe nevasta sa
Bat-ªeba ºi a intrat la ea ºi s-a culcat
cu ea. Ea* a nãscut un fiu, pe care l-a
numit** Solomon ºi care a fost iubit
de Domnul. *Mat. 1.6. **1 Cron. 22.9.

25. El l-a încredinþat în mâinile
prorocului Natan, ºi Natan i-a pus
numele Iedidia (Iubitul Domnului),
pentru Domnul.

Luarea Rabei ºi supunerea amoniþilor
26. Ioab*, care împresura Raba**

fiilor lui Amon, a pus mâna pe cetatea
împãrãteascã *1 Cron. 20.1. **Deut. 3.11.

27. ºi a trimis soli lui David sã-i spunã:
„Am început lupta împotriva Rabei ºi
am ºi pus stãpânire pe cetatea apelor;
28. strânge acum cealaltã parte a

poporului, tãbãrãºte împotriva cetãþii
ºi ia-o, ca sã n-o iau eu ºi sã vinã
asupra mea cinstea.”
29. David a strâns tot poporul ºi a

mers asupra cetãþii Raba; a bãtut-o ºi a
luat-o.
30. A* luat cununa de pe capul împã-

ratului ei, care cântãrea un talant de
aur ºi era împodobitã cu pietre scumpe.
Au pus-o pe capul lui David, care a
luat o foarte mare pradã din cetate.

*1 Cron. 20.2.

31. A scos pe locuitori ºi i-a trecut
prin ferãstraie, prin grape de fier ºi
securi de fier ºi i-a pus în cuptoarele
de cãrãmizi: aºa a fãcut tuturor cetã-
þilor fiilor lui Amon. David s-a întors
la Ierusalim cu tot poporul.

Amnon curveºte cu sora sa

131. Dupã aceea, iatã ce s-a întâm-
plat. Absalom*, fiul lui David,

avea o sorã frumoasã, numitã Tamar**;
ºi Amnon, fiul lui David, a iubit-o.

*Cap. 3.2,3. **1 Cron. 3.9.

2. Amnon era atât de chinuit din
aceastã pricinã, încât a cãzut bolnav
dupã sora sa Tamar; cãci era fecioarã
ºi-i venea greu lui Amnon sã-i facã ceva.
3. Amnon avea un prieten, numit

Ionadab, fiul lui ªimea*, fratele lui
David. ªi Ionadab era un om foarte
ºiret. *1 Sam. 16.9.

4. El i-a zis: „Pentru ce te usuci din zi
în zi, tu, fiul împãratului? Nu vrei 
sã-mi spui?” Amnon i-a rãspuns:
„Iubesc pe Tamar, sora fratelui meu
Absalom.”
5. Ionadab i-a zis: „Culcã-te în pat ºi

fã-te bolnav. Când va veni tatãl tãu sã
te vadã, sã-i spui: „Dã voie surorii
mele Tamar, sã vinã sã-mi dea sã
mãnânc; sã-mi pregãteascã sub ochii
mei o mâncare, ca s-o vãd ºi s-o iau
din mâna ei.”
6. Amnon s-a culcat ºi s-a fãcut

bolnav. Împãratul a venit sã-l vadã, ºi
Amnon a zis împãratului: „Te rog, sã
vinã sora mea Tamar sã facã douã*
turte sub ochii mei ºi sã le mãnânc din
mâna ei.” *Gen. 18.6.

7. David a trimis sã spunã Tamarei
înãuntrul odãilor ei: „Du-te în casa
fratelui tãu Amnon ºi pregãteºte-i o
mâncare.”
8. Tamar s-a dus în casa fratelui

ei Amnon, care era culcat. A luat
plãmãdealã, a frãmântat-o, a pregãtit
turte înaintea lui ºi le-a copt;
9. luând apoi tigaia, le-a rãsturnat

înaintea lui. Dar Amnon n-a vrut sã
mãnânce. El a zis: „Scoateþi* pe toatã
lumea afarã.” ªi toatã lumea a ieºit
afarã de la el. *Gen. 45.1.

10. Atunci Amnon a zis Tamarei:
„Adu-mi mâncarea în odaie ºi s-o
mãnânc din mâna ta.” Tamar a luat
turtele pe care le fãcuse ºi le-a dus
fratelui sãu Amnon, în odaie.
11. Pe când i le dãdea ea sã le mãnânce,

el a apucat-o* ºi i-a zis: „Vino, soro, ºi
culcã-te cu mine.” *Gen. 39.12.

12. Ea i-a rãspuns: „Nu, frate, nu mã
necinsti, cãci nu se face aºa* în Israel;
nu face miºelia** aceasta.

*Lev. 18.9,11; 20.17. **Gen. 34.7. Judc. 19.23; 20.6.

13. Unde mã voi duce eu cu ruºinea
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mea? ªi tu vei trece drept un miºel în
Israel. Acum, vorbeºte, te rog, împãra-
tului, ºi nu* se va împotrivi sã fiu a
ta.” *Lev. 18.9,11.

14. Dar el n-a vrut s-o asculte; a silit-o,
a necinstit-o* ºi s-a culcat cu ea.

*Deut. 22.25. Cap. 12.11.

15. Apoi Amnon a urât-o foarte mult,
mai mult decât o iubise. ªi i-a zis:
„Scoalã-te ºi du-te!”
16. Ea i-a rãspuns: „Nu mai mãri rãul

pe care l-ai fãcut, izgonindu-mã.”
17. El n-a vrut s-o asculte ºi, chemând

bãiatul care-i slujea, a zis: „Izgoneºte
de la mine pe femeia aceasta, scoate-o
afarã ºi încuie uºa dupã ea!”
18. Ea avea o rochie pestriþã*; cãci

aceasta era haina pe care o purtau fetele
împãratului, câtã vreme erau fecioare.
Slujitorul lui Amnon a scos-o afarã ºi
a încuiat uºa dupã ea.

*Gen. 37.3. Judc. 5.30. Ps. 45.14.

19. Tamar ºi-a presãrat cenuºã* pe
cap ºi ºi-a sfâºiat haina pestriþã; a pus
mâna în cap ºi a plecat þipând.

*Ios. 7.6. Cap. 1.2. Iov 2.12. **Ier. 2.37.

20. Fratele ei Absalom i-a zis: „A stat
fratele tãu Amnon cu tine? Acum, soro,
taci, cãci este fratele tãu; nu te prea
trece cu firea din pricina aceasta.” ªi
Tamar, nemângâiatã, a locuit în casa
fratelui ei Absalom.
21. Împãratul David a aflat toate aceste

lucruri ºi s-a mâniat foarte tare.
22. Absalom n-a vorbit nici bine, nici

rãu* cu Amnon; dar a început sã-l
urascã**, pentru cã necinstise pe  sora
sa Tamar. *Gen. 24.50; 31.24. **Lev. 19.17,18.

Amnon omorât
23. Dupã doi ani, pe când Absalom

avea tunsul oilor* la Baal-Haþor, lângã
Efraim, a poftit pe toþi fiii împãra-
tului. *Gen. 38.12,13. 1 Sam. 25.4,36.

24. Absalom s-a dus la împãrat ºi a
zis: „Iatã, robul tãu are tunsul oilor; sã
vinã împãratul ºi slujitorii lui la robul
tãu.”
25. ªi împãratul a zis lui Absalom:

„Nu, fiule, nu vom veni toþi, ca sã 
nu-þi fie greu.” Absalom a stãruit de
el; dar împãratul n-a vrut sã se ducã ºi
l-a binecuvântat.
26. Absalom a zis: „Dã voie mãcar

fratelui meu Amnon sã vinã cu noi.”
Împãratul i-a rãspuns: „Pentru ce sã
vinã el cu tine?”
27. În urma stãruinþelor lui Absalom,

împãratul a lãsat sã meargã cu el pe
Amnon ºi toþi fiii sãi.
28. Absalom a dat urmãtoarea poruncã

slujitorilor sãi: „Luaþi seama când se
va veseli* inima lui Amnon de vin ºi
când vã voi zice: „Loviþi pe Amnon!”
atunci sã-l omorâþi; sã nu vã temeþi
de nimic: oare nu vã poruncesc eu?
Fiþi tari ºi arãtaþi-vã oameni de
inimã!”
*Judc. 19.6,9,22. Rut 3.7. 1 Sam. 25.36. Est. 1.10. Ps. 104.15.

29. Slujitorii lui Absalom au fãcut lui
Amnon cum le poruncise Absalom. ªi
toþi fiii împãratului s-au sculat, au
încãlecat fiecare pe catârul lui ºi au
fugit.
30. Pe când erau pe drum, a ajuns

zvonul la David cã Absalom a ucis
pe toþi fiii împãratului ºi cã n-a mai
rãmas nici unul din ei.
31. Împãratul s-a sculat, ºi-a rupt

hainele* ºi s-a culcat** pe pãmânt, ºi
toþi slujitorii lui stãteau acolo cu
hainele sfâºiate. *Cap. 1.11. **Cap. 12.16.

32. Ionadab*, fiul lui ªimea, fratele
lui David, a luat cuvântul ºi a zis: „Sã
nu creadã domnul meu cã toþi tinerii,
fiii împãratului, au fost uciºi, cãci
numai Amnon a murit; aceasta este
urmarea unei hotãrâri a lui Absalom,
din ziua când Amnon a necinstit pe
sora sa Tamar. *Vers. 3.

33. Sã nu* se mai munceascã, dar,
împãratul, domnul meu, cu gândul cã
toþi fiii împãratului au murit, cãci
numai Amnon a murit.” *Cap. 19.19.

34. Absalom* a fugit.
ªi tânãrul pus de strajã a ridicat ochii

ºi s-a uitat. ªi iatã cã o mare ceatã
venea pe drumul dinapoia lui, dinspre
munte. *Vers. 38.

35. Ionadab a zis împãratului:
„Iatã cã vin fiii împãratului! Astfel se
adevereºte ce spunea robul tãu.”
36. Pe când isprãvea el vorba, iatã cã

fiii împãratului au venit. Au ridicat
glasul ºi au plâns; ºi împãratul ºi toþi
slujitorii lui au plâns mult.
37. Absalom fugise ºi s-a dus la

Talmai*, fiul lui Amihur, împãratul
Gheºurului. ªi David jelea în fiecare
zi pe fiul sãu. *Cap. 3.3.

38. Absalom a stat trei ani la
Gheºur*, unde se dusese dupã ce
fugise. *Cap. 14.23,32; 15.8.

39. Împãratul David a încetat sã mai
urmãreascã pe Absalom, cãci se mângâ-
iase* de moartea lui Amnon. *Gen. 38.12.
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Ioab trimite pe o femeie din Tecoa la
David

141. Ioab, fiul Þeruiei, a bãgat de
seamã cã inima împãratului era

aprinsã de dor dupã* Absalom.
*Cap. 13.39.

2. A trimis sã aducã din Tecoa* o
femeie iscusitã ºi i-a zis: „Fã-te cã
plângi ºi îmbracã-te** în haine de
jale; nu te unge cu untdelemn ºi fii ca
o femeie care de multã vreme plânge
dupã un mort. *2 Cron. 11.6. **Rut 3.3.

3. Sã te duci astfel la împãrat ºi sã-i
vorbeºti aºa ºi aºa.” ªi Ioab* i-a spus
ce trebuia sã zicã. *Exod 4.15. Vers. 19. 

4. Femeia aceea din Tecoa s-a dus sã
vorbeascã împãratului. A cãzut* cu
faþa la pãmânt, s-a închinat ºi a zis:
„Împãrate, scapã-mã**!”

*1 Sam. 20.41. Cap. 1.2. **2 Împ. 6.26,28.

5. Împãratul i-a zis: „Ce ai?” Ea a
rãspuns: „Da, sunt vãduvã*, bãrbatul
mi-a murit! *Cap. 12.1.

6. Roaba ta avea doi fii; amândoi s-au
certat pe câmp ºi n-a fost nimeni sã-i
despartã; unul a lovit pe celãlalt ºi l-a
omorât.
7. ªi iatã cã toatã familia* s-a ridicat

împotriva roabei tale, zicând: „Scoate
încoace pe ucigaºul fratelui sãu! Vrem
sã-l omorâm, pentru viaþa fratelui sãu
pe care l-a ucis; vrem sã nimicim chiar
ºi pe moºtenitor!” Ei ar stinge astfel ºi
tãciunele care-mi mai rãmâne, ca sã
nu lase bãrbatului meu nici nume, nici
urmaº viu pe faþa pãmântului.”

*Num. 35.19. Deut. 19.12.

8. Împãratul a zis femeii: „Du-te
acasã. Voi da porunci cu privire la
tine.”
9. Femeia din Tecoa a zis împãratului:

„Asupra mea*, împãrate, domnul meu,
ºi asupra casei tatãlui meu sã cadã
pedeapsa; împãratul** ºi scaunul lui de
domnie sã nu aibã nimic de suferit.”

*Gen. 27.13. 1 Sam. 25.24. Mat. 27.25. **Cap. 3.28,29.
1 Împ. 2.33.

10. Împãratul a zis: „Dacã va vorbi
cineva împotriva ta, sã-l aduci la
mine, ºi nu se va mai atinge de tine.”
11. Ea a zis: „Sã-ºi aducã aminte

împãratul de Domnul Dumnezeul tãu,
pentru ca rãzbunãtorul sângelui* sã nu
mãreascã prãpãdul ºi sã nu mi se
nimiceascã fiul!” ªi el a zis: „Viu
este** Domnul, cã un pãr din capul
fiului tãu nu va cãdea la pãmânt!”

*Num. 35.19. **1 Sam. 11.45. Fapt. 27.34.

12. Femeia a zis: „Dã voie roabei
tale sã spunã o vorbã domnului meu,
împãratul.” ªi el a zis: „Vorbeºte!”
13. Femeia a zis: „Pentru ce gândeºti

tu astfel cu privire la poporul* lui
Dumnezeu, cãci nu iese chiar din
cuvintele împãratului cã împãratul
este ca ºi vinovat când nu cheamã
înapoi pe acela pe care l-a** gonit?

*Judc. 20.2. **Cap. 13.37,38.

14. Trebuie negreºit sã murim* ºi vom
fi ca niºte ape vãrsate pe pãmânt, care
nu se mai adunã. Dumnezeu nu ia
viaþa, ci doreºte** ca fugarul sã nu
rãmânã izgonit dinaintea Lui.

*Iov 34.15. Evr. 9.27. **Num. 35.15,25,28.

15. Acum, dacã am venit sã spun
aceste lucruri împãratului, domnului
meu, am venit pentru cã poporul m-a
înspãimântat. ªi roaba ta a zis: „Vreau
sã vorbesc împãratului; poate cã împã-
ratul va face ce va zice roaba sa.
16. Da, împãratul va asculta pe roaba

sa, ca sã scape din mâna celor ce cautã
sã ne nimiceascã, pe mine ºi pe fiul
meu, din moºtenirea lui Dumnezeu.”
17. Roaba ta a zis: „Cuvântul dom-

nului meu, împãratul, sã-mi dea odihnã.
Cãci domnul meu, împãratul, este ca un
înger* al lui Dumnezeu, gata sã audã
binele ºi rãul. ªi Domnul Dumnezeul
tãu sã fie cu tine.” *Vers. 20. Cap. 19.27.

18. Împãratul a rãspuns ºi a zis femeii:
„Nu-mi ascunde ce te voi întreba.” ªi
femeia a zis: „Sã vorbeascã domnul
meu, împãratul!”
19. Împãratul a zis atunci: „Oare mâna

lui Ioab nu este ea cu tine în toatã
treaba aceasta?” ªi femeia a rãspuns:
„Viu este sufletul tãu, împãrate, domnul
meu, cã nu este cu putinþã nici o
abatere nici la dreapta, nici la stânga
de la tot ce a zis domnul meu, împã-
ratul. În adevãr, robul tãu Ioab mi-a
poruncit ºi a pus în* gura roabei tale
toate aceste cuvinte. *Vers. 3.

20. Ca sã dea o altã înfãþiºare
lucrului, a fãcut robul tãu Ioab lucrul
acesta. Dar domnul meu este tot atât
de înþelept* ca ºi un înger al lui
Dumnezeu, ca sã cunoascã tot ce se
petrece pe pãmânt.” *Vers. 17. Cap. 19.27.

Absalom este iertat ºi adus înapoi
21. Împãratul a zis lui Ioab: „Iatã,

vreau sã fac lucrul acesta; du-te, dar,
de adu înapoi pe tânãrul Absalom.”
22. Ioab a cãzut cu faþa la pãmânt, s-a
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închinat ºi a binecuvântat pe împã-
ratul. Apoi a zis: „Robul tãu cunoaºte
azi cã am cãpãtat trecere înaintea ta,
împãrate, domnul meu, fiindcã împã-
ratul lucreazã dupã cuvântul robului
sãu.”
23. Ioab s-a sculat, a plecat în Ghe-

ºur* ºi a adus pe Absalom înapoi la
Ierusalim. *Cap. 13.37.

24. Dar împãratul a zis: „Sã se ducã
în casa lui ºi sã nu-mi vadã* faþa.” ªi
Absalom s-a dus în casa lui ºi n-a
vãzut faþa împãratului. *Gen. 43.3. Cap. 3.13.

25. Nu era om în tot Israelul aºa de
vestit ca Absalom în privinþa frumu-
seþii lui; din talpa* piciorului pânã în
creºtetul capului, n-avea nici un cusur.

*Isa. 1.6.

26. Când îºi tundea capul – ºi-l tundea
în fiecare an, pentru cã pãrul îi era
greu – greutatea pãrului de pe capul
lui era de douã sute de sicli, dupã
greutatea împãratului.
27. Lui Absalom i s-au nãscut* trei

fii ºi o fiicã, numitã Tamar, care era o
femeie frumoasã la chip. *Cap. 18.18.

28. Absalom a locuit doi ani la Ieru-
salim, fãrã sã vadã* faþa împãratului.

*Vers. 24.

29. Apoi a chemat pe Ioab, sã-l trimitã
la împãratul: dar Ioab n-a voit sã vinã
la el. L-a chemat a doua oarã; ºi Ioab
tot n-a vrut sã vinã.
30. Absalom a zis atunci slujitorilor

lui: „Vedeþi, ogorul lui Ioab este lângã
al meu; are orz pe el; duceþi-vã ºi
puneþi-i foc.” ªi slujitorii lui Absalom
au pus foc câmpului.
31. Ioab s-a sculat ºi s-a dus la

Absalom acasã. ªi i-a zis: „Pentru ce au
pus slujitorii tãi foc câmpului meu?”
32. Absalom a rãspuns lui Ioab: „Iatã,

þi-am trimis vorbã ºi þi-am zis: „Vino
aici, ºi te voi trimite la împãrat sã-i
spui: „Pentru ce m-am întors din
Gheºur? Ar fi fost mai bine pentru
mine sã fiu ºi acum acolo.” Doresc
acum sã vãd faþa împãratului; ºi dacã
este vreo nelegiuire în mine, sã mã
omoare.”
33. Ioab s-a dus la împãrat ºi i-a spus

lucrul acesta. ªi împãratul a chemat pe
Absalom, care a venit la el ºi s-a
aruncat cu faþa la pãmânt înaintea lui.
Împãratul a sãrutat* pe Absalom.

*Gen. 33.4; 45.15. Luca 15.20.

Rãscoala lui Absalom

151. Dupã* aceea, Absalom ºi-a
pregãtit care** ºi cai ºi cincizeci

de oameni care alergau înaintea lui.
*Cap. 12.11. **1 Împ. 1.5.

2. Se scula dis-de-dimineaþã ºi stãtea
la marginea drumului la poartã. ªi ori
de câte ori avea cineva vreo neînþe-
legere ºi se ducea la împãrat la
judecatã, Absalom îl chema ºi zicea:
„Din ce cetate eºti?” Dupã ce-i rãs-
pundea: „Sunt din cutare seminþie a
lui Israel”,
3. Absalom îi zicea: „Iatã, pricina ta

este bunã ºi dreaptã; dar nimeni din
partea împãratului nu te va asculta.”
4. Absalom zicea: „De* m-ar pune pe

mine judecãtor în þarã! Orice om care
ar avea o neînþelegere ºi o judecatã ar
veni la mine, ºi i-aº face dreptate.”

*Judc. 9.29.

5. ªi când se apropia cineva sã se
închine înaintea lui, el îi întindea
mâna, îl apuca ºi-l sãruta.
6. Absalom se purta aºa cu toþi aceia

din Israel care se duceau la împãrat sã
cearã dreptate. ªi Absalom câºtiga*
inima oamenilor lui Israel. *Rom. 16.18.

7. Dupã trecere de patruzeci1 de ani,
Absalom a zis împãratului: „Dã-mi
voie sã mã duc la Hebron sã împlinesc
o juruinþã pe care am fãcut-o Dom-
nului.
8. Cãci robul* tãu a fãcut o juruinþã**,

când† locuiam la Gheºur, în Siria; ºi
am zis: „Dacã mã va aduce Domnul
înapoi la Ierusalim, voi da cinste
Domnului.”

*Gen. 28.20,21. **1 Sam. 16.2. †Cap. 13.38.

9. Împãratul i-a zis: „Du-te în pace.”
Absalom s-a sculat ºi a plecat la
Hebron.
10. Absalom a trimis iscoade în

toate seminþiile lui Israel, sã spunã:
„Când veþi auzi sunetul trâmbiþei, sã
ziceþi: „Absalom s-a fãcut împãrat la
Hebron!”
11. Douã sute de oameni din Ieru-

salim, care fuseserã poftiþi*, au însoþit
pe Absalom; ºi l-au însoþit în prostia**
lor, fãrã sã ºtie nimic.

*1 Sam. 9.13; 16.3,5. **Gen. 20.5.

12. Pe când aducea Absalom jertfele,
a trimis în cetatea Ghilo dupã Ahitofel,
ghilonitul*, sfetnicul** lui David.
Uneltirea cãpãta putere, ºi poporul se

2 SAMUEL 14, 15340

1. Sau: patru

îndrepta în numãr tot mai mare† de
partea lui Absalom.

*Ios. 15.51. **Ps. 41.9; 55.12-14. †Ps. 3.1.

Fuga lui David
13. Cineva a venit ºi a dat de ºtire lui

David ºi a zis: „Inima* oamenilor lui
Israel s-a întors spre Absalom.”

*Judc. 9.3. Vers. 6. 

14. ªi David a zis tuturor slujitorilor
lui care erau cu el la Ierusalim: „Scu-
laþi-vã sã fugim*, cãci nu vom scãpa
dinaintea lui Absalom. Grãbiþi-vã de
plecare; altfel, nu va întârzia sã ne
ajungã ºi va arunca nenorocirea peste
noi ºi va trece cetatea prin ascuþiºul
sabiei.” *Cap. 19.9. Ps. 3, titlu.

15. Slujitorii împãratului i-au zis:
„Slujitorii tãi vor face tot ce va voi
domnul nostru împãratul.”
16. Împãratul* a ieºit, ºi toatã casa

lui mergea dupã el; ºi a lãsat zece**
þiitoare pentru paza casei.

*Ps. 3, titlu. **Cap. 16.21,22.

17. Împãratul a ieºit astfel, ºi tot
poporul îl urma. ªi s-au oprit la cea
din urmã casã.
18. Toþi slujitorii lui, toþi cheretiþii*

ºi toþi peletiþii, au trecut alãturi de el;
ºi toþi gatiþii, în numãr de ºase sute de
oameni, veniþi din Gat, dupã el, au
trecut înaintea împãratului. *Cap. 8.18.

19. Împãratul a zis lui Itai* din Gat:
„Pentru ce sã vii ºi tu cu noi? Întoarce-te
ºi rãmâi cu împãratul, cãci eºti strãin
ºi ai fost luat chiar din þara ta.

*Cap. 18.2.

20. De ieri ai venit, ºi azi sã te fac sã
rãtãceºti cu noi încoace ºi încolo, când
nici eu însumi nu ºtiu unde* mã duc!
Întoarce-te ºi ia ºi pe fraþii tãi cu tine.
Domnul sã Se poarte cu tine cu
bunãtate ºi credincioºie!” *1 Sam. 23.13.

21. Itai a rãspuns împãratului ºi a zis:
„Viu* este Domnul ºi viu este domnul
meu, împãratul, cã în locul unde va fi
domnul meu, împãratul, fie ca sã
moarã, fie ca sã trãiascã, acolo va fi ºi
robul tãu.” *Rut 1.16,17. Prov. 17.17; 18.24.

22. David a zis atunci lui Itai: „Du-te
ºi treci!” ªi Itai din Gat a trecut
înainte, cu toþi oamenii lui ºi toþi
copiii care erau cu el.
23. Tot þinutul plângea ºi scoteau

þipete mari la trecerea întregului popor.
Împãratul a trecut apoi ºi el pârâul
Chedron, ºi tot poporul a apucat pe
drumul care duce în* pustiu. *Cap. 16.2.

24. Þadoc era ºi el acolo, ºi cu el toþi
leviþii, ducând* chivotul legãmântului
lui Dumnezeu; ºi au aºezat jos chivotul
lui Dumnezeu, ºi Abiatar se suia, în
timp ce tot poporul isprãvea de ieºit
din cetate. *Num. 4.15.

25. Împãratul a zis lui Þadoc: „Du
chivotul lui Dumnezeu înapoi în cetate.
Dacã voi cãpãta trecere înaintea
Domnului, mã va aduce înapoi* ºi mã
va face sã vãd chivotul ºi Locaºul Lui.

*Ps. 43.3.

26. Dar dacã va zice: „Nu-mi place*
de tine”, iatã-mã, sã facã ce va crede
cu** mine.” *Num. 14.8. Cap. 22.20. 
1 Împ. 10.9. 2 Cron. 9.8. Isa. 62.4. **1 Sam. 3.18.

27. Împãratul a mai zis preotului
Þadoc: „Înþelegi? Întoarce-te* în pace
în cetate, cu fiul tãu Ahimaaþ ºi cu
Ionatan, fiul lui Abiatar, cei doi fii**
ai voºtri. *1 Sam. 9.9. **Cap. 17.17.

28. Vedeþi, voi aºtepta* în câmpiile
pustiului, pânã ce-mi vor veni veºti
din partea voastrã.” *Cap. 17.16.

29. Astfel Þadoc ºi Abiatar au dus
înapoi chivotul lui Dumnezeu la Ieru-
salim ºi au rãmas acolo.
30. David a suit dealul mãslinilor.

Suia plângând ºi cu capul* acoperit ºi
mergea cu picioarele goale**; ºi toþi
cei ce erau cu el ºi-au acoperit† ºi ei
capul ºi suiau plângând††.

*Cap. 9.4. Est. 6.12. **Isa. 20.2,4. †Ier. 14.3,4. ††Ps. 126.6.

31. Au venit ºi au spus lui David:
„Ahitofel* este împreunã cu Absalom
printre uneltitori.” ªi David a zis:
„Doamne, nimiceºte** sfaturile lui
Ahitofel!” *Ps. 3.1,2; 55.12, etc. **Cap. 16.23; 17.14,23.

32. Când a ajuns David pe vârf, unde
s-a închinat înaintea lui Dumnezeu,
iatã cã Huºai, architul, a venit înaintea
lui, cu haina sfâºiatã* ºi capul acoperit
cu þãrânã. *Cap. 1.2.

33. David i-a zis: „Dacã vei veni cu
mine, îmi vei fi o* povarã. *Cap. 19.35.

34. Dimpotrivã, vei nimici pentru
mine sfaturile lui Ahitofel, dacã te vei
întoarce în cetate ºi vei zice lui
Absalom: „Împãrate, eu voi fi robul*
tãu; odinioarã am fost robul tatãlui
tãu, dar acum sunt robul tãu.” *Cap. 16.19.

35. Preoþii Þadoc ºi Abiatar nu vor fi
acolo cu tine? Tot ce vei afla din casa
împãratului spune* preoþilor Þadoc ºi
Abiatar. *Cap. 17.15,16.

36. ªi fiindcã ei au acolo la* ei pe cei
doi fii ai lor, pe Ahimaaþ, fiul lui
Þadoc, ºi pe Ionatan, fiul lui Abiatar,
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prin ei îmi veþi trimite tot ce veþi afla.”
*Vers. 27.

37. Huºai, prietenul* lui David, s-a
întors, dar, în cetate. ªi Absalom** a
intrat în Ierusalim.

*Cap. 16.16. 1 Cron. 27.33. **Cap. 16.15.

Þiba înnegreºte pe Mefiboºet

161. Când* trecuse David puþin de
vârf, iatã cã Þiba**, slujitorul lui

Mefiboºet, a venit înaintea lui cu doi
mãgari înºeuaþi, pe care erau douã sute
de pâini, o sutã de turte de stafide, o
sutã de roade de varã ºi un burduf cu
vin. *Cap. 15.30,32. **Cap. 9.2.

2. Împãratul a zis lui Þiba: „Ce vrei
sã faci cu acestea?” ªi Þiba a rãspuns:
„Mãgarii sunt pentru casa împãratului,
pentru cãlãrie, pâinile ºi roadele de
varã sunt pentru hrana tinerilor, ºi
vinul pentru potolirea setei celor* ce
vor fi obosiþi în pustiu.” *Cap. 15.23; 17.29.

3. Împãratul a zis: „Unde este fiul
stãpânului tãu?” ªi* Þiba a rãspuns
împãratului: „Iatã, a rãmas la Ierusa-
lim, cãci a zis: „Astãzi casa lui Israel
îmi va da înapoi împãrãþia tatãlui
meu.” *Cap. 19.27.

4. Împãratul* a zis lui Þiba: „Tot ce
este al lui Mefiboºet este la tãu.” ªi
Þiba a zis: „Mã închin cu plecãciune!
Sã capãt trecere înaintea ta, împãrate,
domnul meu!” *Prov. 18.13.

ªimei blestemã
5. David ajunsese pânã la Bahurim.

ªi de acolo a ieºit un om din familia ºi
din casa lui Saul, numit ªimei*, fiul
lui Ghera. El înainta blestemând 

*Cap. 19.16. 1 Împ. 2.8,44.

6. ºi a aruncat cu pietre dupã David ºi
dupã toþi slujitorii împãratului David,
în timp ce tot poporul ºi toþi vitejii
stãteau la dreapta ºi la stânga împã-
ratului.
7. ªimei vorbea astfel când blestema:

„Du-te, du-te, om al sângelui, om*
rãu! *Deut. 13.13.

8. Domnul face sã cadã asupra ta
pedeapsa* pentru tot sângele** casei
lui Saul, al cãrui scaun de domnie l-ai
luat, ºi Domnul a dat împãrãþia în
mâinile fiului tãu Absalom; ºi iatã-te
nenorocit, cãci eºti un om al sângelui!”

*Judc. 9.24,56,57. 1 Împ. 2.32,33. **Cap. 1.16; 3.28,29;
4.11,12.

9. Atunci Abiºai, fiul Þeruiei, a zis
împãratului: „Pentru ce blestemã*
acest câine** mort pe domnul meu,

împãratul? Lasã-mã, te rog, sã mã duc
sã-i tai capul.”

*1 Sam. 24.14. Cap. 9.8. **Exod 22.82.

10. Dar împãratul a zis: „Ce* aveþi
voi cu mine, fiii Þeruiei? Dacã bles-
temã, înseamnã cã Domnul** i-a zis:
„Blestemã pe David!” Cine-i† va zice,
dar: „Pentru ce faci aºa?”?” *Cap. 19.22. 
1 Pet. 2.23. **2 Împ. 18.25. Plân. 3.38. †Rom. 9.20.

11. ªi David a zis lui Abiºai ºi tuturor
slujitorilor sãi: „Iatã cã fiul meu*,
care** a ieºit din trupul meu, vrea 
sã-mi ia viaþa; cu cât mai mult beni-
amitul acesta! Lãsaþi-l sã blesteme,
cãci Domnul i-a zis. *Cap. 12.11. **Gen. 15.4.

12. Poate cã Domnul Se va uita la
necazul meu ºi-mi va* face bine în
locul blestemelor de azi.” *Rom. 8.28.

13. David ºi oamenii lui ºi-au vãzut
de drum. ªimei mergea pe coasta
muntelui, în dreptul lui David, ºi
mergând blestema, arunca cu pietre
împotriva lui ºi vântura praf.
14. Împãratul ºi tot poporul care era

cu el au ajuns la Aiefim, ºi acolo s-au
odihnit.

Huºai la Absalom
15. Absalom* ºi tot poporul, bãrbaþii

lui Israel, intraserã în Ierusalim.
Ahitofel era ºi el cu Absalom. *Cap. 15.37.

16. Când a ajuns Huºai, Architul,
prietenul* lui David, la Absalom, i-a
zis: „Trãiascã împãratul! Trãiascã
împãratul!” *Cap. 15.37.

17. ªi Absalom a zis lui Huºai: „Iatã
cât de mult þii tu la prietenul tãu!
Pentru ce nu* te-ai dus cu prietenul
tãu?” *Cap. 19.25. Prov. 17.17.

18. Huºai a rãspuns lui Absalom:
„Pentru cã vreau sã fiu al aceluia pe
care l-a ales Domnul ºi tot poporul
acesta ºi toþi bãrbaþii lui Israel, ºi cu el
vreau sã rãmân.
19. De altfel, cui* îi voi sluji? Nu

fiului sãu? Cum am slujit tatãlui tãu,
aºa îþi voi sluji ºi þie.” *Cap. 15.34.

Absalom ascultã de Ahitofel
20. Absalom a zis lui Ahitofel: „Sfã-

tuiþi-vã împreunã; ce avem de fãcut?”
21. ªi Ahitofel a zis lui Absalom:

„Intrã la þiitoarele* pe care le-a lãsat
tatãl tãu pentru paza casei; astfel, tot
Israelul va ºti cã te-ai fãcut urât**
tatãlui tãu, ºi mâinile tuturor† celor ce
sunt cu tine se vor întãri.” *Cap. 15.16; 
20.3. **Gen. 34.30. 1 Sam. 13.4. †Cap. 2.7. Zah. 8.13.
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22. Au întins un cort pentru Absalom
pe acoperiº, ºi Absalom a intrat la
þiitoarele tatãlui sãu, în faþa întregului*
Israel. – *Cap. 12.11,12.

23. Sfatul dat pe vremea aceea de
Ahitofel avea tot atâta putere ca ºi
când ar fi întrebat chiar pe Dumnezeu.
Tot aºa era cu toate sfaturile lui
Ahitofel, fie pentru* David, fie pentru
Absalom. – *Cap. 15.12.

Sfatul lui Ahitofel zãdãrnicit de Huºai

171. Ahitofel a zis lui Absalom:
„Lasã-mã sã aleg douãsprezece

mii de oameni! Mã voi scula ºi voi
urmãri pe David chiar în noaptea
aceasta.
2. Îl voi lua pe neaºteptate, când va fi

obosit* ºi va avea mâinile slãbite, îl
voi înspãimânta, ºi tot poporul care
este cu el va fugi. Voi lovi numai pe
împãrat** *Deut. 25.18. Cap. 16.14. **Zah. 13.7.

3. ºi voi aduce înapoi la tine pe tot
poporul; moartea omului pe care-l
urmãreºti va face ca toþi sã se întoarcã,
ºi tot poporul va fi în pace.”
4. Cuvintele acestea au plãcut lui

Absalom ºi tuturor bãtrânilor lui Israel.
5. Dar Absalom a zis: „Chemaþi ºi pe

Huºai, architul, ºi sã auzim ºi ce va
zice el.”
6. Huºai a venit la Absalom, ºi

Absalom i-a zis: „Iatã cum a vorbit
Ahitofel; trebuie sã facem ce a zis el,
sau nu? Spune tu!”
7. Huºai a rãspuns lui Absalom: „De

data aceasta, sfatul pe care þi l-a dat
Ahitofel nu este bun.”
8. ªi Huºai a zis: „Tu cunoºti vitejia

tatãlui tãu ºi a oamenilor lui; sunt
înfuriaþi ca o ursoaicã* de pe câmp,
cãreia i s-au rãpit puii. Tatãl tãu este
un om de rãzboi ºi nu va petrece
noaptea cu poporul; *Osea 13.8.

9. iatã, acum stã ascuns în vreo
groapã sau în vreun alt loc. ªi dacã, de
la început, vor cãdea unii sub loviturile
lor, se va auzi îndatã ºi se va zice:
„Poporul care urma pe Absalom a fost
înfrânt!”
10. Atunci cel mai viteaz, chiar dacã

ar fi avut o inimã de leu, se va
înspãimânta*; cãci tot Israelul ºtie cã
tatãl tãu este un viteaz ºi cã are niºte
viteji cu el. *Ios. 2.11.

11. Sfatul meu este, dar, ca tot Israelul
sã se strângã la tine, de la Dan* pânã
la Beer-ªeba, o mulþime ca nisipul**

de pe marginea mãrii. ªi tu însuþi sã
mergi la luptã. *Judc. 20.1. **Gen. 22.17.

12. Dacã vom ajunge la el în vreun
loc unde l-am gãsi, vom cãdea peste el
cum cade roua pe pãmânt; ºi nu va
scãpa nici unul, nici el, nici vreunul
din oamenii care sunt cu el.
13. Dacã va fugi într-o cetate, tot

Israelul va duce funii la cetatea aceea,
ºi o vom trage în pârâu, pânã când nu
va mai rãmâne nici o piatrã în ea.”
14. Absalom ºi toþi oamenii lui Israel

au zis: „Sfatul lui Huºai, architul, este
mai bun decât sfatul lui Ahitofel.” Dar
Domnul* hotãrâse sã nimiceascã
bunul sfat al lui Ahitofel, ca sã aducã
nenorocirea peste Absalom.

*Cap. 15.31,34.

Moartea lui Ahitofel
15. Huºai* a zis preoþilor Þadoc ºi

Abiatar: „Ahitofel a dat cutare ºi cutare
sfat lui Absalom ºi bãtrânilor lui Israel,
ºi eu i-am sfãtuit cutare ºi cutare
lucru. *Cap. 15.35.

16. Acum trimiteþi îndatã ºtire lui
David ºi spuneþi-i: „Nu sta noaptea în
câmpiile* pustiului, ci du-te mai
departe, ca nu cumva împãratul ºi tot
poporul care este cu el sã fie în
primejdie sã piarã.” *Cap. 15.28.

17. Ionatan* ºi Ahimaaþ stãteau lângã
fântâna Roguel**. Slujnica venea ºi
le aducea ºtiri, iar ei se duceau sã dea
de veste împãratului David; cãci nu
îndrãzneau sã se arate ºi sã intre în
cetate. *Cap. 15.27,36. **Ios. 15.7; 18.16.

18. Dar o datã i-a zãrit un tânãr ºi a
spus lui Absalom. Ei au plecat amândoi
în grabã ºi au ajuns la Bahurim*, la
casa unui om care avea o fântânã în
curte, ºi s-au coborât în ea. *Cap. 16.5.

19. Femeia* a luat o învelitoare,
a întins-o peste gura fântânii ºi a
împrãºtiat urluialã pe ea, ca sã nu dea
nimic de bãnuit. *Ios. 2.6.

20. Slujitorii lui Absalom au intrat în
casã la femeia aceasta ºi au zis: „Unde
sunt Ahimaaþ ºi Ionatan?” Femeia*
le-a rãspuns: „Au trecut pârâul.” Au
cãutat, ºi negãsindu-i, s-au întors la
Ierusalim. *Exod 1.19. Ios. 2.4,5.

21. Dupã plecarea lor, Ahimaaþ ºi
Ionatan au ieºit din fântânã ºi s-au
dus sã dea de ºtire împãratului David.
Au zis lui David: „Sculaþi-vã* ºi
grãbiþi-vã de treceþi apa, cãci Ahitofel
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a plãnuit cutare ºi cutare lucru împotriva
voastrã.” *Vers. 15,16.

22. David ºi tot poporul care era cu el
s-au sculat ºi au trecut Iordanul; când
se lumina de ziuã, nu rãmãsese nici
unul care sã nu fi trecut Iordanul.
23. Ahitofel, când a vãzut cã sfatul

lui n-a fost urmat, a pus ºaua pe
mãgar ºi a plecat acasã în cetatea* lui.
ªi-a pus casa în rânduialã ºi s-a
spânzurat**. Când a murit, l-au îngro-
pat în mormântul tatãlui sãu.

*Cap. 15.12. **Mat. 27.5.

David la Mahanaim
24. David ajunsese la Mahanaim*,

când a trecut Absalom Iordanul, însoþit
de toþi bãrbaþii lui Israel.

*Gen. 32.2. Ios. 13.26. Cap. 2.8.

25. Absalom a pus pe Amasa în
fruntea oºtirii, în locul lui Ioab.
Amasa era fiul unui om numit Itra,
israelitul, care intrase la Abigail*, fata
lui Nahaº ºi sora Þeruiei, mama lui
Ioab. *1 Cron. 2.17.

26. Israel ºi Absalom au tãbãrât în
þara Galaadului.
27. Când a ajuns David la Mahanaim,

ªobi*, fiul lui Nahaº, din Raba fiilor
lui Amon, Machir**, fiul lui Amiel,
din Lodebar, ºi Barzilai†, galaaditul,
din Roghelim,

*Cap. 10.1; 12.29. **Cap. 9.4. †Cap. 19.31,32. 1 Împ. 2.7.

28. au adus paturi, lighene, vase de
pãmânt, grâu, orz, fãinã, grâu prãjit,
bob, linte, uscãturi,
29. miere, unt, oi ºi brânzã de vacã.

Au adus aceste lucruri lui David ºi
poporului care era cu el ca sã mãnânce;
cãci ziceau: „Poporul acesta trebuie sã
fi suferit de foame, de obosealã ºi de
sete, în pustiu*.” *Cap. 16.2.

Absalom ucis de Ioab

181. David a numãrat poporul care
era cu el ºi a pus peste ei cãpe-

tenii peste mii ºi cãpetenii peste sute.
2. A pus o treime din popor sub

porunca lui Ioab, o treime* sub Abiºai,
fiul Þeruiei, fratele lui Ioab, ºi o
treime sub Itai, din Gat. ªi împãratul
a zis poporului: „Vreau sã ies ºi eu
împreunã cu voi.” *Cap. 15.19.

3. Dar poporul* a zis: „Sã nu ieºi!
Cãci dacã vom lua-o la fugã, luarea
aminte nu se va îndrepta asupra
noastrã; ºi când vor cãdea jumãtate

din noi, nu vor lua seama la noi; dar tu
eºti ca zece mii dintre noi, ºi acum
este mai bine sã ne vii în ajutor din
cetate.” *Cap. 21.17.

4. Împãratul le-a rãspuns: „Voi face
ce credeþi cã este mai bine.” ªi împã-
ratul a stat lângã poartã, în timp ce tot
poporul ieºea cu sutele ºi miile.
5. Împãratul a dat urmãtoarea poruncã

lui Ioab, lui Abiºai ºi lui Itai: „Pentru
dragostea pe care o aveþi faþã de mine,
purtaþi-vã blând cu tânãrul Absalom!”
ªi tot poporul* a auzit porunca împãra-
tului, datã tuturor cãpeteniilor cu privire
la Absalom. *Vers. 12.

6. Poporul a ieºit în câmp înaintea lui
Israel, ºi bãtãlia a avut loc în pãdurea*
lui Efraim. *Ios. 17.15,18.

7. Acolo, poporul lui Israel a fost
bãtut de slujitorii lui David ºi a fost
o mare înfrângere în ziua aceea, ca
douãzeci de mii de oameni.
8. Lupta s-a întins pe tot þinutul, ºi

pãdurea a mâncat mai mult popor în
ziua aceea decât a mâncat sabia.
9. Absalom s-a pomenit în faþa

oamenilor lui David. Era cãlare pe un
catâr. Catârul a pãtruns sub ramurile
încâlcite ale unui mare stejar, ºi capul
lui Absalom s-a prins de stejar; a
rãmas astfel spânzurat între cer ºi
pãmânt, ºi catârul care era sub el a
trecut înainte.
10. Un om, vãzând lucrul acesta, a

venit ºi a spus lui Ioab: „Iatã, am vãzut
pe Absalom spânzurat de un stejar.”
11. ªi Ioab a zis omului care i-a adus

ºtirea aceasta: „L-ai vãzut! De ce, dar,
nu l-ai tãiat pe loc? Þi-aº fi dat zece
sicli de argint ºi un brâu.”
12. Dar omul acela a zis lui Ioab:

„Chiar dacã aº cântãri în mâna mea
o mie de sicli de argint, n-aº pune
mâna pe fiul împãratului; cãci noi am
auzit* urmãtoarea poruncã pe care þi-a
dat-o împãratul þie, lui Abiºai ºi lui
Itai: „Luaþi seama fiecare la tânãrul
Absalom!” *Vers. 5.

13. ªi dacã l-aº fi omorât miºeleºte,
nimic n-ar fi rãmas ascuns împãratului,
ºi tu însuþi ai fi fost împotriva mea.”
14. Ioab a zis: „Nu voi zãbovi atâta

cu tine!” ªi a luat trei sãgeþi în mânã ºi
le-a înfipt în inima lui Absalom, care
era încã plin de viaþã în mijlocul
stejarului.
15. Zece tineri, care duceau armele
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lui Ioab, au înconjurat pe Absalom, 
l-au lovit ºi l-au omorât.
16. Ioab a sunat din trâmbiþã; ºi

poporul s-a întors, încetând astfel sã
mai urmãreascã pe Israel, oprit de Ioab.
17. Au luat pe Absalom, l-au aruncat

într-o groapã mare din mijlocul pãdurii
ºi au pus* peste el o grãmadã foarte
mare de pietre. Tot Israelul a fugit,
fiecare în cortul lui. – *Ios. 7.26.

18. Pe când trãia, Absalom îºi ridicase
un stâlp de aducere aminte în Valea
Împãratului*. Cãci zicea: „N-am** fii,
prin care sã se poatã pãstra aducerea
aminte a numelui meu.” ªi a pus
numele sãu stâlpului, care ºi astãzi se
numeºte stâlpul lui Absalom. –

*Gen. 14.17. **Cap. 14.27.

Solia lui Cuºi
19. Ahimaaþ, fiul lui Þadoc, a zis:

„Lasã-mã sã dau fuga ºi sã duc
împãratului vestea cea bunã cã Domnul
i-a fãcut dreptate, scãpându-l din mâna
vrãjmaºilor sãi.”
20. Ioab i-a zis: „Nu tu ai sã duci

veºtile azi; le vei duce într-o altã zi,
dar nu astãzi, fiindcã fiul împãratului
a murit.”
21. ªi Ioab a zis lui Cuºi: „Du-te ºi

vesteºte împãratului ce ai vãzut.” Cuºi
s-a închinat înaintea lui Ioab ºi a dat
fuga.
22. Ahimaaþ, fiul lui Þadoc, a zis

iarãºi lui Ioab: „Orice s-ar întâmpla,
lasã-mã sã alerg dupã Cuºi.” ªi Ioab
a zis: „Pentru ce vrei sã alergi, fiule?
Nu este o solie care-þi va fi de folos.”
23. „Orice s-ar întâmpla vreau sã

alerg”, a zis din nou Ahimaaþ. ªi Ioab 
i-a zis: „Dã fuga!” Ahimaaþ a alergat
pe drumul care duce în câmpie ºi a
luat-o înaintea lui Cuºi.
24. David ºedea între cele douã porþi.

Caraula* s-a dus pe acoperiºul porþii
spre zid; a ridicat ochii ºi s-a uitat. ªi
iatã cã un om alerga singur singurel.

*2 Împ. 9.17.

25. Caraula a strigat ºi a dat de ºtire
împãratului. Împãratul a zis: „Dacã
este singur, aduce veºti.” ªi omul
acela se apropia din ce în ce mai mult.
26. Caraula a vãzut un alt om aler-

gând; a strigat la portar: „Iatã un om
aleargã singur singurel.” Împãratul a
zis: „ªi el aduce veºti.”
27. Caraula a zis: „Alergãtura celui

dintâi pare cã e a lui Ahimaaþ, fiul

lui Þadoc.” ªi împãratul a zis: „Este
un om de bine ºi aduce veºti bune.”
28. Ahimaaþ a strigat ºi a zis împã-

ratului: „Este bine de tot!” S-a închi-
nat înaintea împãratului cu faþa pânã
la pãmânt ºi a zis: „Binecuvântat sã
fie Domnul Dumnezeul tãu care a dat
în mâinile noastre pe cei ce ridicau
mâna împotriva domnului nostru,
împãratul.”
29. Împãratul a zis: „Tânãrul Absalom

este bine, sãnãtos?” Ahimaaþ a rãspuns:
„Am vãzut o mare învãlmãºealã, când
a trimis Ioab pe slujitorul împãratului
ºi pe mine, slujitorul tãu: dar nu ºtiu
ce era.”
30. ªi împãratul a zis: „Stai acolo la

o parte.” ªi Ahimaaþ a stat deoparte.
31. Îndatã a sosit Cuºi. ªi a zis: „Sã

afle domnul meu, împãratul, vestea
cea bunã! Astãzi Domnul þi-a fãcut
dreptate, scãpându-te din mâna
tuturor celor ce se ridicau împotriva
ta.”
32. Împãratul a zis lui Cuºi: „Tânãrul

Absalom este bine, sãnãtos?” Cuºi
a rãspuns: „Ca tânãrul acesta sã fie
vrãjmaºii domnului meu, împãratul, ºi
toþi cei ce se ridicã împotriva ta ca 
sã-þi facã rãu!”
33. Atunci împãratul, cutremurându-se,

s-a suit în odaia de sus a porþii ºi a
plâns. Pe când mergea, zicea: „Fiul*
meu Absalom! Fiul meu, fiul meu
Absalom! Cum n-am murit eu în locul
tãu! Absalom, fiul meu, fiul meu!”

*Cap. 19.4.

Jalea împãratului

191. Au venit ºi au spus lui Ioab:
„Iatã cã împãratul plânge ºi se

jeleºte din pricina lui Absalom.”
2. ªi în ziua aceea, biruinþa s-a

prefãcut în jale pentru tot poporul,
cãci în ziua aceea, poporul auzea
zicându-se: „Împãratul este mâhnit din
pricina fiului sãu.”
3. În aceeaºi zi, poporul a intrat în

cetate* pe furiº, ca niºte oameni
ruºinaþi cã au fugit din luptã. *Vers. 32.

4. Împãratul îºi acoperise* faþa ºi
striga în gura mare: „Fiul** meu
Absalom! Absalom, fiul meu, fiul
meu!” *Cap. 15.30. **Cap. 18.33.

5. Ioab a intrat în odaia unde era
împãratul ºi a zis: „Tu acoperi azi de
ruºine faþa tuturor slujitorilor tãi,
care au scãpat azi viaþa ta, a fiilor tãi
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ºi a fetelor tale, a nevestelor tale ºi a
þiitoarelor tale.
6. Tu iubeºti pe cei ce te urãsc ºi

urãºti pe cei ce te iubesc, cãci arãþi azi
cã pentru tine nu sunt nici cãpetenii,
nici slujitori; ºi vãd acum cã, dacã ar
trãi Absalom, ºi noi toþi am fi murit în
ziua aceasta, lucrul acesta þi-ar fi
plãcut.
7. Scoalã-te, dar, ieºi ºi vorbeºte dupã

inima slujitorilor tãi! Cãci jur pe
Domnul, cã, dacã nu ieºi sã te arãþi, nu
va rãmâne un om cu tine în noaptea
aceasta; ºi aceasta va fi o nenorocire
mai rea pentru tine decât toate neno-
rocirile care þi s-au întâmplat din
tinereþe pânã acum.”
8. Atunci împãratul s-a sculat ºi a

ºezut la poartã. Au spus tot poporului:
„Iatã cã împãratul stã la poartã.” ªi tot
poporul a venit înaintea împãratului.

Întoarcerea împãratului la Ierusalim
Însã Israel fugise, fiecare în cortul

lui.
9. ªi în toate seminþiile lui Israel, tot

poporul se certa, zicând: „Împãratul ne-a
izbãvit din mâna vrãjmaºilor noºtri,
el ne-a scãpat din mâna filistenilor;   ºi
acum a trebuit sã fugã* din þarã
dinaintea lui Absalom. *Cap. 15.14.

10. ªi Absalom, pe care-l unsesem sã
domneascã peste noi, a murit în
bãtãlie: de ce nu puneþi o vorbã pentru
întoarcerea împãratului?”
11. La rândul sãu, împãratul David a

trimis sã spunã preoþilor Þadoc ºi
Abiatar: „Vorbiþi bãtrânilor lui Iuda ºi
spuneþi-le: „Pentru ce aþi fi voi cei din
urmã pentru întoarcerea împãratului în
casa lui?” – cãci ce se spunea în tot
Israelul ajunsese pânã la împãrat. –
12. Voi sunteþi fraþii mei, sunteþi os*

din oasele mele ºi carne din carnea
mea; pentru ce aþi fi voi cei din urmã
pentru aducerea împãratului înapoi?

*Cap. 5.1.

13. ªi lui Amasa* spuneþi-i aºa: „Nu
eºti tu oare os din oasele mele ºi carne
din carnea mea? Sã mã pedepseascã**
Dumnezeu cu toatã asprimea dacã nu
vei fi înaintea mea pentru totdeauna
cãpetenia oºtirii, în locul lui Ioab!”

*Cap. 17.25. **Rut 1.17.

14. David a înmuiat inima tuturor
celor din Iuda, de parcã ar fi fost un
singur* om; ºi au trimis sã spunã

împãratului: „Întoarce-te, tu ºi toþi
slujitorii tãi.” *Judc. 20.1.

15. Împãratul s-a întors ºi a ajuns
pânã la Iordan. ªi Iuda s-a dus la
Ghilgal*, ca sã iasã înaintea împã-
ratului ºi sã-l facã sã treacã Iordanul.

*Ios. 5.9.

Bunãtatea lui David faþã de ªimei
16. ªimei*, fiul lui Ghera, benia-

mitul, care era din Bahurim, s-a grãbit
sã se coboare cu cei din Iuda înaintea
împãratului David. *Cap. 16.5. 1 Împ. 2.8.

17. Avea cu el o mie de oameni din
Beniamin ºi pe Þiba*, mai marele
casei lui Saul, ºi pe cei cincisprezece
fii ºi pe cei douãzeci de robi ai lui
Þiba. Au trecut Iordanul în faþa împã-
ratului. *Cap. 9.2,10; 16.1,2.

18. Luntrea pusã la îndemâna împã-
ratului tocmai pornise ca sã-i treacã ºi
casa dincolo; ºi în clipa când era sã
treacã împãratul Iordanul, ªimei, fiul
lui Ghera, s-a închinat înaintea lui.
19. ªi a zis împãratului: „Sã nu þinã

seamã* domnul meu de nelegiuirea
mea**, sã uite cã robul tãu l-a ocãrât
în ziua când împãratul, domnul meu,
ieºea din Ierusalim ºi sã nu þinã
seama† împãratul de lucrul acesta!

*1 Sam. 22.15. **Cap. 16.5,6, etc. †Cap. 13.33.

20. Cãci robul tãu mãrturiseºte cã a
pãcãtuit. ªi iatã, vin astãzi, cel dintâi
din toatã casa lui Iosif*, înaintea împã-
ratului, domnul meu.” *Cap. 16.5.

21. Atunci Abiºai, fiul Þuriei, a luat
cuvântul ºi a zis: „Nu trebuie oare sã
moarã ªimei pentru cã a blestemat* pe
unsul Domnului?” *Exod 22.28.

22. Dar David a zis: „Ce* am eu cu
voi, fiii Þuriei, ºi pentru ce vã arãtaþi
astãzi potrivnicii mei? Astãzi sã se
omoare** oare vreun om în Israel? Nu
ºtiu eu cã împãrãþesc azi peste Israel?”

*Cap. 16.10. **1 Sam. 11.13.

23. ªi împãratul* a zis lui ªimei: „Nu
vei muri!” Împãratul i-a jurat cã nu-l
va omorî. *1 Împ. 2.8,9,37,46.

Bunãtatea lui David faþã de Mefiboºet
24. Mefiboºet*, fiul lui Saul, s-a

coborât ºi el înaintea împãratului. Nu-ºi
îngrijise nici picioarele, nici barba,
nici nu-ºi spãlase hainele, din ziua
când plecase împãratul pânã în ziua
când se întorcea în pace. *Cap. 9.6.

25. Când s-a dus înaintea împãratului
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la Ierusalim, împãratul i-a zis: „Pentru
ce n-ai venit* cu mine, Mefiboºet?”

*Cap. 16.17.

26. ªi el a rãspuns: „Împãrate, dom-
nul meu, slujitorul meu m-a înºelat,
cãci robul tãu, care este olog, zisese:
„Voi pune ºaua pe mãgar, voi încãleca
pe el ºi voi merge cu împãratul.”
27. ªi el a* înnegrit pe robul tãu la

domnul meu, împãratul. Dar domnul
meu**, împãratul, este ca un înger al
lui Dumnezeu. Fã ce vei crede.

*Cap. 16.3. **Cap. 14.17,20.

28. Cãci toþi cei din casa tatãlui meu
au fost niºte oameni vrednici de
moarte înaintea împãratului, domnul
meu; ºi totuºi* tu ai pus pe robul tãu
în rândul celor ce mãnâncã la masã cu
tine. Ce drept mai pot avea eu ºi ce am
sã cer eu împãratului?” *Cap. 9.7,10,13.

29. Împãratul i-a zis: „Ce mai vorbeºti
atâta? Am spus: „Tu ºi Þiba veþi împãrþi
pãmânturile.”
30. ªi Mefiboºet a zis împãratului:

„Sã ia chiar totul, cãci împãratul, dom-
nul meu, se întoarce în pace acasã.”

Mulþumirea lui David faþã de Barzilai
31. Barzilai*, galaaditul, s-a coborât

din Roghelim ºi a trecut Iordanul
împreunã cu împãratul, ca sã-l petreacã
pânã dincolo de Iordan. *1 Împ. 2.7.

32. Barzilai era foarte bãtrân, în
vârstã de optzeci de ani. El îngrijise*
de împãrat în timpul ºederii lui la
Mahanaim, cãci era un om foarte bogat.

*Cap. 17.27.

33. Împãratul a zis lui Barzilai: „Vino
cu mine ºi te voi hrãni la mine, în
Ierusalim.”
34. Dar Barzilai a rãspuns împãra-

tului: „Câþi ani voi mai trãi, ca sã mã
sui cu împãratul la Ierusalim?
35. Eu sunt astãzi în vârstã de optzeci

de ani*. Pot eu sã mai cunosc ce este
bun ºi ce este rãu? Poate robul tãu sã
mai aibã vreun gust pentru ce mãnâncã
ºi bea? Pot eu sã mai aud glasul
cântãreþilor ºi cântãreþelor? ªi pentru
ce sã mai fie robul tãu o povarã pentru
domnul meu, împãratul? *Ps. 90.10.

36. Robul tãu va merge puþin dincolo
de Iordan cu împãratul. De altfel,
pentru ce mi-ar face împãratul aceastã
binefacere?
37. Sã se întoarcã robul tãu, ºi sã 

mor în cetatea mea, lângã mormântul
tatãlui meu ºi mamei mele! Dar iatã
cã robul tãu Chimham* va trece cu
împãratul, domnul meu; fã ce vei crede
pentru el.” *1 Împ. 2.7. Ier. 41.17.

38. Împãratul a zis: „Chimham sã
treacã împreunã cu mine ºi voi face
pentru el ce vei vrea: tot ce vei dori de
la mine, îþi voi da!”
39. Dupã ce tot poporul a trecut

Iordanul ºi dupã ce l-a trecut ºi împã-
ratul, împãratul a sãrutat* pe Barzilai
ºi l-a binecuvântat. ªi Barzilai s-a întors
acasã. *Gen. 31.55.

40. Împãratul s-a îndreptat spre Ghil-
gal, însoþit de Chimham.
Tot poporul lui Iuda ºi jumãtate din

poporul lui Israel petrecuse pe împãrat
dincolo de Iordan.
41. Dar toþi bãrbaþii lui Israel au

venit la împãrat ºi i-au zis: „Pentru ce
te-au furat fraþii noºtri, bãrbaþii lui
Iuda, ºi au trecut* pe împãrat peste
Iordan, împreunã cu casa lui ºi cu toþi
oamenii lui David?” *Vers. 15.

42. Toþi bãrbaþii lui Iuda au rãspuns
bãrbaþilor lui Israel: „Fiindcã împã-
ratul ne este* rudã; ºi ce aþi gãsit aici,
ca sã vã mâniaþi? Am trãit noi pe
cheltuiala împãratului? Ne-a fãcut el
daruri?” *Vers. 12.
43. ªi bãrbaþii lui Israel au rãspuns

bãrbaþilor lui Iuda: „Împãratul este de
zece ori mai mult al nostru, ºi chiar la
David avem mai mult drept decât voi.
Pentru ce ne-aþi nesocotit? N-am fost
noi cei dintâi care am spus sã se
întoarcã împãratul nostru?” ªi bãrbaþii
lui Iuda au vorbit* cu mai multã
asprime decât bãrbaþii lui Israel.

*Judc. 8.1; 12.1.

Ioab omoarã pe Amasa

201. Acolo era un om de nimic,
numit ªeba, fiul lui Bicri, beni-

amitul. El a sunat din trâmbiþã ºi a zis:
„Noi* n-avem nici o parte cu David,
nici o moºtenire cu fiul lui Isai!
Fiecare** la cortul sãu, Israele!”

*Cap. 19.43. **1 Împ. 12.16. 2 Cron. 10.16.

2. ªi toþi bãrbaþii lui Israel s-au
depãrtat de David ºi au urmat pe ªeba,
fiul lui Bicri. Dar bãrbaþii lui Iuda au
rãmas credincioºi împãratului lor ºi
l-au însoþit de la Iordan pânã la
Ierusalim.
3. David a intrat iarãºi în casa lui, la

Ierusalim. Împãratul a luat cele zece
þiitoare* pe care le lãsase pentru paza
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casei ºi le-a pus într-o casã sub pazã; a
îngrijit de ele, dar n-a intrat la ele. ªi
au fost închise pânã în ziua morþii lor,
trãind în vãduvie. *Cap. 15.16; 16.21,22.

4. Împãratul a zis lui Amasa: „Chea-
mã-mi* peste trei zile pe bãrbaþii lui
Iuda, ºi tu sã fii de faþã aici.” *Cap. 19.13.

5. Amasa a plecat sã cheme pe Iuda;
dar a zãbovit peste vremea pe care i-o
hotãrâse împãratul.
6. David a zis atunci lui Abiºai:

„ªeba, fiul lui Bicri, ne va face acum
mai mult rãu decât Absalom. Ia tu
însuþi pe slujitorii* stãpânului tãu ºi
urmãreºte-l, ca nu cumva sã gãseascã
cetãþi întãrite ºi sã se ascundã dinaintea
noastrã.” *Cap. 11.11. 1 Împ. 1.33.

7. ªi Abiºai a plecat, urmat de
oamenii lui Ioab, de cheretiþi* ºi de
peletiþi ºi de toþi vitejii; au ieºit din
Ierusalim, ca sã urmãreascã pe ªeba,
fiul lui Bicri. *Cap. 8.18. 1 Împ. 1.38.

8. Când au fost lângã piatra cea mare
care este la Gabaon, Amasa a ajuns
înaintea lor. Ioab era încins cu o sabie
pe deasupra hainelor de rãzboi, cu
care era îmbrãcat; ea era legatã la
coapsã ºi stãtea în teacã, ºi când a
înaintat Ioab, sabia a alunecat.
9. Ioab a zis lui Amasa: „Eºti sãnãtos,

frate?” ªi cu mâna dreaptã a apucat*
pe Amasa de barbã sã-l sãrute.

*Mat. 26.49. Luca 22.47.

10. Amasa n-a luat seamã la sabia
care era în mâna lui Ioab; ºi Ioab l-a
lovit* cu ea în** pântece ºi i-a vãrsat
mãruntaiele pe pãmânt, fãrã sã-i mai
dea o a doua loviturã. ªi Amasa a
murit.
Ioab ºi fratele sãu Abiºai au urmãrit

pe ªeba, fiul lui Bicri. *1 Împ. 2.5. **Cap. 2.23.

11. Un bãrbat dintre oamenii lui Ioab
a rãmas lângã Amasa ºi zicea: „Cine
vrea pe Ioab ºi cine este pentru David?
Sã urmeze pe Ioab!”
12. Amasa se rostogolea în sânge în

mijlocul drumului; ºi omul acela,
vãzând cã tot poporul se opreºte, a tras
pe Amasa din drum pe un câmp ºi a
aruncat o hainã pe el, când a vãzut cã
toþi cei ce ajungeau lângã el se opreau.
13. Dupã ce a fost luat din drum,

fiecare a urmat pe Ioab, ca sã urmã-
reascã pe ªeba, fiul lui Bicri.

Omorârea lui ªeba
14. Ioab a strãbãtut toate seminþiile

lui Israel înspre Abel-Bet-Maaca*, ºi

toþi bãrbaþii de seamã s-au strâns ºi 
l-au urmat. *2 Împ. 15.29. 2 Cron. 16.4.

15. Au venit ºi au împresurat pe ªeba
în Abel-Bet-Maaca ºi au ridicat*
împotriva cetãþii un val care atingea
întãritura. Tot poporul care era cu Ioab
sãpa zidul ca sã-l facã sã cadã.

*2 Împ. 19.32.

16. Atunci o femeie înþeleaptã a
început sã strige din cetate: „Ascultaþi,
ascultaþi! Spuneþi, vã rog, lui Ioab:
„Apropie-te pânã aici, cãci vreau sã-þi
vorbesc!”
17. El s-a apropiat de ea, ºi femeia a

zis: „Tu eºti Ioab?” El a rãspuns: „Eu
sunt.” ªi ea i-a zis: „Ascultã vorbele
roabei tale.” El a rãspuns: „Ascult.”
18. ªi ea a zis: „Odinioarã era obiceiul

sã se spunã: „Sã întrebãm în Abel!” ªi
totul se isprãvea astfel.
19. Eu sunt una din cetãþile liniºtite ºi

credincioase din Israel; ºi tu cauþi sã
pierzi o cetate care este o mamã în
Israel! Pentru ce ai nimici tu moºte-
nirea* Domnului?” *1 Sam. 26.19. Cap. 21.3.

20. Ioab a rãspuns: „Departe, departe
de mine gândul sã nimicesc sau sã
dãrâm!
21. Nu este aºa! Dar un om din

muntele lui Efraim, numit ªeba, fiul
lui Bicri, a ridicat mâna împotriva
împãratului David; daþi-l încoace
numai pe el, ºi mã voi depãrta de
cetate.” Femeia a zis lui Ioab: „Iatã,
capul lui îþi va fi aruncat peste zid.”
22. ªi femeia s-a dus ºi a înduplecat

pe tot poporul cu înþelepciunea* ei; au
tãiat capul lui ªeba, fiul lui Bicri, ºi 
l-au aruncat lui Ioab. Ioab a sunat din
trâmbiþã; s-au împrãºtiat de lângã
cetate ºi fiecare s-a dus în cortul lui.
ªi Ioab s-a întors la Ierusalim, la
împãrat. *Ecl. 9.14,15.

Dregãtorii lui David
23. Ioab* era mai mare peste toatã

oºtirea lui Israel; Benaia, fiul lui
Iehoiada, era în fruntea cheretiþilor ºi
a peletiþilor; *Cap. 8.16,18.

24. Adoram era mai mare* peste
dãri; Iosafat**, fiul lui Ahilud, era
scriitor (arhivar);

*1 Împ. 4.6. **Cap. 8.16. 1 Împ. 4.3.

25. ªeia era logofãt; Þadoc* ºi Abiatar
erau preoþi; *Cap. 8.17. 1 Împ. 4.4.

26. ºi Ira* din Iair era slujbaº de stat
al lui David. *Cap. 23.38.
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Foamete de trei ani

211. Pe vremea lui David, a fost o
foamete care a þinut trei ani.

David a întrebat pe Domnul, ºi Dom-
nul a zis: „Din pricina lui Saul ºi a
casei lui sângeroase, pentru cã a ucis
pe gabaoniþi, este foametea aceasta.”
2. Împãratul a chemat pe gabaoniþi

sã le vorbeascã. – Gabaoniþii nu erau
dintre copiii lui Israel, ci erau o rãmã-
ºiþã* a amoriþilor; copiii lui Israel se
legaserã faþã de ei cu un jurãmânt, ºi
totuºi Saul voise sã-i ucidã, în râvna
lui pentru copiii lui Israel ºi Iuda. –

*Ios. 9.3,15-17.

3. David a zis gabaoniþilor: „Ce pot
face eu pentru voi ºi cu ce sã fac
ispãºire, ca sã binecuvântaþi moºtenirea*
Domnului?” *Cap. 20.19.

4. Gabaoniþii i-au rãspuns: „Nu voim
nici argint, nici aur de la Saul ºi de la
casa lui ºi nici nu este treaba noastrã
sã omorâm pe cineva din Israel.” ªi
împãratul a zis: „Ce voiþi, dar, sã vã
fac?”
5. Ei au rãspuns împãratului: „Fiindcã

omul acela ne-a slãbit ºi îºi pusese de
gând sã ne nimiceascã pentru ca sã ne
facã sã pierim din tot þinutul lui Israel,
6. sã ni se dea ºapte bãrbaþi din fiii

lui ºi-i vom spânzura înaintea Dom-
nului, la Ghibeea* lui Saul, alesul**
Domnului.” ªi împãratul a zis: „Vi-i
voi da.” *1 Sam. 10.26; 11.4. **1 Sam. 10.24.

7. Împãratul a cruþat pe Mefiboºet,
fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, pentru
jurãmântul* pe care-l fãcuserã între ei,
înaintea Domnului, David ºi Ionatan,
fiul lui Saul. *1 Sam. 18.3; 20.8,15,42; 23.18.

8. Dar împãratul a luat pe cei doi fii,
pe care-i nãscuse lui Saul, Riþpa*, fata
lui Aiia, ºi anume: Armoni ºi Mefiboºet,
ºi pe cei cinci fii, pe care-i nãscuse
Merab, fata lui Saul, lui Adriel din
Mehola, fiul lui Barzilai; *Cap. 3.7.

9. i-a dat în mâinile gabaoniþilor, care
i-au spânzurat pe munte, înaintea*
Domnului. Toþi cei ºapte au pierit
împreunã; au fost omorâþi în cele
dintâi zile ale seceratului, la începutul
seceratului orzului. *Cap. 6.17.
10. Riþpa*, fata lui Aiia, a luat un sac

ºi l-a întins sub ea peste stâncã, de la
începutul** seceratului pânã când a
cãzut peste ei ploaie din cer; ºi a oprit
pãsãrile cerului sã se apropie de ei în
timpul zilei, ºi fiarele câmpului în
timpul nopþii. *Vers. 8. Cap. 3.7. **Deut. 21.23.

11. Au înºtiinþat pe David despre ce
fãcuse Riþpa, fata lui Aiia, þiitoarea lui
Saul.
12. ªi David s-a dus ºi a luat oasele

lui Saul ºi oasele fiului sãu Ionatan de
la locuitorii din Iabesul Galaadului*,
care le luaserã din piaþa Bet-ªan, unde
îi spânzuraserã filistenii** când au
bãtut pe Saul la Ghilboa.

*1 Sam. 31.11-13. **1 Sam. 31.10.

13. A luat de acolo oasele lui Saul ºi
oasele fiului sãu Ionatan; ºi s-au strâns
ºi oasele celor ce fuseserã spânzuraþi.
14. Au îngropat oasele lui Saul ºi

fiului sãu Ionatan în þara lui Beniamin,
la Þela*, în mormântul lui Chis, tatãl
lui Saul. ªi au fãcut tot ce poruncise
împãratul.
Dupã aceea, Dumnezeu** a fost

potolit faþã de þarã.
*Ios. 18.28. **Ios. 7.26. Cap. 24.25.

Rãzboiul împotriva filistenilor
15. Filistenii au pornit iarãºi cu

rãzboi împotriva lui Israel. David s-a
coborât cu slujitorii lui ºi a luptat
împotriva filistenilor. David era
obosit.
16. ªi Iºbi-Benob, unul din copiii

lui Rafa, a voit sã omoare pe David;
avea o suliþã în greutate de trei sute de
sicli de aramã ºi era încins cu o sabie
nouã.
17. Abiºai, fiul Þeruiei, a venit în

ajutorul lui David, a lovit pe filistean
ºi l-a omorât. Atunci oamenii lui David
i-au jurat, zicând: „Sã* nu mai ieºi cu
noi la luptã, ca sã nu stingi lumina**
lui Israel.”

*Cap. 18.3. **1 Împ. 11.36; 15.4. Ps. 132.17.

18. Dupã aceea, a mai fost* o bãtãlie
la Gob cu filistenii. Atunci Sibecai**,
huºatitul, a omorât pe Saf, care era
unul din copiii lui Rafa.

*1 Cron. 20.4. **1 Cron. 11.29.

19. A mai fost o bãtãlie la Gob cu
filistenii. ªi Elhanan, fiul lui Iaare-
Oreghim, din Betleem, a omorât pe
Goliat* din Gat, care avea o suliþã al
cãrei mâner era ca sulul de þesut.

*1 Cron. 20.5.

20. A mai fost o bãtãlie la Gat*.
Acolo era un om de staturã înaltã, care
avea ºase degete la fiecare mânã ºi la
fiecare picior, în totul douãzeci ºi
patru, ºi care se trãgea tot din Rafa.

*1 Cron. 20.6.

21. El a batjocorit pe Israel; ºi Ionatan,
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fiul lui ªimea*, fratele lui David, l-a
omorât. *1 Sam. 16.9.

22. Aceºti patru* oameni erau copiii
lui Rafa nãscuþi la Gat. Au pierit uciºi
de mâna lui David ºi de mâna sluji-
torilor lui. *1 Cron. 20.8.

Cântarea lui David

221. David a îndreptat cãtre Dom-
nul cuvintele* acestei cântãri,

dupã ce Domnul l-a izbãvit** din
mâna tuturor vrãjmaºilor lui ºi din
mâna lui Saul.

*Exod 15.1. Judc. 5.1. **Ps. 18, titlu; 34.19.

2. El a zis:
„Domnul* este stânca mea, cetãþuia

mea, izbãvitorul meu.
*Deut. 32.4. Ps. 18.2, etc.; 31.3; 71.3; 91.2; 144.2.

3. Dumnezeu este stânca mea, la
care* gãsesc un adãpost,
scutul** meu ºi puterea† care mã

mântuieºte,
turnul†† meu cel înalt ºi scãparea*†

mea.
Mântuitorule! Tu mã scapi de silnicie.

*Evr. 2.13. **Gen. 15.1. †Luca 1.69. ††Prov. 18.10.
*†Ps. 9.9; 14.6; 59.16; 71.7. Ier. 16.19.

4. Eu chem pe Domnul cel vrednic de
laudã ºi sunt izbãvit de vrãjmaºii mei.
5. Cãci valurile morþii mã înconju-

raserã,
ºuvoaiele nimicirii mã înspãimân-

taserã;
6. legãturile* mormântului mã încon-

juraserã,
laþurile morþii mã prinseserã. *Ps. 116.3.

7. În strâmtorarea mea, am chemat*
pe Domnul,
am chemat pe Dumnezeul meu;
din locaºul Lui, El mi-a auzit**

glasul,
ºi strigãtul meu a ajuns la urechile

Lui. *Ps. 116.4; 120.1. Iona 2.2. **Exod 3.7. Ps. 34.6,15,17.

8. Atunci pãmântul s-a cutremurat* ºi
s-a clãtinat,
temeliile** cerului s-au miºcat ºi 

s-au zguduit,
pentru cã El Se mâniase.

*Judc. 5.4. Ps. 77.18; 97.4. **Iov 26.11.

9. Fum se ridica din nãrile Lui,
ºi un foc* mistuitor ieºea din gura

Lui:
cãrbuni aprinºi þâºneau din ea.

*Ps. 97.3. Hab. 3.5. Evr. 12.29.

10. A plecat* cerurile ºi S-a coborât:
un nor gros** era sub picioarele Lui.

*Ps. 144.5. Isa. 64.1. **Exod 20.21. 1 Împ. 8.12. Ps. 97.2.

11. Cãlãrea pe un heruvim ºi zbura,
venea pe aripile* vântului; *Ps. 104.3.

12. era înconjurat cu întunericul* ca
ºi cu un cort,
era înconjurat cu grãmezi de ape ºi cu

nori întunecoºi. *Vers. 10. Ps. 97.2.

13. Din strãlucirea care era înaintea
Lui
scânteiau cãrbuni* de foc. *Vers. 9.

14. Domnul a tunat* din ceruri,
Cel Preaînalt a fãcut sã-I rãsune

glasul;
*Judc. 5.20. 1 Sam. 2.10; 7.10. Ps. 29.3. Isa. 30.30.

15. a aruncat sãgeþi* ºi a risipit pe
vrãjmaºii mei,
a aruncat fulgerul ºi i-a pus pe fugã.

*Deut. 32.23. Ps. 7.13; 77.17; 144.6. Hab. 3.11.

16. Fundul mãrii s-a vãzut,
temeliile lumii au fost descoperite
de mustrarea* Domnului,
de vuietul suflãrii nãrilor Lui.

*Exod 15.8. Ps. 106.9. Naum 1.4. Mat. 8.26.

17. El ªi-a întins mâna de sus din
înãlþime, m-a apucat,
m-a scos din apele cele mari; *Ps. 144.7.

18. m-a izbãvit* de potrivnicul meu
cel puternic,
de vrãjmaºii mei care erau mai tari

decât mine. *Vers. 1.

19. Ei mã prinseserã în ziua strâm-
torãrii mele,
dar Domnul a fost sprijinitorul

meu,
20. El m-a scos la loc* larg.
El m-a mântuit pentru cã mã** iubeºte.

*Ps. 31.8; 118.5. **Cap. 15.26. Ps. 22.8.

21. Domnul mi-a* rãsplãtit dupã
nevinovãþia mea,
mi-a fãcut dupã curãþia** mâinilor

mele;
*1 Sam. 26.23. Vers. 25. 1 Împ. 8.32. Ps. 7.8. **Ps. 24.4.

22. cãci am pãzit* cãile Domnului,
nu m-am fãcut vinovat faþã de Dum-

nezeul meu.
*Gen. 18.19. Ps. 119.3; 128.1. Prov. 8.32.

23. Toate poruncile* Lui au fost**
înaintea mea,
ºi nu m-am depãrtat de la legile Lui.

*Deut. 7.12. Ps. 119.30,102. **Gen. 6.9; 17.1. Iov 1.1.

24. Am fost fãrã vinã înaintea Lui,
m-am pãzit de fãrãdelegea mea.
25. De aceea Domnul mi-a rãsplãtit

nevinovãþia* mea,
dupã curãþia mea înaintea Lui.

*Vers. 21.

26. Cu cel bun* Tu eºti bun,
cu omul drept Te porþi dupã dreptate,

*Mat. 5.7.

27. cu cel curat eºti curat,
cu cel îndãrãtnic* Te porþi dupã

îndãrãtnicia lui. *Lev. 26.23,24,27,28.
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28. Tu mântuieºti pe poporul* care se
smereºte,
ºi cu privirea Ta cobori pe cei

mândri**. *Exod 3.7,8. Ps. 72.12,13. 
**Iov 40.11,12. Isa. 2.11,12,17; 5.15. Dan. 4.37.

29. Da, Tu eºti lumina mea, Doamne!
Domnul lumineazã întunericul meu.
30. Cu Tine mã nãpustesc asupra unei

oºti înarmate,
cu Dumnezeul meu sar peste zid.
31. Cãile lui Dumnezeu sunt* desã-

vârºite,
cuvântul Domnului este** curãþat;
El este un scut pentru toþi cei ce cautã

adãpost în El. *Deut. 32.4. Dan. 4.37. 
Apoc. 15.3. **Ps. 12.6; 119.140. Prov. 30.5.

32. Cãci cine* este Dumnezeu, afarã
de Domnul?
ªi cine este o stâncã, afarã de

Dumnezeul nostru? *1 Sam. 2.2. Isa. 45.5,6.

33. Dumnezeu este cetãþuia mea* cea
tare
ºi El mã cãlãuzeºte pe** calea cea

dreaptã†. *Exod 15.2. Ps. 27.1; 28.7,8; 31.4. Isa. 12.2. 
**Evr. 13.21. †Deut. 18.13. Iov 22.3. Ps. 101.2,6; 119.1.

34. El îmi face picioarele ca* ale
cerboaicelor
ºi El mã aºazã pe locurile mele cele

înalte**.
*Cap. 2.18. Hab. 3.19. **Deut. 32.13. Isa. 33.16; 58.14.

35. Îmi* deprinde mâinile la luptã,
ºi braþele mele întind arcul de aramã.

*Ps. 144.1.

36. Tu îmi dai scutul mântuirii Tale,
ºi ajung mare prin bunãtatea Ta.
37. Lãrgeºti* drumul sub paºii mei,
ºi picioarele mele nu se clatinã. *Prov. 4.12.

38. Urmãresc pe vrãjmaºii mei ºi-i
nimicesc,
nu mã întorc pânã nu-i nimicesc.
39. Îi nimicesc, îi zdrobesc, de nu se

mai scoalã;
cad* sub picioarele mele. *Mal. 4.3.

40. Tu mã încingi* cu putere pentru
luptã,
rãpui sub mine pe potrivnicii** mei.

*Ps. 18.32,39. **Ps. 44.5.

41. Faci pe vrãjmaºii mei sã dea
dosul* înaintea mea,
ºi nimicesc pe cei ce mã urãsc.

*Gen. 49.8. Exod 23.27. Ios. 10.24.

42. Se uitã în jurul lor, ºi nu-i cine 
sã-i scape.
Strigã cãtre Domnul*, dar nu le

rãspunde! *Iov 27.9. Prov. 1.28. Isa. 1.15. Mica 3.4.

43. Îi pisez ca* pulberea pãmântului,
îi zdrobesc, îi calc în picioare, ca

noroiul** de pe uliþe. *2 Împ. 13.7. 
Ps. 35.5. Dan. 2.35. **Isa. 10.6. Mica 7.10. Zah. 10.5.

44. Mã scapi* din neînþelegerile
poporului meu;
mã pãstrezi drept cãpetenie** a

neamurilor;
un popor† pe care nu-l cunoºteam îmi

este supus. *Cap. 3.1; 5.1; 19.9,14; 20.1,2,22. 
**Deut. 28.13. Cap. 8.1-14. Ps. 2.8. †Isa. 55.5.

45. Fiii strãinului mã linguºesc;
mã ascultã la cea dintâi poruncã.
46. Fiii strãinului leºinã de la inimã,
tremurã când ies afarã din* cetãþuie.

*Mica 7.17.

47. Trãiascã Domnul ºi binecuvântatã
sã fie Stânca mea!
Înãlþat sã fie Dumnezeu, Stânca

mântuirii* mele, *Ps. 89.26.

48. Dumnezeu, care este Rãzbunã-
torul meu,
care-mi supune* popoarele *Ps. 144.2.

49. ºi care mã face sã scap de vrãj-
maºii mei!
Tu mã înalþi mai presus de potrivnicii

mei,
mã izbãveºti de omul* asupritor.

*Ps. 140.1.

50. De aceea Te voi lãuda printre*
neamuri, Doamne!
ªi voi cânta spre slava Numelui Tãu.

*Rom. 15.9.

51. El dã* mari izbãviri împãratului
Sãu
ºi aratã milã unsului** Sãu:
lui David ºi seminþei† lui, pentru

totdeauna.”
*Ps. 144.10. **Ps. 89.20. †Cap. 7.12,13. Ps. 89.29.

Cele din urmã cuvinte ale lui David

231. Iatã cele din urmã cuvinte ale
lui David.

Cuvântul lui David, fiul lui Isai,
cuvântul omului* care a fost înãlþat

sus de tot,
cuvântul unsului** Dumnezeului lui

Iacov,
cuvântul cântãreþului plãcut al lui

Israel. *Cap. 7.8,9. 
Ps. 78.70,71; 89.27. **1 Sam. 16.12,13. Ps. 89.20.
2. „Duhul* Domnului vorbeºte prin

mine,
ºi cuvântul Lui este pe limba mea.

*2 Pet. 1.21.
3. Dumnezeul lui Israel a vorbit.

Stânca* lui Israel mi-a zis:
„Cel ce împãrãþeºte între oameni cu

dreptate,
cel ce împãrãþeºte** în fricã de

Dumnezeu
*Deut. 32.4,31. Cap. 22.2,32. **Exod 18.21. 2 Cron. 19.7,9.

4. este* ca lumina dimineþii când
rãsare soarele
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în dimineaþa fãrã nori;
ca razele soarelui dupã ploaie,
care fac sã încolþeascã din pãmânt

verdeaþa.”
*Judc. 5.31. Ps. 89.36; 110.3. Prov. 4.18. Osea 6.5. 

5. Mãcar cã nu este aºa casa mea
înaintea lui Dumnezeu,
totuºi El a* fãcut cu mine un legã-

mânt veºnic,
bine întãrit în toate privinþele ºi tare.
Nu va face El oare sã rãsarã din el tot

ce este spre mântuirea ºi bucuria mea?
*Cap. 7.15,16. Ps. 89.29. Isa. 55.3.

6. Dar cei rãi sunt toþi ca niºte spini
pe care-i arunci 
ºi nu-i iei cu mâna;
7. cine se atinge de ei
se înarmeazã cu un fier sau cu

mânerul unei suliþe 
ºi-i arde în foc pe loc.”

Vitejii lui David
8. Iatã numele vitejilor care erau în

slujba lui David:
Ioºeb-Basºebet, tahchemonitul, unul din

fruntaºii cãpeteniilor. El ºi-a învârtit
suliþa peste opt sute de oameni, pe
care i-a omorât dintr-o datã.
9. Dupã el, Eleazar*, fiul lui Dodo,

fiul lui Ahohi. El era unul din cei trei
rãzboinici care au þinut piept împreunã
cu David împotriva filistenilor strânºi
pentru luptã, când bãrbaþii lui Israel se
dãdeau înapoi pe înãlþimi.

*1 Cron. 11.12; 27.4.

10. El s-a sculat ºi a lovit pe filisteni
pânã ce i-a obosit mâna ºi a rãmas
lipitã de sabie. Domnul a dat o mare
izbãvire în ziua aceea. Poporul s-a
întors dupã Eleazar, numai ca sã ia
prada.
11. Dupã el, ªama*, fiul lui Aghe,

din Harar. Filistenii** se strânseserã
la Lehi. Acolo era o bucatã de pãmânt
semãnatã cu linte; ºi poporul fugea
dinaintea filistenilor.

*1 Cron. 11.27. **1 Cron. 11.13,14.

12. ªama s-a aºezat în mijlocul ogo-
rului, l-a apãrat ºi a bãtut pe filisteni.
ªi Domnul a dat o mare izbãvire.
13. Trei* dintre cei treizeci de cãpetenii

s-au coborât pe vremea seceratului
ºi au venit la David, în peºtera**
Adulam, când o ceatã de filisteni
tãbãrâse în Valea† Refaim.

*1 Cron. 11.15. **1 Sam. 22.1. †Cap. 5.18.

14. David era atunci în* cetãþuie, ºi o
strajã a filistenilor era la Betleem.

*1 Sam. 22.4,5.

15. David a avut o dorinþã ºi a zis:
„Cine-mi va da sã beau apã din
fântâna de la poarta Betleemului?”
16. Atunci cei trei viteji au trecut

prin tabãra filistenilor ºi au scos apã
din fântâna de la poarta Betleemului.
Au adus-o ºi au dat-o lui David; dar el
n-a vrut s-o bea ºi a vãrsat-o înaintea
Domnului.
17. El a zis: „Departe de mine,

Doamne, gândul sã fac lucrul acesta!
Sã beau sângele* oamenilor acestora
care s-au dus cu primejdia vieþii lor?”
ªi n-a vrut s-o bea. Iatã ce au fãcut
aceºti trei viteji. *Lev. 17.10.

18. Abiºai*, fratele lui Ioab, fiul
Þeruiei, era cãpetenia celor trei. El 
ºi-a învârtit suliþa peste trei sute de
oameni ºi i-a omorât ºi a fost vestit
între cei trei. *1 Cron. 11.20.

19. Era cel mai cu vazã din cei trei ºi
a fost cãpetenia lor; dar n-a fost la
înãlþimea celor trei dintâi.
20. Benaia, fiul lui Iehoiada, fiul unui

om din Cabþeel*, om viteaz ºi vestit
prin faptele lui mari. El** a ucis pe cei
doi fii ai lui Ariel din Moab. S-a coborât
în mijlocul unei gropi pentru apã unde
a ucis un leu, într-o zi când cãzuse
zãpadã. *Ios. 15.21. **Exod 15.15. 1 Cron. 11.22.

21. A omorât pe un egiptean groaznic
la înfãþiºare, care avea o suliþã în
mânã; s-a coborât împotriva lui cu un
toiag, a smuls suliþa din mâna egip-
teanului ºi l-a omorât cu ea.
22. Iatã ce a fãcut Benaia, fiul lui

Iehoiada; ºi a fost vestit printre cei trei
viteji.
23. Era cel mai cu vazã din cei treizeci;

dar n-a ajuns la înãlþimea celor trei
dintâi. David l-a primit între sfetnicii
lui* de aproape. *Cap. 8.18; 20.23.

24. Asael*, fratele lui Ioab, din
numãrul celor treizeci, Elhanan, fiul
lui Dodo, din Betleem. *Cap. 2.18.

25. ªama* din Harod. Elica din
Harod. *1 Cron. 11.27.

26. Heleþ din Pelet. Ira, fiul lui Icheº,
din Tecoa.
27. Abiezer din Anatot. Mebunai din

Huºa.
28. Þalmon din Ahoah. Maharai din

Netofa.
29. Heleb, fiul lui Baana, din Netofa.
Itai, fiul lui Ribai, din Ghibeea fiilor

lui Beniamin.
30. Benaia din Piraton. Hidai din Na-

hale-Gaaº*. *Judc. 2.9.
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31. Abi-Albon din Araba. Azmavet
din Barhum.
32. Eliahba din ªaalbon. Bene-Iaºen.

Ionatan.
33. ªama din Harar. Ahiam, fiul lui

ªarar din Arar.
34. Elifelet, fiul lui Ahasbai, fiul

unui maacatit. Eliam, fiul lui Ahitofel,
din Ghilo.
35. Heþrai din Carmel. Paarai din

Arab.
36. Igheal, fiul lui Natan, din Þoba.

Bani din Gad.
37. Þelec, amonitul. Naharai din

Beerot, care ducea armele lui Ioab,
fiul Þeruiei.
38. Ira* din Ieter. Gareb din Ieter.

*Cap. 20.26.

39. Urie*, hetitul. De toþi: treizeci ºi
ºapte. *Cap. 11.3,6.

Numãrãtoarea poporului

241. Domnul S-a aprins de mânie*
din nou împotriva lui Israel; ºi a

stârnit pe David împotriva lor, zicând:
„Du-te** ºi fã numãrãtoarea lui Israel
ºi a lui Iuda.” *Cap. 21.1. **1 Cron. 27.23,24.

2. ªi împãratul a zis lui Ioab, cãpe-
tenia oºtirii, care se afla lângã el:
„Strãbate toate seminþiile lui Israel, de
la Dan* pânã al Beer-ªeba; sã se facã
numãrãtoarea poporului ºi sã ºtiu** la
cât se ridicã numãrul lor.”

*Judc. 20.1. **Ier. 17.5.

3. Ioab a zis împãratului: „Domnul
Dumnezeul tãu sã facã poporul de o
sutã de ori mai mare, ºi împãratul,
domnul meu, sã vadã cu ochii lui
lucrul acesta! Dar pentru ce vrea
împãratul, domnul meu, sã facã lucrul
acesta?”
4. Împãratul a stãruit în porunca pe

care o dãdea lui Ioab ºi cãpeteniilor
oºtirii; ºi Ioab ºi cãpeteniile oºtirii au
plecat de la împãrat, ca sã facã
numãrãtoarea poporului Israel.
5. Au trecut Iordanul ºi au tãbãrât la

Aroer*, la dreapta cetãþii care este în
mijlocul vãii Gad, ºi lângã Iaezer**.

*Deut. 2.36. Ios. 13.9,16. **Num. 22.1,3.

6. Au venit pânã în Galaad ºi în þara
lui Tahtim-Hodºi. S-au dus pânã la
Dan Iaan* ºi în împrejurimile Sido-
nului**.

*Ios. 19.47. Judc. 18.29. **Ios. 19.28. Judc. 18.28.

7. Au venit pânã la cetãþuia Tir ºi în
toate cetãþile heviþilor ºi ale canaa-

niþilor. Au ieºit spre partea de miazãzi
a lui Iuda, la Beer-ªeba.
8. Au strãbãtut astfel toatã þara ºi au

ajuns la Ierusalim, dupã nouã luni ºi
douãzeci de zile.
9. Ioab a dat împãratului numãrul

poporului: erau* în Israel opt sute de
mii de oameni de rãzboi care scoteau
sabia, ºi în Iuda cinci sute de mii de
oameni. *1 Cron. 21.5.

Ciuma
10. David a simþit cum îi bãtea* inima,

dupã ce fãcuse numãrãtoarea poporului.
ªi a zis Domnului: „Am sãvârºit un
mare** pãcat, fãcând lucrul acesta!
Acum, Doamne, binevoieºte ºi iartã
nelegiuirea robului Tãu, cãci am lucrat
în totul ca un† nebun!”

*1 Sam. 24.5. **Cap. 12.13. †1 Sam. 13.13.

11. A doua zi, când s-a sculat David,
cuvântul Domnului a vorbit astfel
prorocului Gad*, vãzãtorul** lui David:

*1 Sam. 22.5. **1 Sam. 9.9. 1 Cron. 29.29.

12. „Du-te ºi spune lui David: „Aºa
vorbeºte Domnul: „Îþi pun înainte trei
nenorociri; alege una din ele, ºi te voi
lovi cu ea.”
13. Gad s-a dus la David ºi i-a fãcut

cunoscut lucrul acesta, zicând: „Vrei
ºapte ani de foamete* în þara ta sau sã
fugi trei luni dinaintea vrãjmaºilor tãi,
care te vor urmãri, sau sã bântuie
ciuma trei zile în þarã? Acum alege ºi
vezi ce trebuie sã rãspund Celui ce mã
trimite.” *1 Cron. 21.13.
14. David a rãspuns lui Gad: „Sunt

într-o mare strâmtoare! Of! mai bine
sã cãdem în mâinile Domnului, cãci
îndurãrile* Lui sunt nemãrginite; dar
sã nu** cad în mâinile oamenilor!”

*Ps. 103.8,13,14; 119.156. **Isa. 47.6. Zah. 1.15.

15. Domnul* a trimis ciuma în Israel,
de dimineaþã pânã la vremea hotãrâtã.
ªi, din Dan pânã la Beer-ªeba, au
murit ºaptezeci de mii de oameni din
popor. *1 Cron. 21.14; 27.24.

16. Pe* când îngerul întindea mâna
peste Ierusalim ca sã-l nimiceascã,
Domnul S-a cãit** de rãul acela ºi a
zis îngerului care ucidea poporul:
„Destul! Trage-þi mâna acum!” Îngerul
Domnului era lângã aria lui Aravna†,
iebusitul.

*Exod 12.23. 1 Cron. 21.15. **Gen. 6.6. 1 Sam. 15.11.
Ioel 2.13,14. †Vers. 18. 1 Cron. 21.15. 2 Cron. 3.1.

17. David, vãzând pe îngerul care
lovea pe popor, a zis Domnului: „Iatã
cã am* pãcãtuit! Eu sunt vinovat: dar
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oile acestea ce au fãcut? Mâna Ta sã se
îndrepte, dar, împotriva mea ºi împo-
triva casei tatãlui meu!” *1 Cron. 21.17.

18. În ziua aceea, Gad a venit la
David ºi i-a zis: „Suie-te* ºi înalþã un
altar Domnului în aria lui Aravna,
iebusitul.” *1 Cron. 21.18, etc.

19. David s-a suit, dupã cuvântul lui
Gad, cum poruncise Domnul.
20. Aravna s-a uitat ºi a vãzut pe

împãrat ºi pe slujitorii lui îndrep-
tându-se spre el; ºi Aravna a ieºit ºi
s-a închinat înaintea împãratului, cu
faþa la pãmânt.
21. Aravna a zis: „Pentru ce vine

domnul meu, împãratul, la slujitorul lui?”
ªi David* a rãspuns: „Ca sã cumpãr de
la tine aria ºi sã zidesc în ea un altar
Domnului, pentru ca sã înceteze
urgia** aceasta de peste popor.”

*Gen. 23.8-16. **Num. 16.48,50.

22. Aravna a zis lui David: „Sã ia

domnul meu, împãratul, aria ºi sã
aducã în ea jertfele care-i vor plãcea;
vezi*, boii vor fi pentru arderea de tot,
ºi carele cu uneltele lor vor þine loc de
lemne.” *1 Împ. 19.21.

23. Aravna a dat împãratului totul. ªi
Aravna a zis împãratului: „Domnul
Dumnezeul tãu sã te* primeascã!”

*Ezec. 20.40,41.

24. Dar împãratul a zis lui Aravna:
„Nu! Vreau s-o cumpãr de la tine pe preþ
de argint ºi nu voi aduce Domnului
Dumnezeului meu arderi de tot, care
sã nu mã coste nimic.” ªi David a
cumpãrat** aria ºi boii cu cincizeci de
sicli de argint. *1 Cron. 21.24,25.

25. David a zidit acolo un altar
Domnului ºi a adus arderi de tot ºi
jertfe de mulþumire.
Atunci Domnul* a fost potolit faþã de

þarã ºi a încetat urgia** deasupra lui
Israel. *Cap. 21.14. **Vers. 21.
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Bãtrâneþea lui David

11. Împãratul David era bãtrân,
înaintat în vârstã; îl acopereau cu

haine ºi nu se putea încãlzi.
2. Slujitorii lui i-au zis: „Sã se caute

pentru domnul, împãratul, o fatã
fecioarã; ea sã stea înaintea împãra-
tului, sã-l îngrijeascã ºi sã se culce la
sânul tãu; ºi domnul meu, împãratul,
se va încãlzi.”
3. Au cãutat în tot þinutul lui Israel o

fatã tânãrã ºi frumoasã ºi au gãsit pe
Abiºag, sunamita*, pe care au adus-o
la împãrat. *Ios. 19.18.

4. Aceastã fatã era foarte frumoasã.
Ea a îngrijit pe împãrat ºi i-a slujit;
dar împãratul nu s-a împreunat cu ea.

Adonia vrea sã ia scaunul de domnie
5. Adonia*, fiul Haghitei, s-a sumeþit

pânã acolo încât a zis: „Eu voi fi
împãrat!” ªi ºi-a pregãtit** care ºi
cãlãreþi ºi cincizeci de oameni care
alergau înaintea lui. *2 Sam. 3.4. **2 Sam. 15.1.

6. Tatãl sãu nu-l mustrase niciodatã
în viaþa lui, zicând: „Pentru ce faci
aºa?” Adonia, de altfel, era foarte
frumos la chip ºi se nãscuse dupã*
Absalom. *2 Sam. 3.3,4. 1 Cron. 3.2.

7. El a vorbit cu Ioab, fiul Þeruiei, ºi
cu preotul* Abiatar: ºi aceºtia au trecut
de** partea lui. *2 Sam. 20.25. **Cap. 2.22,28.

8. Dar preotul Þadoc, Benaia, fiul lui
Iehoiada, prorocul Natan, ªimei*, Rei
ºi vitejii** lui David n-au fost cu
Adonia. *Cap. 4.18. **2 Sam. 23.8.

9. Adonia a tãiat oi, boi ºi viþei graºi,
lângã piatra lui Zohelet, care este lângã
En-Roguel; ºi a poftit pe toþi fraþii lui,
fiii împãratului, ºi pe toþi  bãrbaþii lui
Iuda din slujba împãratului.
10. Dar n-a poftit pe prorocul Natan,

nici pe Benaia, nici pe viteji, nici pe
fratele sãu Solomon.

Bat-ªeba la David
11. Atunci Natan a zis Bat-ªebei, mama

lui Solomon: „N-ai auzit cã Adonia,   

CARTEA ÎNTÂI A ÎMPÃRAÞILOR
SAU A TREIA A ÎMPÃRAÞILOR1

(Deuteronom 32.15-18. Osea 10.1; 4.15.)

DOMNIA LUI SOLOMON
(2 Samuel 7.12-15. Capitolele 1-11. 2 Cronici 1-9. Psalm 89.)

1. Aºa se numeºte în Septuaginta

fiul Haghitei*, s-a fãcut împãrat, fãrã
sã ºtie domnul nostru David? *2 Sam. 3.4.

12. Vino, dar, acum, ºi-þi voi da un
sfat, ca sã-þi scapi viaþa ta ºi viaþa
fiului tãu Solomon.
13. Du-te, intrã la împãratul David ºi

spune-i: „Împãrate, domnul meu, n-ai
jurat tu roabei tale, zicând: „Fiul tãu
Solomon* va împãrãþi dupã mine ºi va
ºedea pe scaunul meu de domnie?”
Pentru ce, dar, împãrãþeºte Adonia?”

*1 Cron. 22.9.

14. ªi în timp ce tu vei vorbi cu
împãratul, eu însumi voi intra dupã
tine ºi-þi voi întãri cuvintele.”
15. Bat-ªeba s-a dus în odaia împã-

ratului. El era foarte bãtrân; ºi Abiºag,
sunamita, îi slujea.
16. Bat-ªeba s-a plecat ºi s-a închinat

înaintea împãratului. ªi împãratul a
zis: „Ce vrei?”
17. Ea i-a rãspuns: „Domnul meu, tu

ai jurat* roabei tale pe Domnul Dum-
nezeul tãu, zicând: „Solomon, fiul tãu,
va împãrãþi dupã mine ºi va ºedea pe
scaunul meu de domnie.” *Vers. 13,30.

18. ªi acum iatã cã Adonia împãrã-
þeºte! ªi tu nu ºtii, împãrate, domnul
meu!
19. El a* înjunghiat boi, viþei graºi ºi

oi, în mare numãr; ºi a poftit pe toþi
fiii împãratului, pe preotul Abiatar ºi
pe Ioab, cãpetenia oºtirii, dar pe robul
tãu Solomon nu l-a poftit. *Vers. 7-9,25.

20. Împãrate, domnul meu, tot Israelul
are ochii îndreptaþi spre tine, ca sã-i
faci cunoscut cine va ºedea pe scaunul
de domnie al împãratului, domnului
meu, dupã el.
21. ªi când împãratul, domnul meu,

va fi culcat* împreunã cu pãrinþii sãi,
se va întâmpla cã eu ºi fiul meu Solo-
mon vom fi priviþi ca niºte vinovaþi.”

*Deut. 31.16. Cap. 2.10.

22. Pe când încã vorbea ea cu împã-
ratul, iatã cã a sosit prorocul Natan.
23. Au dat de ºtire împãratului ºi au

zis: „Iatã cã a venit prorocul Natan!”
El a intrat înaintea împãratului ºi s-a
închinat înaintea împãratului cu faþa
pânã la pãmânt.
24. ªi Natan a zis: „Împãrate, domnul

meu, oare tu ai zis: „Adonia va împãrãþi
dupã mine ºi va ºedea pe scaunul meu
de domnie”?
25. Cãci el s-a* coborât astãzi, a tãiat

boi, viþei graºi ºi oi, în mare numãr; ºi
a poftit pe toþi fiii împãratului, pe

cãpeteniile oºtirii ºi pe preotul Abiatar.
ªi ei mãnâncã ºi beau înaintea lui ºi
zic: „Trãiascã împãratul** Adonia!”

*Vers. 19. **1 Sam. 10.24.

26. Dar nu m-a poftit nici pe mine, care
sunt robul tãu, nici pe preotul Þadoc,
nici pe Benaia, fiul lui Iehoiada, nici
pe robul tãu Solomon.
27. Oare din porunca domnului meu,

împãratul, are loc lucrul acesta ºi fãrã
sã fi fãcut cunoscut robului tãu cine
are sã se suie pe scaunul de domnie al
împãratului, domnului meu, dupã el?”
28. Împãratul David a rãspuns: „Che-

maþi-mi pe Bat-ªeba.” Ea a intrat ºi 
s-a înfãþiºat înaintea împãratului.
29. ªi împãratul a jurat ºi a zis: „Viu*

este Domnul, care m-a izbãvit din
toate necazurile, *2 Sam. 4.9.

30. cã – aºa* cum am jurat pe Domnul
Dumnezeul lui Israel, zicând: „Fiul tãu
Solomon va împãrãþi dupã mine ºi va
ºedea pe scaunul meu de domnie în
locul meu” – aºa voi face azi.” *Vers. 17.

31. Bat-ªeba s-a plecat cu faþa la
pãmânt ºi s-a închinat înaintea împã-
ratului. ªi a zis: „Trãiascã* pe vecie
domnul meu, împãratul David!”

*Neem. 2.3. Dan. 2.4.

Solomon, împãrat
32. Împãratul David a zis: „Chemaþi-mi

pe preotul Þadoc, pe prorocul Natan
ºi pe Benaia, fiul lui Iehoiada.” Ei
au intrat ºi s-au înfãþiºat înaintea
împãratului.
33. ªi împãratul le-a zis: „Luaþi* cu

voi pe slujitorii stãpânului vostru,
puneþi pe fiul meu Solomon cãlare pe
catârul meu ºi coborâþi-l la** Ghihon.

*2 Sam. 20.6. **2 Cron. 32.30.

34. Acolo, preotul Þadoc ºi prorocul
Natan sã-l* ungã împãrat peste Israel.
Sã sunaþi** din trâmbiþã ºi sã ziceþi:
„Trãiascã împãratul Solomon!”

*1 Sam. 10.1; 16.3,12. 2 Sam. 2.4; 5.3. Cap. 19.16. 2 Împ.
9.3; 11.12. **2 Sam. 15.10. 2 Împ. 9.13; 11.14.

35. Sã vã suiþi apoi dupã el ca sã vinã
sã se aºeze pe scaunul meu de domnie
ºi sã împãrãþeascã în locul meu. Cãci
porunca mea este ca el sã fie cãpetenia
lui Israel ºi Iuda.”
36. Benaia, fiul lui Iehoiada, a rãspuns

împãratului: „Amin! Aºa sã vrea
Domnul Dumnezeul domnului meu,
împãratul:
37. Domnul sã fie cu Solomon cum*

a fost cu domnul meu, împãratul, ca
sã-ºi înalþe** scaunul de domnie mai
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presus de scaunul de domnie al dom-
nului meu, împãratul David!”

*Ios. 1.5,17. 1 Sam. 20.13. **Vers. 47.

38. Atunci preotul Þadoc s-a coborât
împreunã cu prorocul Natan, cu Be-
naia*, fiul lui Iehoiada, cu cheretiþii ºi
peletiþii; au pus pe Solomon cãlare pe
catârul împãratului David ºi l-au dus
la Ghihon. *2 Sam. 8.18; 23.20-23.

39. Preotul Þadoc a luat cornul cu
untdelemn* din Cort ºi a uns** pe
Solomon. Au sunat din trâmbiþã, ºi
tot† poporul a zis: „Trãiascã împãratul
Solomon!” *Exod 30.23,25,32. 
Ps. 89.20. **1 Cron. 29.22. †1 Sam. 10.24.

40. Tot poporul s-a suit dupã el, ºi
poporul cânta din fluier ºi se desfãta
cu mare bucurie; se clãtina pãmântul
de strigãtele lor.

Adonia aude
41. Zvonul acesta a ajuns pânã la

Adonia ºi la toþi cei poftiþi care erau
cu el, tocmai în clipa când sfârºeau de
mâncat. Ioab, auzind sunetul trâmbiþei,
a zis: „Ce este cu vuietul acesta de
care rãsunã cetatea?”
42. Pe când vorbea el încã, a venit

Ionatan, fiul preotului Abiatar. ªi Adonia
a zis: „Apropie-te, cã eºti un om*
viteaz ºi aduci veºti bune.” *2 Sam. 18.27.

43. „Da”, a rãspuns Ionatan lui Adonia,
„domnul nostru, împãratul David, a
fãcut împãrat pe Solomon.
44. A trimis cu el pe preotul Þadoc,

pe prorocul Natan, pe Benaia, fiul lui
Iehoiada, pe cheretiþi ºi peletiþi, ºi l-au
pus cãlare pe catârul împãratului.
45. Preotul Þadoc ºi prorocul Natan

l-au uns împãrat la Ghihon. De acolo
s-au suit veselindu-se, ºi cetatea a fost
pusã în miºcare: acesta este vuietul pe
care l-aþi auzit.
46. Solomon s-a ºi aºezat* pe scaunul

de domnie al împãratului. *1 Cron. 29.23.

47. ªi slujitorii împãratului au venit sã
binecuvânteze pe domnul nostru, împã-
ratul David, zicând: „Dumnezeul tãu sã
facã numele lui Solomon mai* vestit
decât numele tãu, ºi el sã-ºi înalþe scau-
nul de domnie mai presus de scaunul
tãu de domnie!” ªi împãratul s-a închi-
nat* pe patul sãu. *Vers. 37. **Gen. 47.31.

48. Iatã ce a zis ºi împãratul: „Bine-
cuvântat sã fie Domnul Dumnezeul lui
Israel care mi-a dat* astãzi un urmaº
pe scaunul meu de domnie ºi mi-a
îngãduit sã-l vãd!” *Cap. 3.6. Ps. 132. 11,12.

49. Toþi cei poftiþi de Adonia s-au
umplut de spaimã; s-au sculat ºi au
plecat care încotro.
50. Adonia s-a temut de Solomon; 

s-a sculat ºi el, a plecat ºi s-a apucat*
de coarnele altarului. *Cap. 2.28.

51. Au venit ºi au spus lui Solomon:
„Iatã cã Adonia se teme de împãratul
Solomon ºi s-a apucat de coarnele
altarului, zicând: „Sã-mi jure împãratul
Solomon azi cã nu va omorî pe robul
sãu cu sabia!”
52. Solomon a zis: „Dacã va fi om

cinstit, un* pãr din cap nu-i va cãdea
la pãmânt; dar dacã se va gãsi rãutate
în el, va muri.”

*1 Sam. 14.45. 2 Sam. 14.11. Fapt. 27.34.

53. ªi împãratul Solomon a trimis
niºte oameni, care l-au coborât de pe
altar. El a venit ºi s-a închinat înaintea
împãratului Solomon, ºi Solomon i-a
zis: „Du-te acasã.”

Învãþãturile date lui Solomon la moarte

21. David se apropia de clipa* morþii
ºi a dat îndrumãri fiului sãu

Solomon, zicând: *Gen. 47.29. Deut. 31.14.

2. „Eu* plec pe calea pe care merge
toatã lumea. Întãreºte-te** ºi fii om!

*Ios. 23.14. **Deut. 17.19,20.

3. Pãzeºte poruncile Domnului Dum-
nezeului tãu umblând în cãile Lui ºi
pãzind legile Lui, poruncile Lui, hotã-
rârile Lui ºi învãþãturile Lui, dupã
cum este scris în Legea lui Moise, ca
sã izbuteºti* în tot ce vei face ºi ori
încotro te vei întoarce 

*Deut. 29.9. Ios. 1.7. 1 Cron. 22.12,13.

4. ºi pentru ca Domnul sã împli-
neascã* urmãtoarele cuvinte pe care le-a
rostit pentru mine: „Dacã** fiii tãi vor
lua seama la calea lor, umblând† cu
credincioºie înaintea Mea, din toatã
inima lor ºi din tot sufletul lor, nu vei
fi lipsit†† niciodatã de un urmaº pe
scaunul de domnie al lui Israel.”

*2 Sam. 7.25. **Ps. 132.12. †2 Împ. 20.3. ††2 Sam. 7.12,13.
Cap. 8.25.

5. ªtii ce mi-a fãcut* Ioab, fiul Þeruiei,
ce a fãcut celor douã cãpetenii ale
oºtirii lui Israel, lui Abner**, fiul lui
Ner, ºi lui Amasa†, fiul lui Ieter. 
I-a omorât; a vãrsat în timp de pace
sânge de rãzboi ºi a pus sângele de
rãzboi pe cingãtoarea cu care era
încins la mijloc ºi pe încãlþãmintea din
picioare. *2 Sam. 3.39; 
18.5,12,14; 19.5-7. **2 Sam. 3.27. †2 Sam. 20.10.
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6. Fã dupã înþelepciunea* ta, ºi sã nu
laºi ca perii lui cei albi sã se coboare
în pace în Locuinþa morþilor.

*Vers. 9. Prov. 20.26.

7. Sã te porþi cu bunãvoinþã cu fiii lui
Barzilai*, galaaditul, ºi ei sã mãnânce**
la masã cu tine; cãci tot aºa s-au purtat
ºi ei† cu mine, ieºindu-mi înainte,
când fugeam de fratele tãu Absalom.

*2 Sam. 19.31,38. **2 Sam. 9.7,10; 19.28. †2 Sam. 17.27.

8. Iatã cã ai lângã tine pe ªimei*, fiul
lui Ghera, beniamitul, din Bahurim.
El a rostit împotriva mea mari bles-
teme în ziua când mã duceam la
Mahanaim. Dar s-a coborât înaintea**
mea la Iordan, ºi i-am jurat† pe
Domnul, zicând: „Nu te voi omorî cu
sabia.” *2 Sam. 16.5. **2 Sam. 19.18. †2 Sam. 19.23.

9. Acum, tu sã nu-l laºi nepedepsit*;
cãci eºti un om înþelept ºi ºtii cum
trebuie sã te porþi cu el. Sã-i cobori
perii albi însângeraþi** în Locuinþa
morþilor.” *Exod 20.7. Iov 9.28. **Gen. 42.38; 44.31.

10. David a adormit* cu pãrinþii lui ºi
a fost îngropat în cetatea** lui David.

*Cap. 1.21. Fapt. 2.29; 13.36. **2 Sam. 5.7.

11. Vremea cât a împãrãþit* David
peste Israel a fost de patruzeci de ani:
la Hebron a împãrãþit ºapte ani, iar la
Ierusalim a împãrãþit treizeci ºi trei de
ani. *2 Sam. 5.4. 1 Cron. 29.26,27.

12. Solomon a ºezut* pe scaunul de
domnie al tatãlui sãu, David, ºi împã-
rãþia lui s-a întãrit foarte mult.

*1 Cron. 29.23. 2 Cron. 1.1.

Solomon omoarã pe Adonia
13. Adonia, fiul Haghitei, s-a dus la

Bat-ªeba, mama lui Solomon. Ea i-a
zis: „Vii* cu gânduri paºnice?” El a
rãspuns: „Da.” *1 Sam. 16.4,5.

14. ªi a adãugat: „Am sã-þi spun o
vorbã.” Ea a zis: „Vorbeºte!”
15. ªi el a zis: „ªtii cã împãrãþia era*

a mea ºi cã tot Israelul îºi îndrepta
privirile spre mine ca sã fiu împãrat.
Dar împãrãþia s-a întors ºi a cãzut
fratelui meu, pentru cã Domnul i-a**
dat-o.
*Cap. 1.5. **1 Cron. 22.9,10; 28.5-7. Prov. 21.30. Dan. 2.21.

16. Acum îþi cer un lucru: nu-þi întoarce
faþa!” Ea i-a rãspuns: „Vorbeºte!”
17. ªi el a zis: „Spune, te rog, împã-

ratului Solomon – cãci nu se poate sã
nu te asculte – sã-mi dea de nevastã
pe* Abiºag, sunamita.” *Cap. 1.3,4.

18. Bat-ªeba a zis: „Bine! Voi vorbi
împãratului pentru tine.”

19. Bat-ªeba s-a dus la împãratul
Solomon, sã-i vorbeascã pentru Adonia.
Împãratul s-a sculat s-o întâmpine, s-a
închinat* înaintea ei ºi a ºezut pe
scaunul sãu de domnie. Au pus un
scaun pentru mama împãratului, ºi ea
a ºezut** la dreapta lui.

*Exod 20.12. **Ps. 45.9.

20. Apoi a zis: „Am sã-þi fac o micã
rugãminte: sã mã asculþi!” ªi împã-
ratul i-a zis: „Cere, mamã, cãci te voi
asculta.”
21. Ea a zis: „Abiºag, sunamita, sã fie

datã de nevastã fratelui tãu Adonia.”
22. Împãratul Solomon a rãspuns

mamei sale: „Pentru ce ceri numai pe
Abiºag, sunamita, pentru Adonia?
Cere ºi împãrãþia pentru el – cãci este
fratele meu mai mare decât mine –
pentru el, pentru preotul Abiatar* ºi
pentru Ioab, fiul Þeruiei.” *Cap. 1.7.

23. Atunci împãratul a jurat pe Domnul,
zicând: „Sã mã pedepseascã Dumnezeu
cu toatã* asprimea, dacã nu-l vor costa
viaþa pe Adonia cuvintele acestea!

*Rut 1.17.

24. Acum, viu este Domnul, care m-a
întãrit ºi m-a suit pe scaunul de
domnie al tatãlui meu, David, ºi care
mi-a fãcut o casã, dupã fãgãduinþa*
Lui, cã astãzi va muri Adonia!”

*2 Sam. 7.11,13. 1 Cron. 22.10.

25. ªi împãratul Solomon a trimis pe
Benaia, fiul lui Iehoiada, care l-a lovit;
ºi Adonia a murit.

Abiatar scos din slujbã
26. Împãratul a zis apoi preotului

Abiatar: „Du-te la Anatot*, la moºiile
tale, cãci eºti vrednic de moarte; dar
nu te voi omorî azi, pentru cã ai purtat**
chivotul Domnului Dumnezeu înaintea
tatãlui meu, David, ºi pentru cã ai luat†
parte la toate suferinþele tatãlui meu.”

*Ios. 21.18. **1 Sam. 23.6. 2 Sam. 15.24,29. †1 Sam.
22.20,23. 2 Sam. 15.24.

27. Astfel Solomon a scos pe Abiatar
din slujba de preot al Domnului, ca sã
împlineascã* cuvântul rostit de Domnul
asupra casei lui Eli, în Silo.

*1 Sam. 2.31-35.

Omorârea lui Ioab
28. Vestea aceasta a ajuns pânã la

Ioab, care luase partea* lui Adonia,
mãcar cã nu luase partea lui Absalom.
ªi Ioab a fugit la Cortul Domnului ºi
s-a apucat** de coarnele altarului.

*Cap. 1.7. **Cap. 1.50.
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29. Au dat de ºtire împãratului Solo-
mon cã Ioab a fugit la Cortul Domnului
ºi cã este la altar. ªi Solomon a trimis
pe Benaia, fiul lui Iehoiada, zicându-i:
„Du-te ºi loveºte-l!”
30. Benaia a ajuns la Cortul Domnului

ºi a zis lui Ioab: „Ieºi! Cãci aºa
porunceºte împãratul.” 
Dar el a rãspuns: „Nu! Vreau sã mor

aici.” Benaia a spus lucrul acesta
împãratului zicând: „Aºa a vorbit Ioab
ºi aºa mi-a rãspuns.”
31. Împãratul a zis lui Benaia: „Fã*

cum a zis, loveºte-l ºi îngroapã-l; ºi
ia** astfel de peste mine ºi de peste
casa tatãlui meu sângele pe care l-a
vãrsat Ioab fãrã temei.

*Exod 21.14. **Num. 35.33. Deut. 19.13; 21.8,9.

32. Domnul va face ca sângele lui sã
cadã* asupra capului lui, pentru cã a
lovit pe doi bãrbaþi mai drepþi ºi mai
buni** decât el ºi i-a ucis cu sabia,
fãrã sã fi ºtiut tatãl meu, David: pe
Abner†, fiul lui Ner, cãpetenia oºtirii
lui Israel, ºi pe Amasa††, fiul lui Ieter,
cãpetenia oºtirii lui Iuda. *Judc. 9.24,57. 
Ps. 7.16. **2 Cron. 21.13. †2 Sam. 3.27. ††2 Sam. 20.10.

33. Sângele lor sã cadã peste capul
lui Ioab ºi peste capul urmaºilor* lui
pentru totdeauna; dar David**, sãmânþa
lui, casa lui ºi scaunul lui de domnie,
sã aibã parte de pace pe vecie din
partea Domnului.” *2 Sam. 3.29. **Prov. 25.5.

34. Benaia, fiul lui Iehoiada, s-a suit,
a lovit pe Ioab ºi l-a omorât. El a fost
îngropat în casa lui, în pustiu.
35. Împãratul a pus în fruntea oºtirii

pe Benaia, fiul lui Iehoiada, în locul
lui Ioab, iar în locul lui Abiatar* a pus
pe preotul Þadoc**.
*Vers. 27. **Num. 25.11-13. 1 Sam. 2.35. 1 Cron. 6.53; 24.3.

Omorârea lui ªimei
36. Împãratul a chemat pe ªimei* ºi

i-a zis: „Zideºte-þi o casã la Ierusalim:
sã locuieºti în ea ºi sã nu ieºi din ea ca
sã te duci într-o parte sau alta.

*2 Sam. 16.5. Vers. 8.

37. Sã ºtii bine cã în ziua când vei
ieºi ºi vei trece pârâul* Chedron, vei
muri. Atunci sângele** tãu va cãdea
asupra capului tãu.

*2 Sam. 15.23. **Lev. 20.9. Ios. 2.19. 2 Sam. 1.16.

38. ªimei a rãspuns împãratului:
„Bine! Robul tãu va face cum spune
domnul meu, împãratul.” ªi ªimei a
locuit multã vreme la Ierusalim.
39. Dupã trei ani, s-a întâmplat cã doi

slujitori ai lui ªimei au fugit la Achiº*,

fiul lui Maaca, împãratul Gatului. Au
dat de ºtire lui ªimei, zicând: „Iatã cã
slujitorii tãi sunt la Gat.” *1 Sam. 27.2.

40. ªimei s-a sculat, a pus ºaua pe
mãgar ºi s-a dus la Gat, la Achiº, sã-ºi
caute slujitorii. ªimei s-a dus ºi ºi-a
adus înapoi slujitorii din Gat.
41. Au dat de veste lui Solomon cã

ªimei a plecat din Ierusalim la Gat ºi
cã s-a întors.
42. Împãratul a chemat pe ªimei ºi 

i-a zis: „Nu te-am pus eu sã juri pe
Domnul ºi nu þi-am spus eu hotãrât:
„Sã ºtii cã vei muri în ziua când vei
ieºi sã te duci într-o parte sau alta”? ªi
nu mi-ai rãspuns tu: „Bine! Am înþeles”?
43. Pentru ce atunci n-ai ascultat de

jurãmântul Domnului ºi de porunca pe
care þi-o dãdusem?”
44. ªi împãratul a zis lui ªimei: „ªtii

înãuntrul inimii tale tot* rãul pe care
l-ai fãcut tatãlui meu, David; Dom-
nul** a întors rãutatea ta asupra
capului tãu. *2 Sam. 16.5. Ps. 7.16. **Ezec. 17.19.

45. Dar împãratul Solomon va fi
binecuvântat, ºi scaunul* de domnie al
lui David va fi întãrit pe vecie înaintea
Domnului.” *Prov. 25.5.

46. ªi împãratul a poruncit lui Benaia,
fiul lui Iehoiada, care a ieºit ºi a lovit
pe ªimei; ºi ªimei a murit.   
Astfel, împãrãþia* s-a întãrit în mâinile

lui Solomon. *Vers. 12.

Cãsãtoria lui Solomon – Visul lui

31. Solomon* s-a încuscrit cu
faraon, împãratul Egiptului. A luat

de nevastã pe fata lui faraon ºi a adus-o
în cetatea** lui David, pânã ºi-a
isprãvit de zidit casa† lui, casa†† Dom-
nului ºi zidul*† dimprejurul Ierusali-
mului.    *Cap. 7.8; 9.24. **2 Sam. 5.7. †Cap. 7.1.

††Cap. 6. *†Cap. 9.15,19.

2. Poporul* nu aducea jertfe decât pe
înãlþimi, cãci pânã pe vremea aceasta
nu se zidise încã o casã în Numele
Domnului. *Lev. 17.3-5. Deut. 12.2,4,5. Cap. 22.43.

3. Solomon iubea* pe Domnul ºi se
þinea** de obiceiurile tatãlui sãu, David.
Numai cã aducea jertfe ºi tãmâie pe
înãlþimi. *Deut. 6.5; 30.16,20. 
Ps. 31.23. Rom. 8.28. 1 Cor. 8.3. **Vers. 6,14.

4. Împãratul s-a dus* la Gabaon sã
aducã jertfe acolo, cãci** era cea mai
însemnatã înãlþime. Solomon a adus o
mie de arderi de tot pe altar.

*2 Cron. 1.3. **1 Cron. 16.39. 2 Cron. 1.3.
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5. La Gabaon*, Domnul S-a arãtat în
vis** lui Solomon noaptea ºi Dumnezeu
i-a zis: „Cere ce vrei sã-þi dau.”

*Cap. 9.2. 2 Cron. 1.7. **Num. 12.6. Mat. 1.20; 2.13,19.

6. Solomon* a rãspuns: „Tu ai arãtat
o mare bunãvoinþã faþã de robul Tãu
David, tatãl meu, pentru cã umbla**
înaintea Ta în credincioºie, în dreptate
ºi în curãþie de inimã faþã de Tine; i-ai
pãstrat aceastã mare bunãvoinþã ºi 
i-ai dat un fiu†, care ºade pe scaunul
lui de domnie, cum se vede astãzi.

*2 Cron. 1.8, etc. **Cap. 2.4; 9.4. 2 Împ. 20.3. Ps. 15.2.
†Cap. 1.48.

7. Acum Doamne Dumnezeul meu,
Tu ai pus pe robul Tãu sã împãrãþeascã
în locul tatãlui meu, David; ºi eu nu
sunt decât un tânãr*, nu sunt încer-
cat**. *1 Cron. 29.1. **Num. 27.17.

8. Robul Tãu este în mijlocul popo-
rului pe care l-ai* ales, popor foarte
mare, care nu poate fi nici** socotit,
nici numãrat, din pricina mulþimii lui.

*Deut. 7.6. **Gen. 13.16; 15.5.

9. Dã, dar*, robului Tãu o inimã pri-
ceputã, ca sã judece** pe poporul Tãu,
sã deosebeascã† binele de rãu! Cãci
cine ar putea sã judece pe poporul
Tãu, pe poporul acesta aºa de mare la
numãr!?”

*2 Cron. 1.10. Prov. 2.3-9. Iac. 1.5. **Ps. 72.1,2. †Evr. 5.14.

10. Cererea aceasta a lui Solomon a
plãcut Domnului.
11. ªi Dumnezeu a zis: „Fiindcã

lucrul acesta îl ceri, fiindcã nu ceri*
pentru tine nici viaþã lungã, nici
bogãþii, nici moartea vrãjmaºilor tãi,
ci ceri pricepere, ca sã faci dreptate,

*Iac. 4.3.

12. voi* face dupã cuvântul tãu. Îþi
voi** da o inimã înþeleaptã ºi price-
putã, aºa cum n-a fost nimeni înaintea
ta ºi nu se va scula nimeni niciodatã ca
tine.

*1 Ioan 5.14,15. **Cap. 4.29-31; 5.12; 10.24. Ecl. 1.16.

13. Mai mult, îþi voi da* ºi ce n-ai
cerut: bogãþii** ºi slavã, aºa încât în
tot timpul vieþii tale nu va fi nici un
împãrat ca tine. *Mat. 6.33. 
Efes. 3.20. **Cap. 4.21,24; 10.23,25, etc. Prov. 3.16.

14. ªi dacã vei umbla în cãile Mele,
pãzind legile ºi poruncile Mele, cum*
a fãcut David, tatãl tãu, îþi voi lungi**
zilele.” *Cap. 15.5. **Ps. 91.16. Prov. 3.2.

15. Solomon s-a* deºteptat. Acesta a
fost visul. Solomon s-a întors la Ieru-
salim ºi s-a înfãþiºat înaintea chivo-
tului legãmântului Domnului. A adus
arderi de tot ºi jertfe de mulþumire ºi a

dat un ospãþ** tuturor slujitorilor lui.
*Gen. 41.7. **Gen. 40.20. Cap. 8.65. Est. 1.3. Dan. 5.1.

Marc. 6.21.

Judecata lui Solomon
16. Atunci au venit douã femei curve

la împãrat ºi s-au înfãþiºat* înaintea
lui. *Num. 27.2.

17. Una din femei a zis: „Rogu-mã,
domnul meu, eu ºi femeia aceasta
locuiam în aceeaºi casã, ºi am nãscut
lângã ea în casã.
18. Dupã trei zile, femeia aceasta a

nãscut ºi ea. Locuiam împreunã, nici
un strãin nu era cu noi în casã. Nu
eram decât noi amândouã.
19. Peste noapte, fiul acestei femei a

murit, pentru cã se culcase peste el.
20. Ea s-a sculat pe la mijlocul nopþii,

a luat pe fiul meu de lângã mine, pe
când dormea roaba ta, ºi l-a culcat la
sânul ei: iar pe fiul ei, care murise, l-a
culcat la sânul meu.
21. Dimineaþa, m-am sculat sã dau

þâþã copilului; ºi iatã cã era mort. 
M-am uitat cu luare aminte la el
dimineaþa; ºi iatã cã nu era fiul meu,
pe care-l nãscusem.”
22. Cealaltã femeie a zis: „Ba nu; fiul

meu este cel viu, iar fiul tãu cel mort.”
Dar cea dintâi a rãspuns: „Ba nicide-
cum! Fiul tãu este cel mort, iar fiul
meu este cel viu.” Aºa au vorbit ele
înaintea împãratului.
23. Împãratul a zis: „Una zice: „Fiul

meu este cel viu, iar fiul tãu este cel
mort.” ªi cealaltã zice: „Ba nicidecum!
Fiul tãu este cel mort, iar fiul meu este
cel viu.”
24. Apoi a adãugat: „Aduceþi-mi o

sabie.” Au adus o sabie înaintea împã-
ratului.
25. ªi împãratul a zis: „Tãiaþi în douã

copilul cel viu ºi daþi o jumãtate uneia
ºi o jumãtate celeilalte.”
26. Atunci femeia al cãrei copil era

viu a simþit cã i* se rupe inima pentru
copil ºi a zis împãratului: „Ah! domnul
meu, dã-i mai bine ei copilul cel viu ºi
nu-l omorî!” Dar cealaltã a zis: „Sã nu
fie nici al meu, nici al tãu; tãiaþi-l!”

*Gen. 43.30. Isa. 49.15. Ier. 31.20. Osea 11.8.

27. ªi împãratul, luând cuvântul, a
zis: „Daþi celei dintâi copilul cel viu ºi
nu-l omorâþi. Ea este mama lui.”
28. Tot Israelul a auzit de hotãrârea

pe care o rostise împãratul. ªi s-au
temut de împãrat, cãci au vãzut cã

1 ÎMPÃRAÞI (1 Regi) 3 359



înþelepciunea* lui Dumnezeu era în el,
povãþuindu-l în judecãþile lui.

*Vers. 9,11,12.

Slujbaºii cei mai înalþi ai lui Solomon

41. Împãratul Solomon era împãrat
peste tot Israelul.

2. Iatã cãpeteniile pe care le avea
în slujba lui: Azaria, fiul preotului
Þadoc,
3. Elihoref ºi Ahia, fiii lui ªiºa, erau

logofeþi; Iosafat*, fiul lui Ahilud, era
scriitor; *2 Sam. 8.16; 20.24.

4. Benaia*, fiul lui Iehoiada, era
peste oºtire; Þadoc ºi Abiatar** erau
preoþi. *Cap. 2.35. **Cap. 2.27.

5. Azaria, fiul lui Natan, era mai
mare* peste îngrijitori. Zabud, fiul lui
Natan era slujbaº** de stat, cirac† al
împãratului; *Vers. 7. 
**2 Sam. 8.18; 20.26. †2 Sam. 15.37; 16.16. 1 Cron. 27.33.

6. Ahiºar era mai mare peste casa îm-
pãratului; ºi Adoniram*, fiul lui Abda,
era mai mare peste dãri. *Cap. 5.14.

Numele celor doisprezece îngrijitori
7. Solomon avea doisprezece îngri-

jitori peste tot Israelul. Ei îngrijeau de
hrana împãratului ºi a casei lui, fiecare
timp de o lunã din an.
8. Iatã-le numele:
Fiul lui Hur, în muntele lui Efraim.
9. Fiul lui Decher, la Macaþ, la

Saalbim, la Bet-ªemeº, la Elon ºi la
Bet-Hanan.
10. Fiul lui Hesed, la Arubot; el avea

Soco ºi toatã þara Hefer.
11. Fiul lui Abinadab avea tot þinutul

Dorului. Tafat, fata lui Solomon, era
nevasta lui.
12. Baana, fiul lui Ahilud, avea

Taanac ºi Meghido ºi tot Bet-ªeanul
de lângã Þartan sub Izreel, de la
Bet-ªean pânã la Abel-Mehola, pânã
dincolo de Iocmeam.
13. Fiul lui Gheber, la Ramot din

Galaad; el avea târgurile* lui Iair, fiul
lui Manase, în Galaad; mai avea ºi
þinutul** Argob în Basan, ºaizeci de
cetãþi mari cu ziduri ºi zãvoare de
aramã. *Num. 32.41. **Deut. 3.4.

14. Ahinadab, fiul lui Ido, la Maha-
naim.
15. Ahimaaþ, în Neftali. El luase de

nevastã pe Basmat, fata lui Solomon.
16. Baana, fiul lui Huºai, în Aºer ºi la

Bealot.
17. Iosafat, fiul lui Paruah, în Isahar.

18. ªimei, fiul lui Ela, în Beniamin.
19. Gheber, fiul lui Uri, în þara

Galaadului; el avea þinutul* lui Sihon,
împãratul amoriþilor ºi al lui Og,
împãratul Basanului. Era un singur
îngrijitor în þara aceasta. *Deut. 3.8.

Mãrirea lui Solomon
20. Iuda ºi Israel erau în numãr foarte

mare, ca nisipul* de pe þãrmul mãrii.
Ei mâncau**, beau ºi se veseleau.

*Gen. 22.17. Cap. 3.8. Prov. 14.28. **Ps. 72.3,7. Mica 4.4.

21. Solomon* mai stãpânea ºi toate
împãrãþiile de la Râu** pânã în þara
filistenilor ºi pânã la hotarul Egip-
tului. Ei îi aduceau† daruri ºi au fost
supuºi lui Solomon tot timpul vieþii
lui. *2 Cron. 9.26. 
Ps. 72.8. **Gen. 15.18. Ios. 1.4. †Ps. 68.29; 72.10,11.

22. În fiecare zi Solomon mânca:
treizeci de cori de floare de fãinã ºi
ºaizeci de cori de altã fãinã,
23. zece boi graºi, douãzeci de boi de

pãscut ºi o sutã de oi, afarã de cerbi,
cãprioare, ciute ºi pãsãri îngrãºate.
24. Stãpânea peste toatã þara de

dincoace de Râu, de la Tifsah pânã la
Gaza, peste toþi împãraþii* de dincoace
de Râu. ªi avea pace** pretutindeni
de jur împrejur. *Ps. 72.11. **1 Cron. 22.9.

25. Iuda ºi Israel, de la Dan* pânã
la Beer-ªeba, au locuit** în liniºte
fiecare† sub via lui ºi sub smochinul
lui, în tot timpul lui Solomon.

*Ier. 23.6. **Mica 4.4. Zah. 3.10. †Judc. 20.1.

26. Solomon* avea patruzeci de mii
de iesle pentru caii** de la carele lui,
ºi douãsprezece mii de cãlãreþi.

*Cap. 10.26. 2 Cron. 1.14; 9.25. **Deut. 17.16.

27. Îngrijitorii* îngrijeau de hrana
împãratului Solomon ºi a tuturor celor
ce se apropiau de masa lui, fiecare în
luna lui; ºi nu lãsau sã fie vreo lipsã.

*Vers. 7.

28. Aduceau ºi orz ºi paie pentru
armãsari ºi fugari, în locul unde se
afla împãratul, fiecare dupã poruncile
pe care le primise.

Faima ºi înþelepciunea lui Solomon
29. Dumnezeu* a dat lui Solomon

înþelepciune, foarte mare pricepere ºi
cunoºtinþe multe ca nisipul de pe
þãrmul mãrii. *Cap. 3.12.

30. Înþelepciunea lui Solomon întrecea
înþelepciunea tuturor fiilor rãsãritului*
ºi toatã înþelepciunea** egiptenilor.

*Gen. 25.6. **Fapt. 7.22.

31. El era mai înþelept* decât** orice
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om, mai mult† decât Etan, ezrahitul,
mai mult decât Heman, Calcol ºi
Darda, fiii lui Mahol; ºi faima lui se
rãspândise printre toate neamurile
dimprejur. *Cap. 3.12. **1 Cron. 15.19. 
Ps. 89, titlu. †1 Cron. 2.6; 6.33; 15.19. Ps. 88, titlu.

32. A rostit* trei mii de pilde ºi a
alcãtuit o mie cinci** cântãri.

*Prov. 1.1. Ecl. 12.9. **Cânt. 1.1.

33. A vorbit despre copaci, de la cedrul
din Liban pânã la isopul care creºte pe
zid, a vorbit de asemenea despre dobi-
toace, despre pãsãri, despre târâtoare
ºi despre peºti.
34. Veneau* oameni din toate

popoarele sã asculte înþelepciunea lui
Solomon, din partea tuturor împãraþilor
pãmântului care auziserã vorbindu-se
de înþelepciunea lui. *Cap. 10.1. 2 Cron. 9.1,23.

Zidirea Templului

51. Hiram*, împãratul Tirului, a trimis
pe slujitorii sãi la Solomon; cãci

auzise cã fusese uns împãrat în locul
tatãlui sãu, ºi el iubise** totdeauna pe
David. *Vers. 10,18. 
2 Cron. 2.3. **2 Sam. 5.11. 1 Cron. 14.1. Amos 1.9.

2. Solomon* a trimis vorbã lui Hiram:
*2 Cron. 2.3.

3. „ªtii cã tatãl meu, David, n-a putut
sã zideascã o Casã Domnului Dum-
nezeului lui, din pricina rãzboaielor*
cu care l-au înconjurat vrãjmaºii lui,
pânã ce Domnul i-a pus sub talpa
picioarelor lui. *1 Cron. 22.8; 28.3.

4. Acum Domnul Dumnezeul meu 
mi-a dat odihnã* din toate pãrþile; nu
mai am nici potrivnic, nici nenorociri!

*Cap. 4.24. 1 Cron. 22.9.
5. Iatã* cã am de gând sã zidesc o

Casã Numelui Domnului Dumnezeului
meu, cum** a spus Domnul, tatãlui
meu, David, zicând: „Fiul tãu, pe care-l
voi pune în locul tãu pe scaunul tãu de
domnie, el va zidi o Casã Numelui
Meu.”

*2 Cron. 2.4. **2 Sam. 7.13. 1 Cron. 17.12; 22.10.
6. Porunceºte acum sã se taie pentru

mine cedri* din Liban. Slujitorii mei
vor fi cu ai tãi ºi-þi voi plãti simbria
slujitorilor tãi aºa cum o vei hotãrî tu;
cãci ºtii cã dintre noi nimeni nu se
pricepe sã taie lemne ca sidonienii.”

*2 Cron. 2.8,10.
7. Când a auzit Hiram cuvintele lui

Solomon, a avut o mare bucurie ºi
a zis: „Binecuvântat sã fie astãzi
Domnul care a dat lui David un fiu
înþelept drept cãpetenie a acestui mare
popor!”

8. ªi Hiram a trimis rãspuns lui
Solomon: „Am auzit ce ai trimis sã mi
se spunã. Voi face tot ce vei vrea în ce
priveºte lemnele de cedru ºi lemnele
de chiparos.
9. Slujitorii mei le vor coborî din

Liban la mare ºi* le voi trimite pe
mare în plute pânã la locul pe care 
mi-l vei arãta: acolo, voi pune sã le
dezlege, ºi le vei lua. Ceea ce cer în
schimb este sã trimiþi merinde** casei
mele.”

*2 Cron. 2.16. **Ezra 3.7. Ezec. 27.17. Fapt. 12.20.

10. Hiram a dat lui Solomon lemne de
cedru ºi lemne de chiparos cât a voit.
11. ªi Solomon* a dat lui Hiram

douãzeci de mii de cori de grâu pentru
hrana casei lui ºi douãzeci de cori de
untdelemn curat; iatã ce a dat Solomon
în fiecare an lui Hiram. *2 Cron. 2.10.

12. Domnul a dat înþelepciune lui
Solomon, cum* îi fãgãduise. Între Hiram
ºi Solomon a fost pace, ºi au fãcut
legãmânt împreunã. *Cap. 3.12.

13. Împãratul Solomon a luat din tot
Israelul oameni de corvoadã, în numãr
de treizeci de mii.
14. I-a trimis în Liban, câte zece mii

pe lunã, cu schimbul; o lunã erau în
Liban, ºi douã luni erau acasã. Ado-
niram era mai mare peste* oamenii de
corvoadã. *Cap. 4.6.

15. Solomon* mai avea ºaptezeci de
mii de oameni care purtau poverile ºi
optzeci de mii care tãiau pietrele în
munþi, *Cap. 9.21. 2 Cron. 2.17,18.

16. afarã de cãpeteniile, în numãr de
trei mii trei sute, puse de Solomon
peste lucrãri ºi însãrcinate cu prive-
gherea lucrãtorilor.
17. Împãratul a poruncit sã se scoatã

pietre mari ºi mãreþe, cioplite* pentru
temeliile Casei. *1 Cron. 22.2.

18. Lucrãtorii lui Solomon, ai lui
Hiram ºi ghibliþii, le-au cioplit ºi au
pregãtit lemnele ºi pietrele pentru
zidirea Casei.

Zidirea Templului

61. În* al patru sute optzecilea an
dupã ieºirea copiilor lui Israel din

þara Egiptului, Solomon a** zidit Casa
Domnului, în al patrulea an al domniei
lui peste Israel, în luna Ziv, care este
luna a doua. *2 Cron. 3.1,2. **Fapt. 7.47.

2. Casa*, pe care a zidit-o împãratul
Solomon Domnului, era lungã de ºai-
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zeci de coþi, latã de douãzeci ºi înaltã
de treizeci. *Ezec. 41.1, etc.

3. Pridvorul dinaintea Templului casei
avea o lungime de douãzeci de coþi, în
lãþimea casei, ºi zece coþi lãrgime în
faþa casei.
4. Împãratul a fãcut Casei ferestre*

largi înãuntru ºi strâmte afarã.
*Ezec. 40.16; 41.16.

5. A zidit lipite de zidul Casei mai
multe rânduri* de odãi, unul peste
altul, de jur împrejur, care înconjurau
zidurile Casei, Templul** ºi Sfântul
Locaº; ºi a fãcut astfel odãi lãturalnice
de jur împrejur.

*Ezec. 41.6. **Vers. 16,19-21,31.

6. Catul de jos era lat de cinci coþi,
cel de la mijloc de ºase coþi, iar al
treilea de ºapte coþi; cãci pe partea de
afarã a Casei a fãcut arcade strâmte
împrejur ca grinzile sã nu fie prinse în
zidurile Casei.
7. Când s-a zidit Casa*, s-au între-

buinþat pietre cioplite gata înainte de a
fi aduse acolo, aºa cã nici ciocan, nici
secure, nici o unealtã de fier nu s-au
auzit în Casã în timpul zidirii.

*Deut. 27.5,6. Cap. 5.18.

8. Intrarea odãilor din catul de jos era
în partea dreaptã a Casei; în catul de la
mijloc te suiai pe o scarã cotitã, ºi tot
aºa de la catul de mijloc la al treilea.
9. Dupã ce a isprãvit* de zidit Casa,

Solomon a acoperit-o cu scânduri ºi cu
grinzi de cedru. *Vers. 14,38.

10. A fãcut de cinci coþi de înalte
fiecare din caturile dimprejurul întregii
Case ºi le-a legat de Casã prin lemne
de cedru.
11. Domnul a vorbit lui Solomon ºi

i-a zis:
12. „Tu zideºti Casa aceasta! Dacã

vei* umbla dupã legile Mele, dacã vei
împlini orânduirile Mele, dacã vei
pãzi ºi vei urma toate poruncile Mele,
voi împlini faþã de tine fãgãduinþa**
pe care am fãcut-o tatãlui tãu, David,

*Cap. 2.4; 9.4. **2 Sam. 7.13. 1 Cron. 22.10.

13. voi* locui în mijlocul copiilor lui
Israel ºi nu voi pãrãsi** pe poporul
Meu, Israel.”
*Exod 25.8. Lev. 26.11. 2 Cor. 6.16. Apoc. 21.3. **Deut. 31.6.

14. Dupã ce a isprãvit* de zidit Casa,
*Vers. 38.

15. Solomon i-a îmbrãcat zidurile pe
dinãuntru cu scânduri de cedru, de la
pardosealã pânã la tavan; a îmbrãcat
astfel în lemn partea dinãuntru ºi a

acoperit pardoseala Casei cu scânduri
de chiparos.
16. A îmbrãcat cu scânduri de cedru

cei douãzeci de coþi ai fundului Casei
de la pardosealã pânã în creºtetul
zidurilor ºi a pãstrat locul acesta ca sã
facã din el Sfânta Sfintelor*, Locul
Preasfânt. *Exod 26.33. 
Lev. 16.2. Cap. 8.6. 2 Cron. 3.8. Ezec. 45.3. Evr. 9.3.

17. Cei patruzeci de coþi de dinainte
alcãtuiau Casa, adicã Templul.
18. Lemnul de cedru dinãuntru avea

sãpãturi de colocinþi ºi flori deschise;
totul era de cedru, nu se vedea nici o
piatrã.
19. Solomon a pregãtit Locul Prea-

sfânt înãuntru în mijlocul Casei, ca
sã aºeze acolo chivotul legãmântului
Domnului.
20. Locul Preasfânt avea douãzeci de

coþi lungime, douãzeci de coþi lãþime
ºi douãzeci de coþi înãlþime. Solomon
l-a cãptuºit cu aur curat. A fãcut
înaintea Locului Preasfânt un altar de
lemn de cedru ºi l-a acoperit cu aur.
21. Partea dinãuntru a Casei a

cãptuºit-o cu aur ºi a prins perdeaua
dinãuntru în lãnþiºoare de aur înaintea
Locului Preasfânt, pe care l-a acoperit
cu aur.
22. A cãptuºit toatã Casa cu aur, Casa

întreagã, ºi a acoperit cu aur tot
altarul* care era înaintea Locului
Preasfânt. *Exod 30.1,3,6.

23. În Locul Preasfânt a fãcut* doi
heruvimi de lemn de mãslin sãlbatic,
înalþi de zece coþi. *Exod 37.7-9. 2 Cron. 3.10-12.

24. Fiecare din cele douã aripi ale
unuia din heruvimi avea cinci coþi,
ceea ce fãcea zece coþi de la capãtul
uneia din aripile lui pânã la capãtul
celeilalte.
25. Al doilea heruvim avea tot zece

coþi. Mãsura ºi chipul erau aceleaºi
pentru amândoi heruvimii.
26. Înãlþimea fiecãruia din cei doi

heruvimi era de zece coþi.
27. Solomon a aºezat heruvimii în

mijlocul Casei, în partea dinãuntru.
Aripile lor erau întinse*, aripa celui
dintâi atingea un zid, ºi aripa celui de
al doilea atingea celãlalt zid; iar
celelalte aripi ale lor se întâlneau la
capete, în mijlocul Casei.

*Exod 25.20; 37.9. 2 Cron. 5.8.

28. Solomon a acoperit ºi heruvimii
cu aur.
29. Pe toate zidurile Casei, de jur
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împrejur, în partea din fund ºi în faþã,
a pus sã sape chipuri de heruvimi, de
finici ºi de flori deschise.
30. A acoperit pardoseala Casei cu

aur, în partea din fund ºi în faþã.
31. La intrarea Locului Preasfânt a

fãcut douã uºi din lemn de mãslin
sãlbatic; pragul de sus ºi uºorii uºilor
erau în cinci muchii.
32. Cele douã uºi erau fãcute din

lemn de mãslin sãlbatic. A pus sã sape
pe ele chipuri de heruvimi, de finici ºi
de flori deschise ºi le-a acoperit cu
aur, a întins aurul ºi peste heruvimi ºi
peste finici.
33. A fãcut de asemenea pentru

poarta Templului, niºte uºori de lemn
de mãslin sãlbatic, în patru muchii, 
34. ºi cu douã uºi de lemn de chiparos;

fiecare* uºã era fãcutã din douã
scânduri despãrþite. *Ezec. 41.23-25.

35. A pus sã sape pe ele chipuri de
heruvimi, de finici ºi de flori deschise
ºi le-a acoperit cu aur, pe care l-a
întins pe sãpãtura de chipuri.
36. A zidit ºi curtea dinãuntru din trei

rânduri de pietre cioplite ºi dintr-un
rând de grinzi de cedru.
37. În anul al* patrulea, în luna Ziv, s-au

pus temeliile Casei Domnului; *Vers. 1.

38. ºi în anul al unsprezecelea, în
luna Bul, care este a opta lunã, Casa a
fost isprãvitã în toate pãrþile ei ºi aºa
cum trebuia sã fie. În timp de ºapte*
ani a zidit-o Solomon. *Vers. 1.

Zidirea casei lui Solomon

71. Solomon ºi-a mai zidit ºi casa lui
ºi a þinut treisprezece* ani pânã

când a isprãvit-o de tot.
*Cap. 9.10. 2 Cron. 8.1.

2. A zidit mai întâi casa din pãdurea
Libanului, lungã de o sutã de coþi, latã
de cincizeci de coþi ºi înaltã de treizeci
de coþi. Se sprijinea pe patru rânduri
de stâlpi de cedru, ºi pe stâlpi erau
grinzi de cedru.
3. A acoperit cu cedru odãile care

erau sprijinite de stâlpi ºi care erau în
numãr de patruzeci ºi cinci, câte
cincisprezece de fiecare cat.
4. Erau trei caturi, ºi fiecare din ele

avea ferestrele faþã în faþã.
5. Toate uºile ºi toþi uºorii erau din

bârne în patru muchii, ºi la fiecare din
cele trei caturi, uºile erau faþã în faþã.
6. A fãcut un pridvor de stâlpi, lung

de cincizeci de coþi ºi lat de treizeci de

coþi, ºi un alt pridvor înainte cu stâlpi
ºi trepte în faþã.
7. A fãcut pridvorul scaunului de

domnie, unde judeca, pridvorul jude-
cãþii; ºi l-a acoperit cu cedru, de la
pardosealã pânã în tavan.
8. Casa lui de locuit a fost ziditã în

acelaºi fel, într-o altã curte, în dosul
pridvorului. ªi a fãcut o casã la fel cu
pridvorul acesta pentru fata lui faraon,
pe care* o luase de nevastã.

*Cap. 3.1. 2 Cron. 8.11.

9. Pentru toate aceste clãdiri a între-
buinþat pietre minunate, cioplite dupã
mãsurã, ferestruite cu ferãstrãul, înã-
untru ºi în afarã; ºi aceasta din temelii
pânã la streaºinã, ºi afarã pânã la curtea
cea mare.
10. Temeliile erau de pietre foarte de

preþ ºi mari, pietre de zece coþi ºi
pietre de opt coþi.
11. Deasupra erau iarãºi pietre foarte

de preþ, tãiate dupã mãsurã, ºi lemn de
cedru.
12. Curtea cea mare avea de jur îm-

prejurul ei trei ºiruri de pietre cioplite
ºi un ºir de bârne de cedru, ca ºi curtea
dinãuntru a Casei Domnului ºi* ca ºi
pridvorul Casei. *Ioan 10.23. Fapt. 3.11.

Cei doi stâlpi de aramã
13. Împãratul Solomon a trimis ºi a

adus din Tir pe Hiram*, *2 Cron. 4.11.

14. fiul* unei vãduve din seminþia lui
Neftali ºi al unui tatã** din Tir, care
lucra în aramã. Hiram era plin† de
înþelepciune, de pricepere ºi de ºtiinþã
în sãvârºirea oricãrei lucrãri de aramã.
El a venit la împãratul Solomon ºi i-a
fãcut toate lucrãrile.

*2 Cron. 2.14. **2 Cron. 4.16. †Exod 31.3; 36.1.

15. A turnat cei doi* stâlpi de aramã.
Cel dintâi avea optsprezece coþi în
înãlþime, ºi un fir de doisprezece coþi
mãsura grosimea celui de al doilea.

*2 Împ. 25.17. 2 Cron. 3.15; 4.12. Ier. 52.21.

16. A turnat douã acoperiºuri de aramã,
ca sã le punã pe vârfurile stâlpilor; cel
dintâi era înalt de cinci coþi, ºi al
doilea era înalt de cinci coþi.
17. A mai fãcut niºte împletituri în chip

de reþea, niºte ciucuri fãcuþi cu lãnþi-
ºoare, pentru acoperiºurile de pe vârful
stâlpilor, ºapte pentru acoperiºul dintâi,
ºi ºapte pentru acoperiºul al doilea.
18. A fãcut câte douã ºiruri de rodii

împrejurul uneia din reþele, ca sã acopere
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acoperiºul de pe vârful unuia din stâlpi;
tot aºa a fãcut ºi pentru al doilea.
19. Acoperiºurile de pe vârful stâlpilor,

în pridvor, erau lucrate aºa de parcã
erau niºte crini ºi aveau patru coþi.
20. Acoperiºurile de pe cei doi stâlpi

erau înconjurate de douã sute de rodii,
sus, lângã umflãtura care era peste
reþea; de asemenea, erau douã sute* de
rodii înºirate în jurul celui de la doilea
acoperiº. *2 Cron. 3.16; 4.13. Ier. 52.23.

21. A aºezat* stâlpii în pridvorul**
Templului; a aºezat stâlpul din dreapta
ºi l-a numit Iachin; apoi a aºezat
stâlpul din stânga ºi l-a numit Boaz.

*2 Cron. 3.17. **Cap. 6.3.

22. În vârful stâlpilor era o lucrãturã
în chip de crini. Astfel s-a isprãvit
lucrarea stâlpilor.

Marea de aramã, lighenele de aramã
23. A fãcut marea* turnatã din aramã.

Avea zece coþi de la o margine pânã la
cealaltã, era rotundã de tot, înaltã de
cinci coþi, ºi de jur împrejur se putea
mãsura cu un fir de treizeci de coþi.

*2 Împ. 25.13. 2 Cron. 4.2. Ier. 52.17.

24. Sub buza ei erau sãpaþi niºte
colocinþi, câte zece la fiecare cot, de jur*
împrejurul mãrii; colocinþii, aºezaþi pe
douã rânduri, erau turnaþi împreunã cu
ea dintr-o singurã bucatã. *2 Cron. 4.3.

25. Era aºezatã pe doisprezece boi,
din care trei întorºi spre miazãnoapte,
trei întorºi spre apus; trei întorºi spre
miazãzi, ºi trei întorºi spre rãsãrit;
marea era deasupra lor, ºi toatã partea
dinapoi a trupurilor lor era înãuntru.

*2 Cron. 4.4,5. Ier. 52.20.

26. Grosimea ei era de un lat de
mânã; ºi marginea ei era ca marginea
unui potir, fãcutã ca floarea crinului.
Avea o încãpere de douã* mii de
vedre. *2 Cron. 4.5.

27. A mai fãcut zece temelii de aramã.
Fiecare temelie era lungã de patru coþi,
latã de patru coþi ºi înaltã de trei coþi.
28. Iatã cum erau temeliile acestea.

Erau fãcute din tãblii, legate la colþuri
cu încheieturi.
29. Pe tãbliile dintre încheieturi erau

niºte lei, boi ºi heruvimi; ºi pe înche-
ieturi, deasupra ºi dedesubtul leilor ºi
boilor, erau niºte împletituri care atâr-
nau în chip de ciucuri.
30. Fiecare temelie avea patru roþi de

aramã cu osii de aramã; ºi la cele patru
colþuri erau niºte poliþe turnate, sub
lighean ºi lângã ciucuri.
31. Gura temeliei dinãuntrul acope-

riºului pânã sus era de un cot; gura
aceasta era rotundã, ca pentru lucrãrile
de felul acesta, ºi era latã de un cot ºi
jumãtate; avea ºi sãpãturi. Tãbliile erau
în patru muchii, nu rotunde.
32. Cele patru roþi erau sub tãblii, ºi

osiile roþilor erau prinse de temelie;
fiecare era înaltã de un cot ºi jumãtate.
33. Roþile erau fãcute ca ale unui car.

Osiile, obezile, spiþele ºi butucii lor
erau toate turnate.
34. La cele patru colþuri ale fiecãrei

temelii erau niºte poliþe dintr-o bucatã
cu temelia.
35. Partea de sus a temeliei se sfârºea

cu un cerc înalt de o jumãtate de cot ºi
îºi avea proptelele cu tãbliile ei fãcute
dintr-o bucatã cu ea.
36. Pe plãcile proptelelor ºi pe tãblii,

a sãpat heruvimi, lei ºi finici, dupã locu-
rile goale, ºi ciucuri de jur împrejur.
37. Aºa a fãcut cele zece temelii;

turnãtura, mãsura ºi chipul erau la fel
pentru toate.
38. A mai* fãcut zece lighene de

aramã. Fiecare lighean avea o încãpere
de patruzeci de baþi, fiecare lighean
avea patru coþi, fiecare lighean era pe
câte una din cele zece temelii. *2 Cron. 4.6.

39. A pus cinci temelii pe partea
dreaptã a Casei, ºi cinci temelii pe
partea stângã a Casei; iar marea de
aramã a pus-o în partea dreaptã a
Casei, la miazãz-rãsãrit.
40. Hiram a fãcut cenuºarele, lopeþile

ºi lighenele.

Sfârºitul lucrãrii
Aºa a sfârºit Hiram toatã lucrarea pe

care i-o dãduse împãratul Solomon s-o
facã pentru Casa Domnului:
41. doi stâlpi cu cele douã acoperiºuri

ºi cu cununile lor de pe vârful stâlpilor;
cele douã reþele* ca sã acopere cele
douã cununi al acoperiºurilor de pe
vârful stâlpilor; *Vers. 17,18.

42. cele patru sute de rodii pentru
cele douã reþele, câte douã rânduri de
rodii de fiecare reþea, ca sã acopere
cele douã cununi ale acoperiºurilor de
pe vârful stâlpilor;
43. cele zece temelii ºi cele zece

lighene de pe temelii;
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44. marea ºi cei doisprezece boi de
sub mare;
45. cenuºarele*, lopeþile ºi lighenele.

Toate aceste unelte, pe care le-a dat
împãratul Solomon lui Hiram sã le
facã pentru Casa Domnului, erau de
aramã lustruitã. *Exod 27.3. 2 Cron. 4.16.

46. Împãratul a pus sã le toarne în
câmpia* Iordanului, într-un pãmânt
humos, între Sucot** ºi Þartan†.

*2 Cron. 4.17. **Gen. 33.17. †Ios. 3.16.

47. Solomon a lãsat toate aceste unelte
necântãrite, cãci erau foarte multe, ºi
greutatea aramei nu se putea socoti.
48. Solomon a mai fãcut toate celelalte

unelte pentru Casa Domnului: altarul*
de aur; masa** de aur, unde se puneau
pâinile† pentru punerea înaintea Dom-
nului; *Exod 37.25, etc. 
**Exod 37.10, etc. †Exod 25.30. Lev. 24.5-8.

49. sfeºnicele de aur curat, cinci la
dreapta, ºi cinci la stânga, înaintea
Locului Preasfânt, cu florile, candelele
ºi mucãrile de aur;
50. lighenele, cuþitele, potirele, ceºtile

ºi cãþuile de aur curat; ºi þâþânile de
aur curat pentru uºa dinãuntrul Casei la
intrarea în Locul Preasfânt ºi pentru
uºa Casei de la intrarea Templului.
51. Astfel s-a isprãvit toatã lucrarea, pe

care a fãcut-o împãratul Solomon pentru
Casa Domnului. Apoi a adus argintul,
aurul ºi uneltele, pe care le hãrãzise*
tatãl sãu, David, ºi le-a pus în vistieriile
Casei Domnului. *2 Sam. 8.11. 2 Cron. 5.1.

Mutarea chivotului ºi Cortului

81. Atunci împãratul Solomon* a
adunat la el, la Ierusalim, pe bãtrânii

lui Israel ºi pe toate cãpeteniile
seminþiilor, pe cãpeteniile familiilor
copiilor lui Israel, ca sã mute din
cetatea** lui David, adicã Sionul,
chivotul† legãmântului Domnului.

*2 Cron. 5.2, etc. **2 Sam. 6.17. †2 Sam. 5.7,9; 6.12,16.

2. Toþi bãrbaþii lui Israel s-au strâns
la împãratul Solomon, în luna lui
Etanim, care este a ºaptea lunã, în
timpul praznicului*. *Lev. 23.34. 2 Cron. 7.8.

3. Când au venit toþi bãtrânii lui
Israel, preoþii* au ridicat chivotul.

*Num. 4.15. Deut. 31.9. Ios. 3.3,6. 1 Cron. 15.14,15.

4. Au adus chivotul Domnului, Cortul*
întâlnirii ºi toate uneltele sfinte care
erau în Cort: preoþii ºi leviþii le-au
adus. *Cap. 3.4. 2 Cron. 1.3.

5. Împãratul Solomon ºi toatã
adunarea lui Israel chematã la el au
stat înaintea chivotului. Au jertfit* oi

ºi boi, care n-au putut fi nici numãraþi,
nici socotiþi, din pricina mulþimii lor.

*2 Sam. 6.13.

6. Preoþii au dus* chivotul legãmân-
tului Domnului la** locul lui, în Locul
Preasfânt al Casei, în Sfânta Sfintelor,
sub† aripile heruvimilor.

*2 Sam. 6.17. **Exod 26.33,34. Cap. 6.19. †Cap. 6.27.

7. Cãci heruvimii aveau aripile întinse
peste locul chivotului ºi acopereau
chivotul ºi drugii lui pe deasupra.
8. Se dãduse drugilor* o aºa lungime

încât capetele lor se vedeau din Locul
Sfânt dinaintea Locului Preasfânt, dar
nu se vedeau de afarã. Ei au fost acolo
pânã în ziua de azi. *Exod 25.14,15.

9. În chivot* nu erau decât** cele
douã table de piatrã, pe care le-a† pus
Moise în el la Horeb, când†† a fãcut
Domnul legãmânt cu copiii lui Israel,
la ieºirea lor din þara Egiptului.

*Exod 25.21. Deut. 10.2. **Deut. 10.5. Evr. 9.4. †Exod
40.20. ††Exod 34.27,28. Deut. 4.13. Vers. 21.

10. În clipa când au ieºit preoþii din
Locul Sfânt, norul a umplut* Casa
Domnului. *Exod 40.34,35. 2 Cron. 5.13,14; 7.2.

11. Preoþii n-au putut sã rãmânã acolo
sã facã slujba, din pricina norului; cãci
slava Domnului umpluse Casa Dom-
nului.

Solomon binecuvânteazã adunarea
12. Atunci* Solomon a zis: „Domnul

a zis cã vrea sã locuiascã în întuneric**!
*2 Cron. 6.1, etc. **Lev. 16.2. Ps. 18.11; 97.2.

13. Eu am zidit* o Casã care va fi
locuinþa Ta, un loc** unde vei locui pe
vecie!” *2 Sam. 7.13. **Ps. 132.14.

14. Împãratul ºi-a întors faþa ºi a
binecuvântat* pe toatã adunarea lui
Israel. Toatã adunarea lui Israel era în
picioare. *2 Sam. 6.18.

15. ªi el a zis: „Binecuvântat* sã fie
Domnul Dumnezeul lui Israel care a
vorbit** cu gura Lui tatãlui meu, David,
ºi care împlineºte, prin puterea Lui, ce
spusese, când a zis: *Luca 1.68. **2 Sam. 7.5,25.

16. „Din* ziua când am scos din Egipt
pe poporul Meu, Israel, n-am ales nici o
cetate dintre toate seminþiile lui Israel
ca sã Mi se zideascã în ea o Casã unde**
sã locuiascã Numele Meu, ci am ales pe
David† sã împãrãþeascã peste poporul
Meu, Israel!” *2 Sam. 7.6. 2 Cron. 6.5, etc. **Deut.
12.11. †1 Sam. 16.1. 2 Sam. 7.8. Vers. 29. 1 Cron. 28.4.

17. Tatãl meu, David, avea de gând* sã
zideascã o Casã Numelui Domnului
Dumnezeului lui Israel. 

*2 Sam. 7.2. 1 Cron. 17.1.
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18. ªi Domnul* a zis tatãlui meu
David: „Fiindcã ai avut de gând sã
zideºti o Casã Numelui Meu, bine ai
fãcut cã ai avut acest gând. *2 Cron. 6.8,9.

19. Numai cã nu tu* vei zidi Casa; ci
fiul tãu ieºit din trupul tãu, va zidi Casa
Numelui Meu.” *2 Sam. 7.5,12,13. Cap. 5.3,5.

20. Domnul a împlinit cuvintele pe
care* le rostise. Eu m-am ridicat în
locul tatãlui meu, David, ºi am ºezut
pe scaunul de domnie al lui Israel,
cum vestise Domnul, ºi am zidit casa
Numelui Domnului Dumnezeului lui
Israel. *1 Cron. 28.5,6.

21. Am rânduit un loc pentru chivot,
unde este legãmântul* Domnului,
legãmântul pe care l-a fãcut El cu
pãrinþii noºtri, când i-a scos din þara
Egiptului.” *Deut. 31.26. Vers. 9. 

Rugãciunea lui Solomon
22. Solomon s-a aºezat înaintea

altarului* Domnului, în faþa întregii
adunãri a lui Israel. ªi-a întins**
mâinile spre cer,

*2 Cron. 6.12, etc. **Exod 9.33. Ezra 9.5. Isa. 1.15.

23. ºi a zis: 
„Doamne Dumnezeul lui Israel! Nu*

este Dumnezeu ca Tine, nici sus în
ceruri, nici jos pe pãmânt: Tu þii**
legãmântul ºi îndurarea faþã de robii
Tãi, care umblã† înaintea Ta din toatã
inima lor!            *Exod 15.11. 2 Sam. 7.22. **Deut. 

7.9. Neem. 1.5. Dan. 9.4. †Gen. 17.1. Cap. 3.6. 2 Împ. 20.3.

24. Astfel, ai þinut cuvântul dat robu-
lui tãu David, tatãl meu; ºi ce ai spus
cu gura Ta împlineºti în ziua aceasta
cu puterea Ta.
25. Acum, Doamne Dumnezeul lui

Israel, þine fãgãduinþa pe care ai fãcut-o
tatãlui meu, David, când ai zis: „Nu*
vei fi lipsit niciodatã înaintea Mea de
un urmaº care sã ºadã pe scaunul de
domnie al lui Israel, numai fiii tãi sã ia
seama la calea lor ºi sã umble înaintea
Mea, cum ai umblat tu înaintea Mea.”

*2 Sam. 7.12,16. Cap. 2.4.

26. O, Dumnezeul lui Israel, împli-
neascã-se fãgãduinþa* pe care ai fãcut-o
robului Tãu David, tatãl meu!

*2 Sam. 7.25.

27. Dar ce! Va locui* oare cu adevãrat
Dumnezeu pe pãmânt? Iatã cã cerurile
ºi cerurile** cerurilor nu pot sã Te
cuprindã: cu cât mai puþin Casa
aceasta pe care Þi-am zidit-o eu!
*2 Cron. 2.6. Isa. 66.1. Ier. 23.24. Fapt. 7.49; 17.24. **2 Cor. 12.2.

28. Totuºi, Doamne Dumnezeul meu,

ia aminte la rugãciunea robului Tãu ºi la
cererea lui, ascultã strigãtul ºi rugãciunea
pe care Þi-o face astãzi robul Tãu.
29. Ochii Tãi sã fie zi ºi noapte

deschiºi asupra Casei acesteia, asupra
locului despre care ai zis: „Acolo va fi
Numele Meu!” Ascultã rugãciunea pe
care Þi-o face robul Tãu în locul*
acesta. *Dan. 6.10.

30. Binevoieºte ºi ascultã* cererea
robului Tãu ºi a poporului Tãu, Israel,
când se vor ruga în locul acesta! Ascultã-i
din locul locuinþei Tale, din ceruri,
ascultã-i ºi iartã-i! *2 Cron. 20.9. Neem. 1.6.

31. Dacã va pãcãtui cineva împotriva
aproapelui sãu ºi va fi silit sã* facã un
jurãmânt ºi va veni sã jure înaintea
altarului Tãu, în Casa aceasta –

*Exod 22.11.

32. ascultã-l din ceruri, lucreazã ºi fã
dreptate robilor Tãi; osândeºte* pe cel
vinovat ºi întoarce vina purtãrii lui
asupra capului lui; dã dreptate celui
nevinovat ºi fã-i dupã nevinovãþia lui!

*Deut. 25.1.

33. Când* poporul Tãu, Israel, va fi
bãtut de vrãjmaº, pentru cã a pãcãtuit
împotriva Ta: dacã se vor întoarce**
la Tine ºi vor da slavã Numelui Tãu,
dacã Îþi vor face rugãciuni ºi cereri în
Casa aceasta –

*Lev. 26.17. Deut. 28.25. **Lev. 26.39,40. Neem. 1.9.

34. ascultã-i din ceruri, iartã pãcatul
poporului Tãu, Israel, ºi întoarce-i în
þara pe care ai dat-o pãrinþilor lor!
35. Când* se va închide cerul ºi nu va

fi ploaie, din pricina pãcatelor fãcute
de ei împotriva Ta: dacã se vor ruga în
locul acesta ºi vor da slavã Numelui
Tãu ºi dacã se vor abate de la pãcatele
lor, pentru cã-i vei pedepsi –

*Lev. 26.19. Deut. 28.23.

36. ascultã-i din ceruri, iartã pãcatul
robilor Tãi ºi al poporului Tãu, Israel,
învaþã-l* calea cea** bunã pe care
trebuie sã umble ºi sã trimiþi ploaie pe
pãmântul pe care l-ai dat de moºtenire
poporului Tãu!

*Ps. 25.4; 27.11; 94.12; 143.8. **1 Sam. 12.23.

37. Când foametea*, ciuma, rugina,
tãciunele, lãcustele, de un fel sau
altul, vor fi în þarã, când vrãjmaºul va
împresura pe poporul Tãu în þara lui,
în cetãþile lui, când vor fi urgii sau
boli de orice fel:
*Lev. 26.16,25,26. Deut. 28.21,22,27,38,42,52. 2 Cron. 20.9.

38. dacã un om, dacã tot poporul Tãu,
Israel, va face rugãciuni ºi cereri, ºi
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fiecare îºi va cunoaºte mustrarea
cugetului lui ºi va întinde mâinile spre
casa aceasta –
39. ascultã-l din ceruri, din locul

locuinþei Tale, ºi iartã-l; lucreazã ºi
rãsplãteºte fiecãruia dupã cãile lui,
Tu care cunoºti inima fiecãruia, cãci
numai Tu cunoºti* inima tuturor
copiilor oamenilor,

*1 Sam. 16.7. 1 Cron. 28.9. Ps. 11.4. Ier. 17.10. Fapt. 1.24.

40. ca sã se teamã* de Tine în tot
timpul cât vor trãi în þara pe care ai
dat-o pãrinþilor noºtri! *Ps. 130.4.

41. Când strãinul, care nu este din
poporul Tãu, Israel, va veni dintr-o
þarã depãrtatã, pentru Numele Tãu,
42. cãci se va ºti cã Numele Tãu este

mare, mâna* Ta este tare ºi braþul Tãu
este întins, când va veni sã se roage în
Casa aceasta, – *Deut. 3.24.

43. ascultã-l din ceruri, din locul
locuinþei Tale, ºi dã strãinului aceluia
tot ce-Þi va cere, pentru ca toate
popoarele pãmântului sã cunoascã*
Numele Tãu, sã se teamã** de Tine,
ca ºi poporul Tãu, Israel, ºi sã ºtie cã
Numele Tãu este chemat peste Casa
aceasta pe care am zidit-o eu!

*1 Sam. 17.46. 2 Împ. 19.19. Ps. 67.2. **Ps. 102.15.

44. Când poporul Tãu va ieºi la luptã
împotriva vrãjmaºului sãu, urmând calea
pe care i-o vei porunci Tu: dacã vor
face rugãciuni Domnului, cu privirile
întoarse spre cetatea pe care ai ales-o
Tu ºi spre Casa pe care am zidit-o eu
Numelui Tãu –
45. ascultã din ceruri rugãciunile ºi

cererile lor ºi fã-le dreptate!
46. Când vor pãcãtui împotriva Ta –

cãci* nu este om care sã nu pãcãtu-
iascã – ºi Te vei mânia împotriva lor
ºi-i vei da în mâna vrãjmaºului, care-i
va duce robi într-o þarã** vrãjmaºã,
depãrtatã sau apropiatã:

*2 Cron. 6.36. Prov. 20.9. Ecl. 7.20. Iac. 3.2. 1 Ioan 1.8,10.
**Lev. 26.34,44. Deut. 28.36,64.

47. dacã* se vor coborî în ei înºiºi, în
þara unde vor fi robi, dacã se vor
întoarce la Tine ºi-Þi vor face cereri în
þara celor ce-i vor duce în robie ºi
vor** zice: „Am pãcãtuit, am sãvârºit
fãrãdelegi, am fãcut rãu!”;

*Lev. 26.40. **Neem. 1.6. Ps. 106.6. Dan. 9.5.

48. dacã se vor întoarce* la Tine din
toatã inima lor ºi din tot sufletul lor,
în þara vrãjmaºilor lor care i-au luat
robi, dacã-Þi vor face rugãciuni** cu
privirile întoarse spre þara lor, pe care
ai dat-o pãrinþilor lor, spre cetatea pe

care ai ales-o ºi spre Casa pe care am
zidit-o eu Numelui Tãu –

*Ier. 29.12-14. **Dan. 6.10.

49. ascultã din ceruri, din locul
locuinþei Tale, rugãciunile ºi cererile
lor: ºi fã-le dreptate;
50. iartã poporului Tãu pãcatele lui ºi

toate fãrãdelegile fãcute împotriva Ta;
trezeºte* mila celor ce-i vor þine robi,
ca sã se îndure de ei, *Ezra 7.6. Ps. 106.46.

51. cãci sunt* poporul Tãu ºi moºte-
nirea Ta, ºi Tu i-ai scos din Egipt, din
mijlocul unui cuptor** de fier!

*Deut. 9.29. Neem. 1.10. **Deut. 4.20. Ier. 11.4.

52. Ochii Tãi sã fie deschiºi la cererea
robului Tãu ºi la cererea poporului
Tãu, Israel, ca sã-i asculþi în tot ce-Þi
vor cere!
53. Cãci Tu i-ai ales din toate

celelalte popoare ale pãmântului, ca
sã faci din ei moºtenirea Ta, cum
ai* spus prin robul Tãu Moise, când
ai scos din Egipt pe pãrinþii noºtri,
Doamne Dumnezeule!”

*Exod 19.5. Deut. 9.26,29; 14.2.

54. Când a isprãvit Solomon de spus
Domnului toatã rugãciunea aceasta ºi
cererea aceasta, s-a sculat dinaintea
altarului Domnului, unde îngenunchease
cu mâinile întinse spre cer.
55. ªi, stând în picioare, a binecuvântat*

cu glas tare toatã adunarea lui Israel,
zicând: *2 Sam. 6.18.

56. „Binecuvântat sã fie Domnul,
care a dat odihnã poporului Sãu, Israel,
dupã toate fãgãduinþele Lui! Din toate
bunele cuvinte pe care le rostise prin
robul Sãu Moise, nici unul n-a rãmas*
neîmplinit. *Deut. 12.10. Ios. 21.45; 23.14.

57. Domnul Dumnezeul nostru sã fie
cu noi, cum a fost cu pãrinþii noºtri;
sã* nu ne pãrãseascã ºi sã nu ne lase,
*Deut. 31.6. Ios. 1.5.
58. ci sã* ne plece inimile spre El, ca

sã umblãm în toate cãile Lui ºi sã
pãzim poruncile Lui, legile Lui ºi
rânduielile Lui, pe care le-a poruncit
pãrinþilor noºtri! *Ps. 119.36.
59. Cuvintele acestea, cuprinse în

cererile mele înaintea Domnului, sã fie
zi ºi noapte înaintea Domnului Dum-
nezeului nostru ºi sã facã în tot timpul
dreptate robului Sãu ºi poporului Sãu,
Israel,
60. pentru ca toate popoarele pãmân-

tului sã poatã cunoaºte* cã Domnul**
este Dumnezeu ºi cã nu este alt
Dumnezeu afarã de El!

*Ios. 4.24. 1 Sam. 17.46. 2 Împ. 19.19. **Deut. 4.35,39.
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61. Inima* voastrã sã fie în totul a
Domnului Dumnezeului nostru, cum
este astãzi, ca sã urmaþi legile Lui ºi
sã pãziþi poruncile Lui.”

*Cap. 11.4; 15.3,14. 2 Împ. 20.3.

Sfinþirea Templului
62. Împãratul* ºi tot Israelul împreunã

cu el au adus jertfe înaintea Domnului.
*2 Cron. 7.4, etc.

63. Solomon a înjunghiat douãzeci ºi
douã de mii de boi ºi o sutã douãzeci
de mii de oi pentru jertfa de mulþumire
pe care a adus-o Domnului. Aºa a
fãcut împãratul ºi toþi copiii lui Israel
sfinþirea Casei Domnului.
64. În ziua* aceea, împãratul a sfinþit

mijlocul curþii, care este înaintea Casei
Domnului; cãci acolo a adus arderile
de tot, darurile de mâncare ºi grãsimile
jertfelor de mulþumire, pentru cã
altarul de aramã** care este înaintea
Domnului era prea mic ca sã cuprindã
arderile de tot, darurile de mâncare ºi
grãsimile jertfelor de mulþumire.

*2 Cron. 7.7. **2 Cron. 4.1.

65. Solomon a prãznuit atunci sãrbã-
toarea*, ºi tot Israelul a prãznuit
împreunã cu el. O mare mulþime, venitã
de la împrejurimile** Hamatului pânã
la pârâul† Egiptului, s-a strâns înaintea
Domnului Dumnezeului nostru, timp
de ºapte zile†† ºi alte ºapte zile, adicã
paisprezece zile.

*Lev. 23.34. Vers. 2. **Num. 34.8. Ios. 13.5. Judc. 3.3.
2 Împ. 14.25. †Gen. 15.18. Num. 34.5. ††2 Cron. 7.8.

66. În ziua a opta*, a dat drumul
poporului. ªi ei au binecuvântat pe
împãrat ºi s-au dus în corturile lor,
veseli ºi cu inima mulþumitã pentru tot
binele pe care-l fãcuse Domnul robului
Sãu David ºi poporului Sãu, Israel.

*2 Cron. 7.9,10.

Dumnezeu Se aratã a doua oarã

91. Când a isprãvit* Solomon de
zidit Casa Domnului, casa** împã-

ratului ºi tot† ce a gãsit cu cale sã
facã, *2 Cron. 7.11, etc. **Cap. 7.1. †2 Cron. 8.6.

2. Domnul S-a arãtat a doua oarã
lui Solomon, cum i Se arãtase la*
Gabaon. *Cap. 3.5.

3. ªi Domnul i-a zis: „Îþi* ascult rugã-
ciunea ºi cererea pe care Mi-ai fãcut-o,
sfinþesc Casa aceasta pe care ai zidit-o
ca** sã pui în ea pentru totdeauna
Numele Meu, ºi ochii† Mei ºi inima
Mea vor fi acolo pe vecie.

*2 Împ. 20.5. Ps. 10.17. **Cap. 8.29. †Deut. 11.12.

4. ªi tu, dacã vei umbla* înaintea Mea,
cum** a umblat tatãl tãu, David, cu
inimã curatã ºi cu neprihãnire, fãcând
tot ce þi-am poruncit, dacã vei pãzi
legile ºi poruncile Mele,

*Gen. 17.1. **Cap. 11.4,6,38; 14.8; 15.5.

5. voi întãri pe vecie scaunul de
domnie al împãrãþiei tale în Israel,
cum* am spus tatãlui tãu, David, când
am zis: „Nu vei fi lipsit niciodatã de
un urmaº pe scaunul de domnie al lui
Israel.”

*2 Sam. 7.12,16. Cap. 2.4; 6.12. 1 Cron. 22.10. Ps. 132.12.

6. Dar* dacã vã veþi abate de la Mine,
voi ºi fiii voºtri, dacã nu veþi pãzi
poruncile Mele ºi legile Mele pe care
vi le-am dat ºi dacã vã veþi duce sã
slujiþi altor dumnezei ºi sã vã închinaþi
înaintea lor,

*2 Sam. 7.14. 2 Cron. 7.19,20. Ps. 89.30, etc.

7. voi* nimici pe Israel din þara pe care
i-am dat-o, voi lepãda de la Mine Casa
pe care am sfinþit-o Numelui** Meu,
ºi Israel va ajunge de râs† ºi de pominã
printre toate popoarele. *Deut. 4.26. 
2 Împ. 17.33; 25.21. **Ier. 7.14. †Deut. 28.37. Ps. 44.14.

8. ªi oricât de înaltã este Casa*
aceasta, oricine va trece pe lângã ea,
va rãmâne încremenit ºi va fluiera. ªi
va zice: „Pentru ce** a fãcut Domnul
aºa þãrii acesteia ºi Casei acesteia?”

*2 Cron. 7.21. **Deut. 29.24-26. Ier. 22.8,9.

9. ªi i se va rãspunde: „Pentru cã au
pãrãsit pe Domnul Dumnezeul lor care
a scos pe pãrinþii lor din þara Egiptului,
pentru cã s-au alipit de alþi dumnezei,
s-au închinat înaintea lor ºi le-au slujit;
de aceea a fãcut Domnul sã vinã peste
ei toate aceste rele.”

Cetãþile zidite de Solomon
10. Dupã douãzeci* de ani, Solomon

zidise cele douã case, Casa Domnului ºi
casa împãratului. *Cap. 6.37,38; 7.1. 1 Cron. 8.1.

11. Atunci, fiindcã Hiram*, împãratul
Tirului, dãduse lui Solomon lemne de
cedru ºi lemne de chiparos ºi aur cât a
voit, împãratul Solomon a dat lui
Hiram douãzeci de cetãþi în þara
Galileii. *2 Cron. 8.2.

12. Hiram a ieºit din Tir, sã vadã
cetãþile pe care i le dãdea Solomon.
Dar nu i-au plãcut
13. ºi a zis: „Ce cetãþi mi-ai dat, frate?”

ªi le-a numit* þara Cabul, nume pe
care le-au pãstrat pânã în ziua de azi.

*Ios. 19.27.

14. Hiram trimisese împãratului o
sutã douãzeci de talanþi de aur.
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15. Iatã cum stau lucrurile cu privire
la oamenii de corvoadã* pe care i-a
luat împãratul Solomon pentru zidirea
Casei Domnului ºi a casei sale Milo**
ºi a zidului Ierusalimului, Haþorului†,
Meghidoului†† ºi Ghezerului*†:

*Cap. 5.13. **Vers. 24. 2 Sam. 5.9. †Ios. 19.36. ††Ios. 17.11.
*†Ios. 16.10. Judc. 1.29.

16. Faraon, împãratul Egiptului,
venise ºi cucerise Ghezerul, îi dãduse
foc ºi omorâse pe canaaniþii* care
locuiau în cetate. Apoi îl dãduse de
zestre fetei lui, nevasta lui Solomon.

*Ios. 16.10.

17. ªi Solomon a zidit Ghezerul, Bet-
Horonul* de jos, *Ios. 16.3; 21.22. 2 Cron. 8.5.

18. Baalatul* ºi Tadmorul, în pustiul
þãrii, *Ios. 19.44. 2 Cron. 8.4,6, etc.

19. toate cetãþile slujindu-i ca magazii
ºi fiind ale lui, cetãþile pentru* care,
cetãþile pentru cãlãrime ºi tot ce a
gãsit cu** cale Solomon sã zideascã la
Ierusalim, la Liban ºi în toatã þara
peste care împãrãþea. *Cap. 4.26. **Vers. 1.

20. Iar* pe tot poporul care mai
rãmãsese din amoriþi, hetiþi, fereziþi,
heviþi ºi iebusiþi, nefãcând parte din
copiii lui Israel, *2 Cron. 8.7, etc.

21. pe urmaºii lor, care mai rãmãse-
serã* dupã ei în þarã ºi pe care**
copiii lui Israel nu-i putuserã nimici
cu desãvârºire, Solomon i-a luat† ca
robi de corvoadã††, ºi aºa au fost pânã
în ziua de astãzi.

*Judc. 1.21,27,29; 3.1. **Ios. 15.63; 17.12. †Judc. 1.28.
††Gen. 9.25,26. Ezra 2.55,58. Neem. 7.57; 11.3.

22. Dar Solomon n-a întrebuinþat ca
robi* de corvoadã pe copiii lui Israel;
cãci ei erau oameni de rãzboi, sluji-
torii lui, cãpeteniile lui, cãpitanii lui,
cârmuitorii carelor ºi cãlãrimii lui.

*Lev. 25.39.

23. Cãpeteniile puse de Solomon
peste lucrãri erau în numãr de cinci
sute cincizeci*, însãrcinaþi sã privegheze
pe lucrãtori. *2 Cron. 8.10.

24. Fata* lui faraon s-a suit din
cetatea lui David în casa** ei, pe care
i-o zidise Solomon. Atunci a zidit el
Milo†. *Cap. 3.1. 2 Cron. 8.11. 
**Cap. 7.8. 2 Sam. 5.9. †Cap. 11.2. 2 Cron. 32.5.

25. Solomon aducea* de trei ori pe an
arderi de tot ºi jertfe de mulþumire pe
altarul pe care-l zidise Domnului ºi
ardea tãmâie pe cel care era înaintea
Domnului. ªi a isprãvit astfel Casa.

*2 Cron. 8.12,13,16.

26. Împãratul* Solomon a mai fãcut
ºi corãbii la Eþion-Gheber**, lângã

Elot, pe þãrmul Mãrii Roºii, în þara
Edomului.

*2 Cron. 8.17,18. **Num. 33.35. Deut. 2.8. Cap. 22.48.

27. ªi Hiram* a trimis cu aceste
corãbii la slujitorii lui Solomon, pe
înºiºi slujitorii lui, marinari care
cunoºteau marea. *Cap. 10.11.

28. S-au dus la Ofir* ºi au luat de
acolo aur, patru sute douãzeci de
talanþi, pe care i-au adus împãratului
Solomon. *Iov 22.24.

Împãrãteasa din Seba la Ierusalim

10 1. Împãrãteasa* din Seba a auzit
de faima lui Solomon, în ce

priveºte slava Domnului, ºi a venit 
sã-l încerce** prin întrebãri grele.

*2 Cron. 9.1, etc. Mat. 12.42. Luca 11.31. **Judc. 14.12.
Prov. 1.6.

2. A sosit la Ierusalim cu un alai
foarte mare ºi cu cãmile care aduceau
mirodenii, aur foarte mult ºi pietre
scumpe. S-a dus la Solomon ºi i-a
spus tot ce avea pe inimã.
3. Solomon i-a rãspuns la toate între-

bãrile ºi n-a fost nimic pe care împã-
ratul sã nu fi ºtiut sã i-l lãmureascã.
4. Împãrãteasa din Seba a vãzut toatã

înþelepciunea lui Solomon ºi casa pe
care o zidise,
5. ºi bucatele de la masa lui, ºi

locuinþa slujitorilor lui, ºi slujbele ºi
hainele celor ce-i slujeau, ºi paharnicii
lui, ºi arderile de tot* pe care le aducea
în Casa Domnului. *1 Cron. 26.16.

6. Uimitã, a zis împãratului: „Deci
era adevãrat ce am auzit în þara mea
despre faptele ºi înþelepciunea ta!
7. Dar nu credeam, pânã n-am venit

ºi n-am vãzut cu ochii mei. ªi iatã cã
nici pe jumãtate nu mi s-a spus. Tu ai
mai multã înþelepciune ºi propãºire
decât am auzit mergându-þi faima.
8. Ferice* de oamenii tãi, ferice de

slujitorii tãi, care sunt necurmat înaintea
ta, care aud înþelepciunea ta!

*Prov. 8.34.

9. Binecuvântat* sã fie Domnul
Dumnezeul tãu care a binevoit sã te
punã pe scaunul de domnie al lui
Israel! Pentru cã Domnul iubeºte
pentru totdeauna pe Israel, de aceea
te-a pus împãrat, ca sã** judeci ºi sã
faci dreptate.”

*Cap. 5.7. **2 Sam. 8.15. Ps. 72.2. Prov. 8.15.

10. Ea a dat împãratului* o sutã
douãzeci de talanþi de aur, foarte
multe mirodenii ºi pietre scumpe. N-au
mai venit niciodatã în urmã atâtea
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mirodenii câte a dat împãrãteasa din
Seba împãratului Solomon. *Ps. 72.10,15.

11. Corãbiile* lui Hiram, care au
adus aur din Ofir, au adus din Ofir ºi
foarte mult lemn de santal ºi pietre
scumpe. *Cap. 9.27.

12. Împãratul* a fãcut cu lemnul
mirositor** pãlimare pentru Casa
Domnului ºi pentru casa împãratului,
ºi harpe ºi lãute pentru cântãreþi. N-a
mai venit de atunci lemn de acesta
mirositor ºi nu s-a mai vãzut pânã în
ziua de azi. *2 Cron. 9.11. **2 Cron. 9.10.

13. Împãratul Solomon a dat împãrã-
tesei din Seba tot ce a dorit, tot ce a
cerut ºi i-a mai dat ºi pe deasupra
daruri vrednice de un împãrat ca
Solomon. Apoi ea s-a întors ºi s-a dus
în þara ei, cu slujitorii ei.

Bogãþiile lui Solomon
14. Greutatea aurului care venea lui

Solomon, pe fiecare an, era de ºase
sute ºaizeci ºi ºase de talanþi de aur,
15. afarã de ce scotea de la negustorii

cei mari ºi din negoþul* cu mãrfuri, de
la toþi împãraþii Arabiei ºi de la
dregãtorii þãrii. *2 Cron. 9.24. Ps. 72.10.

16. Împãratul Solomon a fãcut douã
sute de scuturi mari de aur bãtut, ºi
pentru fiecare din ele a întrebuinþat
ºase sute de sicli de aur,
17. ºi alte trei* sute de scuturi mici

de aur bãtut, ºi pentru fiecare din
ele a întrebuinþat trei mine de aur; ºi
împãratul le-a pus în casa** numitã
Pãdurea Libanului. *Cap. 14.26. **Cap. 7.2.

18. Împãratul* a fãcut un mare scaun
de domnie de fildeº ºi l-a acoperit cu
aur curat. *2 Cron. 9.17, etc.

19. Scaunul acesta de domnie avea ºase
trepte, ºi partea de sus era rotunjitã pe
dinapoi; de fiecare parte a scaunului erau
rezemãtori: lângã rezemãtori stãteau
doi lei,
20. ºi pe cele ºase trepte stãteau

doisprezece lei de o parte ºi de alta.
Aºa ceva nu s-a fãcut pentru nici o
împãrãþie.
21. Toate paharele* împãratului

Solomon erau de aur, ºi toate vasele
din casa Pãdurii Libanului erau de aur
curat. Nimic nu era de argint: pe vremea
lui Solomon argintul n-avea nici o
trecere. *2 Cron. 9.20, etc.

22. Cãci împãratul avea pe mare
corãbii* din Tars cu ale lui Hiram; 

ºi corãbiile din Tars veneau la fiecare
trei ani, aducând aur ºi argint, fildeº,
maimuþe ºi pãuni. *Gen. 10.4. 2 Cron. 20.36.

23. Împãratul Solomon a întrecut* pe
toþi împãraþii pãmântului în bogãþii ºi
înþelepciune. *Cap. 3.12,13; 4.30.

24. Toatã lumea cãuta sã vadã pe
Solomon, ca sã audã înþelepciunea pe
care o pusese Dumnezeu în inima lui.
25. ªi fiecare îºi aducea darul lui:

lucruri de argint ºi lucruri de aur,
haine, arme, mirodenii, cai ºi catâri;
aºa era în fiecare an.
26. Solomon* a strâns** care ºi

cãlãrime; avea o mie patru sute de care
ºi douãsprezece mii de cãlãreþi, pe
care i-a pus în cetãþile unde îºi þinea
carele ºi la Ierusalim, lângã împãrat.

*Cap. 4.26. 2 Cron. 1.14; 9.25. **Deut. 17.16.

27. Împãratul* a fãcut ca argintul sã
fie tot aºa de obiºnuit la Ierusalim ca
pietrele, ºi cedrii tot aºa de mulþi ca
smochinii din Egipt care cresc pe
câmpie. *2 Cron. 1.15-17.

28. Solomon îºi aducea* caii din
Egipt; o ceatã de negustori de-ai îm-
pãratului se ducea sã-i ia cu grãmada
pe un preþ hotãrât:

*Deut. 17.16. 2 Cron. 1.16; 9.28.

29. un car se aducea din Egipt cu ºase
sute de sicli de argint, ºi un cal cu o
sutã cincizeci de sicli. De asemenea*
aduceau cai cu ei pentru toþi împãraþii
hetiþilor ºi pentru împãraþii Siriei.

*Ios. 1.4. 2 Împ. 7.6.

Femeile strãine

111. Împãratul* Solomon a iubit**
multe femei strãine, afarã de fata

lui faraon; moabite, amonite, edomite,
sidoniene, hetite,

*Neem. 13.26. **Deut. 17.17.

2. care fãceau parte din neamurile
despre care Domnul zisese copiilor lui
Israel: „Sã nu intraþi* la ele, ºi nici ele
sã nu intre la voi; cãci v-ar întoarce
negreºit inimile înspre dumnezeii lor.”
De aceste neamuri s-a alipit Solomon,
târât de iubire. *Exod 34.16. Deut. 7.3,4.

3. A avut de neveste ºapte sute de
crãiese împãrãteºti ºi trei sute de þiitoare;
ºi nevestele i-au abãtut inima.
4. Când a îmbãtrânit Solomon,

nevestele* i-au plecat inima spre alþi
dumnezei; ºi inima** nu i-a fost în
totul a Domnului Dumnezeului sãu,
cum fusese inima† tatãlui sãu, David.

*Deut. 17.17. Neem. 13.26. **Cap. 8.61. †Cap. 9.4.
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5. Solomon s-a dus dupã Astarteea*,
zeiþa sidonienilor, ºi dupã Milcom,
urâciunea amoniþilor.

*Vers. 33. Judc. 2.13. 2 Împ. 23.13.

6. ªi Solomon a fãcut ce este rãu
înaintea Domnului ºi n-a urmat în
totul pe Domnul, ca tatãl sãu David.
7. Atunci* Solomon a zidit pe

muntele** din faþa Ierusalimului un
loc înalt pentru Chemoº†, urâciunea
Moabului, pentru Moloc, urâciunea
fiilor lui Amon.

*Num. 33.52. **2 Împ. 23.13. †Num. 21.29. Judc. 11.21.

8. Aºa a fãcut pentru toate nevestele
lui strãine, care aduceau tãmâie ºi
jertfe dumnezeilor lor.
9. Domnul S-a mâniat pe Solomon,

pentru cã îºi abãtuse inima* de la
Domnul Dumnezeul lui Israel care i Se
arãtase** de douã ori.

*Vers. 2,3. **Cap. 3.5; 9.2.

10. În privinþa aceasta îi spusese* sã
nu meargã dupã alþi dumnezei; dar
Solomon n-a pãzit poruncile Domnului.

*Cap. 6.12; 9.6.

11. ªi Domnul a zis lui Solomon:
„Fiindcã ai fãcut aºa ºi n-ai pãzit
legãmântul Meu ºi legile Mele pe care
þi le-am dat, voi rupe* împãrãþia de la
tine ºi o voi da slujitorului tãu.

*Vers. 31. Dan. 12.15,16.

12. Numai, nu voi face lucrul acesta
în timpul vieþii tale, pentru tatãl tãu,
David. Ci din mâna fiului tãu o voi rupe.
13. Nu voi* rupe însã toatã împãrãþia;

voi lãsa o seminþie** fiului tãu, din
pricina robului Meu David ºi din pricina
Ierusalimului, pe† care l-am ales.”

*2 Sam. 7.15. Ps. 80.33. **Cap. 12.20. †Deut. 12.11.

Vrãjmãºia lui Hadad ºi Rezon
14. Domnul* a ridicat un vrãjmaº lui

Solomon: pe Hadad, edomitul, din
neamul împãrãtesc al Edomului.

*1 Cron. 5.26.

15. Pe vremea când a bãtut David
Edomul*, Ioab, cãpetenia oºtirii,
suindu-se sã îngroape morþii, a ucis
toatã partea** bãrbãteascã din Edom;

*2 Sam. 8.14. 1 Cron. 18.12,13. **Num. 24.19. Deut. 20.13.

16. a rãmas acolo ºase luni cu tot
Israelul, pânã ce a nimicit toatã partea
bãrbãteascã.
17. Atunci Hadad a fugit cu niºte

edomiþi, slujitori ai tatãlui sãu, ºi s-a
dus în Egipt.
Hadad era încã un bãiat pe atunci.
18. Plecând din Madian, s-au dus la

Paran, au luat cu ei niºte oameni din

Paran ºi au ajuns în Egipt la faraon,
împãratul Egiptului. Faraon a dat o casã
lui Hadad, i-a purtat grijã de mâncare
ºi i-a dat moºii.
19. Hadad a cãpãtat trecere înaintea

lui faraon, pânã acolo încât faraon 
i-a dat de nevastã pe sora nevestei lui,
sora împãrãtesei Tahpenes.
20. Sora Tehpenei i-a nãscut pe fiul

sãu Ghenubat. Tahpenes l-a înþãrcat în
casa lui faraon; ºi Ghenubat a fost în
casa lui faraon, în mijlocul copiilor lui
faraon.
21. Când a auzit* Hadad în Egipt cã

David a adormit cu pãrinþii lui ºi cã
Ioab, cãpetenia oºtirii, murise, a zis
lui faraon: „Lasã-mã sã mã duc în þara
mea.” *Cap. 2.10,34.

22. ªi faraon i-a zis: „Ce-þi lipseºte la
mine, de doreºti sã te duci în þara ta?”
El a rãspuns: „Nimic, dar lasã-mã sã
plec.”
23. Dumnezeu a ridicat un alt vrãjmaº

lui Solomon: pe Rezon, fiul lui Eliada,
care fugise de la stãpânul sãu
Hadadezer1*, împãratul din Þoba.

*2 Sam. 8.3.

24. El strânsese niºte oameni la el ºi
se fãcuse capul cetei, când* a mãcelãrit
David oºtile stãpânului sãu. S-au dus
la Damasc ºi s-au aºezat acolo ºi au
domnit la Damasc. *2 Sam. 8.3; 10.8,18.

25. El a fost un vrãjmaº al lui Israel
în tot timpul vieþii lui Solomon, în
acelaºi timp când îi fãcea rãu Hadad ºi
ura pe Israel. El a împãrãþit peste Siria.

Prorocul Ahia vesteºte lui Ieroboam
dezbinarea

26. ªi Ieroboam*, slujitorul lui Solo-
mon, a ridicat mâna împotriva împãra-
tului. El era fiul lui Nebat, efratit din
Þereda, ºi avea ca mamã pe o vãduvã
numitã Þerua. *Cap. 12.2. 2 Cron. 13.6.

27. Iatã cu ce prilej a ridicat* el mâna
împotriva împãratului: Solomon** zidea
Milo ºi închidea spãrturile cetãþii
tatãlui sãu, David. *2 Sam. 20.21. **Cap. 9.24.

28. Ieroboam era tare ºi viteaz; ºi
Solomon, vãzând pe tânãrul acesta la
lucru, i-a dat privegherea peste toþi
oamenii de corvoadã din casa lui Iosif.
29. În vremea aceea, Ieroboam, ieºind

din Ierusalim, a fost întâlnit pe drum
de prorocul Ahia* din Silo, îmbrãcat cu
o hainã nouã. Erau amândoi singuri pe
câmp. *Cap. 14.2.
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30. Ahia a apucat haina nouã pe care
o avea pe el, a rupt-o* în douãsprezece
bucãþi *1 Sam. 15.27; 24.5.

31. ºi a zis lui Ieroboam: „Ia-þi zece
bucãþi! Cãci aºa vorbeºte* Domnul
Dumnezeul lui Israel: „Iatã, voi rupe
împãrãþia din mâna lui Solomon ºi-þi
voi da zece seminþii. *Vers. 11,13.

32. Dar el va avea o seminþie, din
pricina robului Meu David ºi din
pricina Ierusalimului, cetatea pe care
am ales-o din toate seminþiile lui Israel.
33. ªi aceasta, pentru cã* M-au pãrãsit

ºi s-au închinat înaintea Astarteii,
zeiþa sidonienilor, înaintea lui Chemoº,
dumnezeul Moabului, ºi înaintea lui
Milcom, dumnezeul fiilor lui Amon, ºi
pentru cã n-au umblat în cãile Mele ca
sã facã ce este drept înaintea Mea ºi sã
pãzeascã legile ºi poruncile Mele, cum
a fãcut David, tatãl lui Solomon.

*Vers. 5-7.

34. Nu voi lua din mâna lui toatã
împãrãþia, cãci îl voi þine domn în tot
timpul vieþii lui, pentru robul Meu
David, pe care l-am ales ºi care a pãzit
poruncile ºi legile Mele.
35. Dar* voi lua împãrãþia din mâna

fiului sãu ºi-þi voi da zece seminþii din
ea; *Cap. 12.16,17.

36. voi lãsa o seminþie fiului sãu,
pentru ca robul Meu David* sã aibã
totdeauna o luminã înaintea Mea la
Ierusalim, cetatea pe care am ales-o sã
pun în ea Numele Meu.

*Cap. 15.4. 2 Împ. 8.19. Ps. 132.17.

37. Pe tine te voi lua, ºi vei domni
peste tot ce-þi va dori sufletul, vei fi
împãratul lui Israel.
38. Dacã vei asculta de tot ce-þi voi

porunci, dacã vei umbla în cãile Mele
ºi dacã vei face ce este drept înaintea
Mea, pãzind legile ºi poruncile Mele,
cum a fãcut robul Meu David, voi fi*
cu tine, îþi voi** zidi o casã trainicã,
aºa cum am zidit lui David, ºi-þi voi da
þie pe Israel. *Ios. 1.5. 2 Sam. 7.11,27.

39. Voi smeri prin aceasta sãmânþa
lui David, dar nu pentru totdeauna.”
40. Solomon a cãutat sã omoare pe

Ieroboam. ªi Ieroboam s-a sculat ºi a
fugit în Egipt la ªiºac, împãratul
Egiptului; a locuit în Egipt pânã la
moartea lui Solomon.

Moartea lui Solomon
41. Celelalte* fapte ale lui Solomon,

tot ce a fãcut el, ºi înþelepciunea lui nu

sunt scrise oare în cartea faptelor lui
Solomon? *2 Cron. 9.29.

42. Solomon a domnit patruzeci de
ani* la Ierusalim peste tot Israelul.

*2 Cron. 9.30.

43. Apoi Solomon a adormit* cu
pãrinþii lui ºi a fost îngropat în cetatea
tatãlui sãu, David. În locul lui a domnit
fiul sãu Roboam**. *2 Cron. 9.31. **Mat. 1.7.

ÎMPÃRAÞII LUI IUDA ªI ÎMPÃRAÞII
LUI ISRAEL, DE LA DEZBINAREA
ÎMPÃRÃÞIEI PÂNÃ LA IOSAFAT,
ÎMPÃRATUL LUI IUDA, ªI AHAB,

ÎMPÃRATUL LUI ISRAEL
(Capitolele 12-22. 2 Cronici 10-20. Osea

4.15,17; 6.10,11.)

Dezbinarea împãrãþiei

12 1. Roboam* s-a dus la Sihem,
cãci tot Israelul venise la Sihem

sã-l facã împãrat. *2 Cron. 10.1, etc.

2. Când a auzit lucrul acesta, Iero-
boam*, fiul lui Nebat, era tot în
Egipt**, unde fugise de împãratul
Solomon, ºi în Egipt locuia.

*Cap. 11.26. **Cap. 11.40.

3. Au trimis sã-l cheme. Atunci
Ieroboam ºi toatã adunarea lui Israel
au venit la Roboam ºi i-au vorbit aºa:
4. „Tatãl tãu ne-a îngreuiat jugul*;

acum tu uºureazã aceastã asprã robie
ºi jugul greu pe care l-a pus peste noi
tatãl tãu. ªi îþi vom sluji.”

*1 Sam. 8.11-18. Cap. 4.7.
5. El le-a zis: „Duceþi-vã ºi întoarceþi-vã

la mine peste trei zile.” ªi poporul a
plecat.
6. Împãratul Roboam s-a sfãtuit cu

bãtrânii care fuseserã pe lângã tatãl
sãu, Solomon, în timpul vieþii lui, ºi a
zis: „Ce mã sfãtuiþi sã rãspund popo-
rului acestuia?”
7. ªi iatã ce i-au zis ei: „Dacã* vei

îndatora astãzi pe poporul acesta, dacã
le faci ce cer ºi dacã le vei rãspunde cu
vorbe binevoitoare, îþi vor sluji pe
vecie.” *2 Cron. 10.7. Prov. 15.1.
8. Dar Roboam a lãsat sfatul pe care

i-l dãdeau bãtrânii ºi s-a sfãtuit cu
tinerii care crescuserã cu el ºi care
erau împrejurul lui.
9. El a zis: „Ce mã sfãtuiþi sã rãspund

poporului acestuia, care-mi vorbeºte
aºa: „Uºureazã-ne jugul pe care l-a pus
peste noi tatãl tãu”?”
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10. ªi iatã ce i-au zis tinerii care
crescuserã cu el: „Sã spui aºa popo-
rului acestuia care þi-a vorbit astfel:
„Tatãl tãu ne-a îngreuiat jugul, tu
uºureazã-ni-l!” Sã le vorbeºti aºa:
„Degetul meu cel mic va fi mai gros
decât coapsele tatãlui meu.
11. Acum, tatãl meu a pus peste voi

un jug greu, dar eu vi-l voi face ºi mai
greu; tatãl meu v-a bãtut cu bice, dar
eu vã voi bate cu scorpioni.”
12. Ieroboam ºi tot poporul au venit

la Roboam a treia zi, dupã cum zisese
împãratul: „Întoarceþi-vã la mine peste
trei zile!”
13. Împãratul a rãspuns aspru popo-

rului. A lãsat sfatul pe care i-l dãduserã
bãtrânii
14. ºi le-a vorbit astfel, dupã sfatul

tinerilor: „Tatãl meu v-a îngreuiat
jugul, dar eu vi-l voi face ºi mai greu;
tatãl meu v-a bãtut cu bice, dar eu vã
voi bate cu scorpioni.”
15. Astfel împãratul n-a ascultat pe

popor; cãci lucrul acesta a fost cârmuit*
de Domnul, în vederea împlinirii
cuvântului pe care-l spusese** Domnul
prin Ahia din Silo lui Ieroboam, fiul
lui Nebat. *Judc. 14.4. Vers. 24. 
2 Cron. 10.15; 22.7; 25.20. **Cap. 11.11,31.

16. Când a vãzut tot Israelul cã împã-
ratul nu-l ascultã, poporul a rãspuns
împãratului: „Ce* parte avem noi cu
David? Noi n-avem moºtenire cu fiul
lui Isai! La corturile tale, Israele!
Acum vezi-þi de casã, Davide!” ªi
Israel s-a dus în corturile lui.

*2 Sam. 20.1.
17. Copiii lui Israel* care locuiau în

cetãþile lui Iuda au fost singurii peste
care a domnit Roboam. *Cap. 11.13,36.
18. Atunci împãratul Roboam a

trimis* la ei pe Adoram, care era mai
mare peste biruri. Dar Adoram a fost
ucis cu pietre de tot Israelul, ºi a
murit. ªi împãratul Roboam s-a grãbit
sã se suie într-un car, ca sã fugã la
Ierusalim. *Cap. 4.6; 5.14.
19. Astfel s-a dezlipit* Israel de casa lui

David pânã în ziua de azi. *2 Împ. 17.21.
20. Tot Israelul, auzind cã Ieroboam

s-a întors, au trimis sã-l cheme în
adunare ºi l-au fãcut împãrat peste tot
Israelul. Seminþia lui Iuda a fost
singura* care a mers dupã casa lui
David. *Cap. 11.13,32.

21. Roboam* ajungând la Ierusalim,
a strâns toatã casa lui Iuda ºi seminþia
lui Beniamin, o sutã optzeci de mii de

oameni aleºi, buni pentru rãzboi, ca
sã lupte împotriva casei lui Israel ºi
s-o aducã înapoi sub stãpânirea lui
Roboam, fiul lui Solomon. *2 Cron. 11.1.

22. Dar cuvântul* lui Dumnezeu a
vorbit astfel lui ªemaia, omul lui
Dumnezeu: *2 Cron. 11.2.

23. „Vorbeºte lui Roboam, fiul lui
Solomon, împãratul lui Iuda, ºi întregii
case a lui Iuda ºi a lui Beniamin ºi
celuilalt popor ºi spune-le:
24. „Aºa vorbeºte Domnul: „Nu vã

suiþi ºi nu faceþi rãzboi împotriva
fraþilor voºtri, copiii lui Israel! Fiecare
din voi sã se întoarcã acasã, cãci de la
Mine* s-a întâmplat lucrul acesta.”
Ei au ascultat de cuvântul Domnului
ºi s-au întors acasã, dupã cuvântul
Domnului. *Vers. 15.

Cei doi viþei de aur
25. Ieroboam a zidit Sihemul* pe

muntele lui Efraim ºi a locuit acolo;
apoi a ieºit de acolo ºi a zidit**
Penuel. *Judc. 9.45. **Judc. 8.17.

26. Ieroboam a zis în inima sa:
„Împãrãþia s-ar putea acum sã se
întoarcã la casa lui David.
27. Dacã poporul acesta se va* sui la

Ierusalim sã aducã jertfe în Casa
Domnului, inima poporului acestuia se
va întoarce la domnul sãu, la Roboam,
împãratul lui Iuda, ºi mã vor omorî ºi
se vor întoarce la Roboam, împãratul
lui Iuda.” *Deut. 12.5,6.

28. Dupã ce s-a sfãtuit, împãratul a
fãcut* doi viþei de aur ºi a zis popo-
rului: „Destul v-aþi suit la Ierusalim;
Israele! Iatã** Dumnezeul tãu care 
te-a scos din þara Egiptului.”

*2 Împ. 10.29; 17.16. **Exod 32.4,8.

29. A aºezat unul din aceºti viþei la
Betel*, iar pe celãlalt l-a pus în Dan.

*Gen. 28.19. Osea 4.15.
30. ªi fapta aceasta a fost un prilej*

de pãcãtuire. Poporul se ducea sã se
închine înaintea unuia din viþei pânã
la** Dan. *Judc. 18.29. **Cap. 13.34. 2 Împ. 17.21.
31. Ieroboam a fãcut o casã* de

înãlþimi ºi a pus** preoþi luaþi din tot
poporul, care nu fãceau parte din fiii
lui Levi. *Cap. 13.32. **Num. 3.10. 
Cap. 13.33. 2 Împ. 17.32. 2 Cron. 11.14,15. Ezec. 44.7,8.

32. A rânduit o sãrbãtoare în luna a
opta, în ziua a cincisprezecea a lunii,
ca sãrbãtoarea* care se prãznuia în
Iuda, ºi a adus jertfe pe altar. Iatã ce
a fãcut la Betel, ca sã se aducã jertfe
viþeilor pe care-i fãcuse el. A pus** în
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slujbã la Betel pe preoþii înãlþimilor
ridicate de el.

*Lev. 23.33,34. Num. 29.12. Cap. 8.2,5. **Amos 7.13.

33. ªi a jertfit pe altarul pe care-l
fãcuse la Betel, în ziua a cincisprezecea
a lunii a opta, lunã pe care o alesese*
dupã bunul lui plac. A hotãrât-o ca
sãrbãtoare pentru copiii lui Israel ºi
s-a suit la altar sã ardã tãmâie**.

*Num. 15.39. **Cap. 13.1.

Un om al lui Dumnezeu vorbeºte
împotriva altarului

131. Dar iatã cã un om al lui Dum-
nezeu a venit* din Iuda la Betel,

trimis de cuvântul Domnului, tocmai pe
când stãtea** Ieroboam la altar sã ardã
tãmâie. *2 Împ. 23.17. **Cap. 12.32,33.

2. El a strigat împotriva altarului,
dupã cuvântul Domnului, ºi a zis:
„Altarule! Altarule! Aºa vorbeºte
Domnul: „Iatã cã se va naºte un fiu
casei lui David; numele lui va fi
Iosia*; el va înjunghia pe tine pe
preoþii înãlþimilor, care ard tãmâie pe
tine, ºi pe tine se vor arde oseminte
omeneºti!” *2 Împ. 23.15,16.

3. ªi în aceeaºi zi a dat un* semn,
zicând: „Acesta este semnul care aratã
cã Domnul a vorbit: altarul se va
despica, ºi cenuºa de pe el se va
vãrsa.” *Isa. 7.14. Ioan 2.18. 1 Cor. 1.22.

4. Când a auzit împãratul cuvântul pe
care-l strigase omul lui Dumnezeu
împotriva altarului din Betel, a întins
mâna de pe altar, zicând: „Prindeþi-l!”
ªi mâna, pe care o întinsese Ieroboam
împotriva lui, s-a uscat ºi n-a putut 
s-o întoarcã înapoi.
5. Altarul s-a despicat, ºi cenuºa de

pe el s-a vãrsat, dupã semnul pe care-l
dãduse omul lui Dumnezeu, potrivit
cu cuvântul Domnului.
6. Atunci împãratul a luat cuvântul ºi

a zis omului lui Dumnezeu: „Roagã-te*
Domnului Dumnezeului tãu ºi cere-I 
sã-mi pot trage mâna înapoi.” Omul lui
Dumnezeu s-a rugat Domnului, ºi împã-
ratul a putut sã-ºi tragã înapoi mâna,
care s-a fãcut sãnãtoasã ca mai înainte.

*Exod 8.8; 9.28; 10.17. Num. 21.7. Fapt. 8.24. Iac. 5.16.

7. Împãratul a zis omului lui Dum-
nezeu: „Intrã cu mine în casã, sã iei
ceva de mâncare, ºi-þi voi da* un dar.”

*1 Sam. 9.7. 2 Împ. 5.15.
8. Omul lui Dumnezeu a zis împã-

ratului: „Jumãtate* din casa ta sã-mi
dai, ºi n-aº intra cu tine. Nu voi mânca

pâine ºi nu voi bea apã în locul acesta;
*Num. 22.18; 24.13.

9. cãci iatã ce poruncã mi-a fost datã,
prin cuvântul Domnului: „Sã* nu
mãnânci pâine, nici sã bei apã ºi nici
sã nu te întorci pe drumul pe care te
vei duce.” *1 Cor. 5.11.

10. El a plecat pe un alt drum ºi nu 
s-a întors pe drumul pe care venise la
Betel.

Omul lui Dumnezeu omorât de un leu
11. În Betel locuia un proroc bãtrân.

Fiii sãi au venit ºi i-au istorisit toate
lucrurile pe care le fãcuse omul lui
Dumnezeu la Betel în ziua aceea,
precum ºi cuvintele pe care le spusese
împãratului. Dupã ce au istorisit tatãlui
lor toate,
12. el le-a zis: „Pe ce drum a plecat?”

Fiii sãi vãzuserã pe ce drum plecase
omul lui Dumnezeu, care venise din
Iuda.
13. ªi a zis fiilor sãi: „Puneþi-mi ºaua

pe mãgar.” I-au pus ºaua pe mãgar, ºi
a încãlecat pe el.
14. S-a dus dupã omul lui Dumnezeu

ºi l-a gãsit stând sub un stejar. ªi i-a
zis: „Tu eºti omul lui Dumnezeu care
a venit din Iuda?” El a rãspuns: „Eu
sunt.”
15. Atunci el i-a zis: „Vino cu mine

acasã ºi sã iei ceva sã mãnânci.”
16. Dar el a rãspuns: „Nu pot* nici sã

mã întorc cu tine, nici sã intru la tine.
Nu voi mânca pâine ºi nici nu voi bea
apã cu tine în locul acesta; *Vers. 8,9.

17. cãci mi s-a spus prin cuvântul*
Domnului: „Sã nu mãnânci pâine, nici
sã nu bei apã acolo ºi nici sã nu te
întorci pe drumul pe care te vei duce.”

*Cap. 20.35. 1 Tes. 4.15.
18. ªi el i-a zis: „ªi eu sunt proroc ca

tine; ºi un înger mi-a vorbit din partea
Domnului ºi mi-a zis: „Adu-l acasã cu
tine ca sã mãnânce pâine ºi sã bea
apã.” Îl minþea.
19. Omul lui Dumnezeu s-a întors cu

el ºi a mâncat pâine ºi a bãut apã în
casa lui.
20. Pe când stãteau ei la masã,

cuvântul Domnului a vorbit proro-
cului, care-l adusese înapoi.
21. ªi el a strigat omului lui Dumnezeu

care venise din Iuda: „Aºa vorbeºte
Domnul: „Pentru cã n-ai ascultat
porunca Domnului ºi n-ai pãzit
porunca pe care þi-o dãduse Domnul
Dumnezeul tãu;
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22. pentru cã te-ai întors ºi ai mâncat
pâine ºi ai bãut apã – în locul despre
care* îþi spusese: „Sã nu mãnânci
pâine ºi sã nu bei apã acolo” – trupul
tãu mort nu va intra în mormântul
pãrinþilor tãi.” *Vers. 9.

23. ªi dupã ce a mâncat pâine ºi a
bãut apã, prorocul pe care-l întorsese,
i-a pus ºaua pe mãgar.
24. Omul lui Dumnezeu a plecat; ºi a

fost întâlnit pe drum de un leu*, care 
l-a omorât. Trupul lui mort era întins
pe drum; mãgarul a rãmas lângã el, ºi
leul stãtea ºi el lângã trup. *Cap. 20.36.

25. ªi niºte oameni care treceau pe
acolo au vãzut trupul întins în drum ºi
leul stând lângã trup; ºi au spus lucrul
acesta, la venirea lor în cetatea în care
locuia prorocul cel bãtrân.
26. Când a auzit lucrul acesta proro-

cul care întorsese de pe drum pe omul
lui Dumnezeu, a zis: „Este omul lui
Dumnezeu care n-a ascultat de porunca
Domnului, ºi Domnul l-a dat în ghiarele
leului, care l-a sfâºiat ºi l-a omorât,
dupã cuvântul pe care i-l spusese
Domnul.”
27. Apoi, îndreptându-se cãtre fiii

sãi, a zis: „Puneþi-mi ºaua pe mãgar.”
Au pus ºaua pe mãgar,
28. ºi el a plecat. A gãsit trupul întins

în drum, ºi mãgarul ºi leul stând lângã
trup. Leul nu mâncase trupul ºi nu
sfâºiase pe mãgar.
29. Prorocul a ridicat trupul omului

lui Dumnezeu, l-a pus pe mãgar ºi l-a
adus înapoi; ºi bãtrânul proroc s-a
întors în cetate sã-l jeleascã ºi sã-l
îngroape.
30. I-a pus trupul în mormânt ºi l-au

jelit, zicând: „Vai*, frate!” *Ier. 22.18.

31. Dupã ce l-a îngropat, a zis fiilor
sãi: „Când voi muri, sã mã îngropaþi în
mormântul în care este îngropat omul
lui Dumnezeu; sã-mi puneþi oasele*
lângã oasele lui. *2 Împ. 23.17,18.

32. Cãci se* va împlini cuvântul pe
care l-a strigat el din partea Domnului
împotriva altarului din Betel ºi împo-
triva tuturor capiºtilor de înãlþimi din
cetãþile** Samariei.”

*Vers. 2. 2 Împ. 23.16,19. **Cap. 16.24.

Neascultarea lui Ieroboam
33. Dupã întâmplarea* aceasta, Iero-

boam nu s-a abãtut de pe calea lui cea
rea. A pus iarãºi preoþi pentru înãlþimi,
luaþi din tot poporul: pe oricine dorea,

îl sfinþea preot al înãlþimilor.
*Cap. 12.31,32. 2 Cron. 11.15; 13.9.

34. ªi fapta aceasta a fost* un prilej
de pãcãtuire pentru casa lui Ieroboam,
ºi pentru aceasta a fost nimicitã** ea
ºi ºtearsã de pe faþa pãmântului.

*Cap. 12.30. **Cap. 14.10.

Nevasta lui Ieroboam la prorocul Ahia

141. În vremea aceea, s-a îmbol-
nãvit Abiia, fiul lui Ieroboam.

2. ªi Ieroboam a zis nevestei sale:
„Scoalã-te, te rog, ºi schimbã-þi hainele,
ca sã nu se ºtie cã eºti nevasta lui
Ieroboam, ºi du-te la Silo. Iatã cã
acolo este Ahia, prorocul; el mi-a spus
cã voi* fi împãratul poporului acestuia.

*Cap. 11.31.

3. Ia* cu tine zece pâini, turte ºi un
vas cu miere ºi intrã la el: el îþi va
spune ce va fi cu copilul.” *1 Sam. 9.7,8.

4. Nevasta lui Ieroboam a fãcut aºa;
s-a sculat, s-a dus* la Silo ºi a intrat în
casa lui Ahia. Ahia nu mai putea sã
vadã, cãci ochii i se întunecaserã de
bãtrâneþe. *Cap. 11.29.

5. Domnul spusese lui Ahia: „Nevasta
lui Ieroboam are sã vinã sã te întrebe
de fiul ei, pentru cã este bolnav. Sã
vorbeºti aºa ºi aºa. Ea, când va veni,
se va da drept alta.”
6. Când a auzit Ahia vuietul paºilor

ei, în clipa când intra pe uºã, a zis:
„Intrã nevasta lui Ieroboam; pentru ce
vrei sã te dai drept alta? Sunt însãrcinat
sã-þi vestesc lucruri aspre.
7. Du-te ºi spune lui Ieroboam:

„Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeul  lui
Israel: „Te-am* ridicat din mijlocul
poporului, te-am pus cãpetenie peste
poporul Meu, Israel, *2 Sam. 12.7,8. Cap. 16.2.

8. am* rupt împãrãþia de la casa lui
David ºi þi-am dat-o þie, ºi n-ai fost ca
robul Meu David, care** a pãzit
poruncile Mele ºi a umblat dupã Mine
din toatã inima lui, nefãcând decât ce
este drept înaintea Mea.

*Cap. 11.31. **Cap. 11.33,38; 15.5.

9. Tu ai fãcut* mai rãu decât toþi cei
ce au fost înaintea ta: te-ai dus sã-þi
faci alþi dumnezei ºi chipuri turnate ca
sã Mã mânii ºi M-ai lepãdat** înapoia
ta! *Cap. 12.28. 
2 Cron. 11.15. **Neem. 9.26. Ps. 50.17. Ezec. 23.35.

10. De aceea, voi trimite nenorocirea*
peste casa lui Ieroboam, voi nimici**
pe oricine este al lui Ieroboam, fie
rob†, fie slobod în Israel, ºi voi mãtura
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casa lui Ieroboam, cum se mãturã
murdãriile, pânã va pieri. *Cap. 15.29. 
**Cap. 21.21. 2 Împ. 9.8. †Deut. 32.36. 2 Împ. 14.36.

11. Cel* ce va muri în cetate din casa
lui Ieroboam va fi mâncat de câini, ºi
cel ce va muri pe câmp va fi mâncat
de pãsãrile cerului. Cãci Domnul a
vorbit. *Cap. 16.4; 21.24.

12. Tu, scoalã-te ºi du-te acasã. ªi
cum îþi vor pãºi* picioarele în cetate,
copilul va muri. *Vers. 17.

13. Tot Israelul îl va plânge ºi-l vor
îngropa; cãci el este singurul din casa
lui Ieroboam care va fi pus într-un
mormânt, pentru cã este singurul* din
casa lui Ieroboam în care s-a gãsit ceva
bun înaintea Domnului Dumnezeului
lui Israel. *2 Cron. 12.12; 19.3.

14. Domnul va pune peste Israel un
împãrat*, care va nimici casa lui Iero-
boam în ziua aceea. ªi nu se întâmplã
oare chiar acum lucrul acesta?

*Cap. 15.27-29.

15. Domnul va lovi pe Israel, ºi Israel
va fi ca trestia clãtinatã în ape; va
smulge* pe Israel din aceastã þarã
bunã**, pe care o dãduse pãrinþilor
lor, ºi-i va împrãºtia dincolo† de Râu,
pentru cã†† ºi-au fãcut idoli, mâniind
pe Domnul. *2 Împ. 17.6. Ps. 52.5. 
**Ios. 23.15,16. †2 Împ. 15.29. ††Exod 34.13. Deut. 12.3,4.

16. Va pãrãsi pe Israel, din pricina
pãcatelor* pe care le-a fãcut Ieroboam
ºi în care a târât ºi pe Israel.”

*Cap. 12.30; 13.34; 15.30,34; 16.2.

17. Nevasta lui Ieroboam s-a sculat ºi
a plecat. A ajuns la Tirþa*; ºi cum** a
atins pragul casei, copilul a murit.

*Cap. 16.6,8,15,23. Cânt. 6.4. **Vers. 12.

18. L-au îngropat, ºi tot Israelul l-a
plâns, dupã cuvântul* Domnului, pe
care-l spusese prin robul Sãu Ahia,
prorocul. *Vers. 13.

Moartea lui Ieroboam
19. Celelalte fapte ale lui Ieroboam,

cum a fãcut* rãzboi ºi cum a domnit,
sunt scrise în cartea Cronicilor împã-
raþilor lui Israel. *2 Cron. 13.2, etc.

20. Ieroboam a împãrãþit douãzeci ºi
doi de ani; apoi a adormit cu pãrinþii
sãi. ªi în locul lui a împãrãþit fiul sãu
Nadab.

Domnia lui Roboam
21. Roboam, fiul lui Solomon, a împã-

rãþit peste Iuda. Avea patruzeci* ºi
unu de ani când s-a fãcut împãrat ºi a
împãrãþit ºaptesprezece ani la Ierusalim,

cetatea** pe care o alesese Domnul
din toate seminþiile lui Israel, ca sã-ªi
punã Numele în ea. Mama sa se
chema† Naama, amonita.

*2 Cron. 12.13. **Cap. 11.36. †Vers. 31.

22. Iuda* a fãcut ce este rãu înaintea
Domnului; ºi, prin pãcatele pe care 
le-au sãvârºit, I-au stârnit** gelozia
mai mult decât pãrinþii lor.

*2 Cron. 12.1. **Deut. 32.21. Ps. 78.58. 1 Cor. 10.22.

23. ªi-au zidit ºi ei înãlþimi* cu stâlpi
închinaþi idolilor ºi Astartei** pe
orice deal înalt ºi sub† orice copac
verde.

*Deut. 12.2. Ezec. 16.24,25. **2 Împ. 17.9,10. †Isa. 57.5.

24. Au fost chiar ºi sodomiþi* în þarã.
Au fãcut de toate urâciunile neamu-
rilor pe care le izgonise Domnul
dinaintea copiilor lui Israel.

*Deut. 23.17. Cap. 15.12; 22.46. 2 Împ. 23.7.

25. În al cincilea an* al împãrãþirii lui
Roboam, ªiºac, împãratul Egiptului,
s-a suit împotriva Ierusalimului.

*Cap. 11.40. 2 Cron. 12.2.

26. A luat vistieriile* Casei Domnului
ºi vistieriile casei împãratului, a luat
tot. A luat toate scuturile de aur pe
care le fãcuse** Solomon.

*2 Cron. 12.9,10,11. **Cap. 10.17.

27. Împãratul Roboam a fãcut în
locul lor niºte scuturi de aramã ºi le-a
dat în grija cãpeteniilor alergãtorilor,
care pãzeau intrarea casei împãratului.
28. Ori de câte ori se ducea împãratul

la Casa Domnului, alergãtorii le
purtau; apoi le aduceau iarãºi în odaia
alergãtorilor.
29. Celelalte* fapte ale lui Roboam

ºi tot ce a fãcut el nu sunt scrise oare
în cartea Cronicilor împãraþilor lui
Iuda? *2 Cron. 12.15.

30. Totdeauna a fost rãzboi* între
Roboam ºi Ieroboam.

*Cap. 12.24; 15.6. 2 Cron. 12.15.

31. Roboam* a adormit cu pãrinþii
lui ºi a fost îngropat cu pãrinþii lui
în cetatea lui David. Mama sa se
numea** Naama, amonita. ªi în locul
lui a împãrãþit fiul sãu Abiam†.

*2 Cron. 12.16. **Vers. 21. †2 Cron. 12.16.

Abiam

151. În al optsprezecelea* an al
domniei lui Ieroboam, fiul lui

Nebat, a început sã împãrãþeascã peste
Iuda, Abiam. *2 Cron. 13.1.

2. A împãrãþit trei ani la Ierusalim.
Mama sa* se chema Maaca**, fata lui
Abisalom. *2 Cron. 11.20-22. **2 Cron. 13.2.
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3. El s-a dedat la toate pãcatele pe
care le fãcuse tatãl sãu înaintea lui; ºi
inima* lui n-a fost întreagã a Domnu-
lui Dumnezeului sãu, cum fusese inima
tatãlui sãu David. *Cap. 11.4. Ps. 119.80.

4. Dar din pricina* lui David, Dom-
nul Dumnezeul lui i-a dat o luminã la
Ierusalim, punând pe fiul lui dupã el ºi
lãsând Ierusalimul în picioare.

*Cap. 11.32,36. 2 Cron. 21.7.

5. Cãci David fãcuse* ce este plãcut
înaintea Domnului ºi nu se abãtuse de
la nici una din poruncile Lui în tot
timpul vieþii lui, afarã** de întâmplarea
cu Urie, hetitul. *Cap. 14.8. **2 Sam. 11.4,15; 12.9.

6. Între Roboam ºi Ieroboam a fost
rãzboi* tot timpul cât a trãit Roboam.

*Cap. 14.30.

7. Celelalte* fapte ale lui Abiam ºi
tot ce a fãcut el, nu sunt scrise oare în
cartea Cronicilor împãraþilor lui Iuda?

Între Abiam ºi Ieroboam a fost
rãzboi. *2 Cron. 13.2,3,22.

8. Abiam* a adormit cu pãrinþii lui ºi
l-au îngropat în cetatea lui David. ªi
în locul lui a domnit fiul sãu Asa.

*2 Cron. 14.1.

Asa
9. În al douãzecilea an al lui Iero-

boam, împãratul lui Israel, a început
sã domneascã peste Iuda Asa.
10. El a domnit patruzeci ºi unu de

ani la Ierusalim. Mama sa se chema
Maaca, fata lui Abisalom.
11. Asa* a fãcut ce este plãcut îna-

intea Domnului, ca tatãl sãu David.
*2 Cron. 14.2.

12. A scos* din þarã pe sodomiþi ºi a
îndepãrtat toþi idolii pe care-i fãcuserã
pãrinþii lui. *Cap. 14.24; 22.46.

13. ªi chiar pe mama* sa, Maaca, n-a
mai lãsat-o sã fie împãrãteasã, pentru
cã fãcuse un idol Astarteii. Asa i-a
sfãrâmat idolul ºi l-a ars** în pârâul
Chedron. *2 Cron. 15.16. **Exod 32.20.

14. Dar înãlþimile* n-au pierit, mãcar
cã inima** lui Asa a fost în totul a
Domnului în tot timpul vieþii lui.

*Cap. 22.43. 2 Cron. 15.17,18. **Vers. 3.

15. El a pus în Casa Domnului lucru-
rile hãrãzite de tatãl sãu ºi de el însuºi:
argint, aur ºi vase.

Rãzboiul dintre Asa ºi Baeºa
16. Între Asa ºi Baeºa, împãratul lui

Israel, a fost rãzboi în tot timpul vieþii
lor.
17. Baeºa*, împãratul lui Israel, s-a

suit împotriva lui Iuda; ºi a întãrit
Rama**, ca sã† împiedice pe ai lui
Asa, împãratul lui Iuda, sã iasã ºi sã
intre. *2 Cron. 16.1, etc. **Ios. 18.25. †Cap. 12.27.

18. Asa a luat tot argintul ºi tot aurul
care rãmãseserã în vistieriile Casei
Domnului ºi vistieriile casei împãra-
tului ºi le-a pus în mâinile slujitorilor
lui, pe care i-a trimis la Ben-Hadad*,
fiul lui Tabrimon, fiul lui Hezion, împã-
ratul Siriei, care locuia la Damasc**.
Împãratul Asa a trimis sã-i spunã:

*2 Cron. 16.2. **Cap. 11.23,24.

19. „Sã fie un legãmânt între mine ºi
tine, cum a fost între tatãl meu ºi tatãl
tãu. Iatã, îþi trimit un dar în argint ºi în
aur. Du-te, rupe legãmântul tãu cu
Baeºa, împãratul lui Israel, ca sã se
depãrteze de la mine.”
20. Ben-Hadad a ascultat pe împãratul

Asa; a trimis pe cãpeteniile oºtirii lui
împotriva cetãþilor lui Israel, ºi au pustiit
Iionul*, Dan**, Abel-Bet-Maaca†, tot
Chinerotul ºi toatã þara lui Neftali.

*2 Împ. 15.29. **Judc. 18.29. †2 Sam. 20.14.

21. Când a auzit Baeºa lucrul acesta,
a încetat sã mai întãreascã Rama ºi 
s-a întors la Tirþa.
22. Împãratul Asa a chemat* pe tot

Iuda, fãrã sã lase la o parte pe cineva,
ºi au ridicat pietrele ºi lemnul pe care-l
întrebuinþa Baeºa la întãrirea Ramei;
ºi împãratul Asa le-a întrebuinþat la
întãrirea Ghebei** lui Beniamin ºi
Miþpei†. *2 Cron. 16.6. **Ios. 21.17. †Ios. 18.26.

23. Toate celelalte fapte ale lui Asa,
toate isprãvile lui ºi tot ce a fãcut ºi
cetãþile pe care le-a zidit nu sunt scrise
oare în cartea Cronicilor împãraþilor
lui Iuda? Totuºi, la bãtrâneþe*, a fost
bolnav de picioare. *2 Cron. 16.12.

24. Asa a adormit cu pãrinþii lui ºi a
fost îngropat cu pãrinþii lui în cetatea
tatãlui sãu David. ªi în* locul lui a
domnit fiul sãu Iosafat**.

*2 Cron. 17.1. **Mat. 1.8.

Domnia lui Nadab
25. Nadab, fiul lui Ieroboam, a

început sã domneascã peste Israel în
al doilea an al lui Asa, împãratul lui
Iuda. El a domnit doi ani peste Israel.
26. El a fãcut ce este rãu înaintea

Domnului ºi a umblat pe calea tatãlui
sãu, sãvârºind pãcatele** în care
târâse tatãl sãu pe Israel. *Cap. 12.30; 14.16.

27. Baeºa*, fiul lui Ahia, din casa 
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lui Isahar, a uneltit împotriva lui ºi
Baeºa l-a omorât la Ghibeton**, care
era al filistenilor, pe când Nadab ºi tot
Israelul împresurau Ghibetonul.

*Cap. 14.14. **Ios. 19.44; 21.23. Cap. 16.15.

28. Baeºa l-a omorât în al treilea an
al lui Asa, împãratul lui Iuda, ºi a
domnit el în locul lui.
29. Când s-a fãcut împãrat, a ucis toatã

casa lui Ieroboam, n-a lãsat sã scape
nimeni cu viaþã, ci a nimicit totul, dupã
cuvântul* pe care-l spusese Domnul prin
robul Sãu Ahia din Silo, *Cap. 14.10,14.

30. din pricina pãcatelor* pe care le
fãcuse Ieroboam ºi în care târâse ºi pe
Israel, mâniind astfel pe Domnul
Dumnezeul lui Israel. *Cap. 14.9,16.

31. Celelalte fapte ale lui Nadab ºi tot
ce a fãcut el, nu sunt scrise oare în
cartea Cronicilor împãraþilor lui Israel?
32. Între Asa ºi Baeºa, împãratul lui

Israel, a fost rãzboi* în tot timpul
vieþii lor. *Vers. 16.

Domnia lui Baeºa
33. În al treilea an al lui Asa, împã-

ratul lui Iuda, a început sã domneascã
peste tot Israelul la Tirþa, Baeºa, fiul lui
Ahia. A domnit douãzeci ºi patru de ani.
34. El a fãcut ce este rãu înaintea

Domnului ºi a umblat pe calea* lui
Ieroboam, sãvârºind pãcatele în care
târâse Ieroboam pe Israel.

*Cap. 12.28,29; 13.33; 14.16.

161. Cuvântul Domnului a vorbit
astfel lui Iehu*, fiul lui Hanani,

împotriva lui Baeºa:
*Vers. 7. 2 Cron. 19.2; 20.34.

2. „Eu te-am ridicat* din þãrânã ºi 
te-am pus mai mare peste poporul
Meu, Israel; dar pentru cã ai umblat pe
calea** lui Ieroboam ºi ai fãcut pe
poporul Meu, Israel, sã pãcãtuiascã,
pentru ca sã Mã mânii prin pãcatele
lor, *Cap. 14.7. **Cap. 15.34.

3. iatã cã voi mãtura* pe Baeºa ºi
casa lui, ºi casa ta o voi face ca ºi casa
lui** Ieroboam, fiul lui Nebat.

*Vers. 11. **Cap. 14.10; 15.29.

4. Cine* va muri în cetate din casa lui
Baeºa, va fi mâncat de câini, ºi cine va
muri pe câmp dintr-ai lui, va fi mâncat
de pãsãrile cerului.” *Cap. 14.11.

5. Celelalte fapte ale lui Baeºa, ce a
fãcut el ºi isprãvile lui, nu sunt scrise*
oare în cartea Cronicilor împãraþilor
lui Israel? *2 Cron. 16.1.

6. Baeºa a adormit cu pãrinþii sãi ºi a

fost îngropat la Tirþa*. ªi în locul lui a
domnit fiul sãu Ela. *Cap. 14.17; 15.21.

7. Cuvântul Domnului vorbise prin
prorocul Iehu*, fiul lui Hanani, împo-
triva lui Baeºa ºi împotriva casei lui,
pe de o parte pentru tot rãul pe care-l
fãcuse sub ochii Domnului, mâniindu-L
prin lucrul mâinilor lui ºi ajungând ca
ºi casa lui Ieroboam, iar pe de alta
pentru cã lovise** casa lui Ieroboam.

*Vers. 1. **Cap. 15.17,27,29. Osea 1.4.

Domnia lui Ela
8. În al douãzeci ºi ºaselea an al lui

Asa, împãratul lui Iuda, a început sã
domneascã Ela, fiul lui Baeºa. El a
domnit peste Israel la Tirþa. A domnit
doi ani.
9. Slujitorul sãu Zimri, care era mai

mare peste jumãtate din carele lui, a
uneltit* împotriva lui. Ela era la Tirþa,
chefuind ºi îmbãtându-se în casa lui
Arþa, cãpetenia casei împãratului, la
Tirþa. *2 Împ. 9.31.

10. Zimri a intrat, l-a lovit ºi l-a ucis,
în al douãzeci ºi ºaptelea an al lui Asa,
împãratul lui Iuda. ªi a domnit el în
locul lui.
11. Când s-a fãcut împãrat ºi a ºezut

pe scaunul lui de domnie, a omorât
toatã casa lui Baeºa, n-a lãsat sã scape
nimeni* din ai lui: nici rudã, nici
prieten. *1 Sam. 25.22.

12. Zimri a nimicit toatã casa lui
Baeºa, dupã* cuvântul pe care-l spusese
Domnul împotriva lui Baeºa prin
prorocul** Iehu, *Vers. 3. **Vers. 1.

13. din pricina tuturor pãcatelor pe
care le sãvârºise Baeºa ºi fiul sãu Ela,
ºi în care târâserã ºi pe Israel, mâniind
prin idolii* lor pe Domnul Dumnezeul
lui Israel. *Deut. 32.21. 
1 Sam. 12.21. Isa. 41.29. Iona 2.8. 1 Cor. 8.4; 10.19.

14. Celelalte fapte ale lui Ela ºi tot ce
a fãcut el nu sunt scrise oare în cartea
Cronicilor împãraþilor lui Israel?

Zimri
15. În al douãzeci ºi ºaptelea an al lui

Asa, împãratul lui Iuda, Zimri a
domnit ºapte zile la Tirþa.
Poporul tãbãra împotriva Ghibetonu-

lui*, care era al filistenilor. *Cap. 15.27.

16. ªi poporul a auzit în tabãrã vestea
aceasta: „Zimri a uneltit ºi chiar a ucis
pe împãrat!” ªi în ziua aceea, tot
Israelul a pus, în tabãrã, ca împãrat al
lui Israel pe Omri, cãpetenia oºtirii.
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17. Omri ºi tot Israelul cu el au por-
nit din Ghibeton ºi au împresurat Tirþa.
18. Zimri, vãzând cã cetatea este

luatã a intrat în cetãþuia casei împã-
ratului, ºi a dat foc casei împãratului
peste el. Astfel a murit el,
19. din pricina pãcatelor pe care le

sãvârºise, fãcând ce este rãu înaintea
Domnului, umblând* pe calea lui
Ieroboam, sãvârºind pãcatele pe care
le fãcuse Ieroboam ºi fãcând ºi pe
Israel sã pãcãtuiascã. *Cap. 12.28; 15.26,34.

20. Celelalte fapte ale lui Zimri ºi
uneltirea pe care a fãcut-o el nu sunt
scrise oare în cartea Cronicilor împã-
raþilor lui Israel?
21. Atunci poporul lui Israel s-a

dezbinat în douã pãrþi; jumãtate din
popor voia sã facã împãrat pe Tibni,
fiul lui Ghinat, ºi jumãtate era pentru
Omri.
22. Cei ce urmau pe Omri au biruit pe

cei ce urmau pe Tibni, fiul lui Ghinat.
Tibni a murit, ºi Omri a domnit.

Domnia lui Omri
23. În al treizeci ºi unulea an al lui

Asa, împãratul lui Iuda, a început sã
domneascã peste Israel Omri. A domnit
doisprezece ani. Dupã ce a domnit
ºase ani la Tirþa,
24. a cumpãrat de la ªemer muntele

Samariei, cu doi talanþi de argint; a
întãrit muntele ºi a pus cetãþii pe care
a zidit-o numele Samaria*, dupã
numele lui ªemer, domnul muntelui.

*Cap. 13.32. 2 Împ. 17.24. Ioan 4.4.

25. Omri* a fãcut ce este rãu înaintea
Domnului ºi a lucrat mai rãu decât toþi
cei ce fuseserã înaintea lui. *Mica 6.16.

26. A umblat* în toatã calea lui Iero-
boam, fiul lui Nebat, ºi s-a dedat la
pãcatele în care târâse Ieroboam pe
Israel, mâniind prin idolii** lor pe
Domnul Dumnezeul lui Israel.

*Vers. 19. **Vers. 13.
27. Celelalte fapte ale lui Omri, ce a

fãcut el ºi isprãvile lui, nu sunt scrise
oare în cartea Cronicilor împãraþilor
lui Israel?
28. Omri a adormit cu pãrinþii sãi ºi a

fost îngropat la Samaria. ªi în locul lui
a domnit fiul sãu Ahab.

Ahab ºi Izabela
29. Ahab, fiul lui Omri, a început sã

domneascã peste Israel în al treizeci ºi
optulea an al lui Asa, împãratul lui
Iuda. Ahab, fiul lui Omri, a domnit

douãzeci ºi doi de ani peste Israel la
Samaria.
30. Ahab, fiul lui Omri, a fãcut ce

este rãu înaintea Domnului, mai mult
decât toþi cei ce fuseserã înaintea lui.
31. ªi, ca ºi cum ar fi fost puþin lucru

pentru el sã se dedea la pãcatele lui
Ieroboam, fiul lui Nebat, a mai luat
de* nevastã ºi pe Izabela, fata lui
Etbaal, împãratul sidonienilor**, ºi a†
slujit lui Baal ºi s-a închinat înaintea
lui.
*Deut. 7.3. **Judc. 18.7. †Cap. 21.25,26. 2 Împ. 10.18; 17.16.

32. A ridicat un altar lui Baal în
templul* lui Baal pe care l-a zidit la
Samaria *2 Împ. 10.21,26,27.

33. ºi a fãcut* un idol Astarteii.
Ahab** a fãcut mai multe rele decât
toþi împãraþii lui Israel care fuseserã
înaintea lui, ca sã mânie pe Domnul
Dumnezeul lui Israel.

*2 Împ. 13.6; 17.10; 21.3. Ier. 17.2. **Vers. 30. Cap. 21.25.

34. Pe vremea lui, Hiel din Betel a
zidit iarãºi Ierihonul; i-a pus temeliile
cu preþul lui Abiram, întâiul lui
nãscut, ºi i-a pus porþile cu preþul lui
Segub, cel mai tânãr fiu al lui, dupã*
cuvântul pe care-l spusese Domnul
prin Iosua, fiul lui Nun. *Ios. 6.26.

Prorocul Ilie

171. Ilie, tiºbitul, unul din locui-
torii Galaadului, a zis lui Ahab:

„Viu* este Domnul Dumnezeul lui
Israel al** cãrui slujitor sunt, cã în†
anii aceºtia nu†† va fi nici rouã, nici
ploaie, decât dupã cuvântul meu.”

*2 Împ. 3.14. **Deut. 10.8. †Luca 3.25. ††Iac. 4.17.

2. ªi cuvântul Domnului a vorbit lui
Ilie cu aceste vorbe:
3. „Pleacã de aici, îndreaptã-te spre

rãsãrit ºi ascunde-te lângã pârâul
Cherit, care este în faþa Iordanului.
4. Vei bea apã din pârâu, ºi am po-

runcit corbilor sã te hrãneascã acolo.”
5. El a plecat ºi a fãcut dupã cuvântul

Domnului. S-a dus ºi s-a aºezat lângã
pârâul Cherit, care este în faþa Iorda-
nului.
6. Corbii îi aduceau pâine ºi carne

dimineaþa ºi pâine ºi carne seara, ºi
bea apã din pârâu.
7. Dar dupã câtãva vreme, pârâul a

secat, cãci nu cãzuse ploaie în þarã.

Vãduva din Sarepta
8. Atunci cuvântul Domnului i-a

vorbit astfel:
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9. „Scoalã-te, du-te la Sarepta*, care
þine de Sidon, ºi rãmâi acolo. Iatã cã
am poruncit acolo unei femei vãduve
sã te hrãneascã.” *Obad. 20. Luca 4.26.

10. Ilie s-a sculat ºi s-a dus la Sarepta.
Când a ajuns la poarta cetãþii, acolo
era o femeie vãduvã care strângea
lemne. El a chemat-o ºi a zis: „Du-te
ºi adu-mi, te rog, puþinã apã într-un
vas, ca sã beau.”
11. Pe când se ducea ea sã-i aducã, a

chemat-o din nou ºi a zis: „Adu-mi, te
rog, ºi o bucatã de pâine în mâna ta.”
12. ªi ea a rãspuns: „Viu este Domnul

Dumnezeul tãu, cã n-am nimic copt,
n-am decât un pumn de fãinã într-o
oalã ºi puþin untdelemn într-un ulcior.
ªi iatã, strâng douã bucãþi de lemne,
apoi mã voi întoarce ºi voi pregãti ce
am pentru mine ºi pentru fiul meu:
vom mânca ºi apoi vom muri.”
13. Ilie i-a zis: „Nu te teme, întoarce-te

ºi fã cum ai zis. Numai, pregãteºte-mi
întâi mie, cu untdelemnul ºi fãina
aceea, o micã turtã ºi adu-mi-o; pe
urmã sã faci ºi pentru tine ºi pentru
fiul tãu.
14. Cãci aºa vorbeºte Domnul Dum-

nezeul lui Israel: „Fãina din oalã nu va
scãdea, ºi untdelemnul din ulcior nu se
va împuþina pânã în ziua când va da
Domnul ploaie pe faþa pãmântului.”
15. Ea s-a dus ºi a fãcut dupã cuvântul

lui Ilie. ªi multã vreme a avut ce sã
mãnânce, ea ºi familia ei ºi Ilie.
16. Fãina din oalã n-a scãzut, ºi

untdelemnul din ulcior nu s-a împu-
þinat, dupã cuvântul pe care-l rostise
Domnul prin Ilie.

Învierea fiului vãduvei
17. Dupã aceea, fiul femeii, stãpâna

casei, s-a îmbolnãvit. ªi boala lui a
fost atât de cumplitã, încât n-a mai
rãmas suflare în el.
18. Femeia a zis atunci lui Ilie:

„Ce am* eu a face cu tine, omule al
lui Dumnezeu? Ai venit la mine doar
ca sã aduci aminte lui Dumnezeu de
nelegiuirea mea ºi sã-mi omori astfel
fiul?” *Luca 5.8.

19. El i-a rãspuns: „Dã-mi încoace pe
fiul tãu.” ªi l-a luat de la sânul femeii,
l-a suit în odaia de sus unde locuia el
ºi l-a culcat pe patul lui.
20. Apoi a chemat pe Domnul ºi a

zis: „Doamne Dumnezeule, oare atât
de mult sã mâhneºti Tu chiar pe vãduva

aceasta, la care am fost primit ca
oaspete, încât sã-i omori fiul?”
21. ªi s-a întins* de trei ori peste

copil, a chemat pe Domnul ºi a zis:
„Doamne Dumnezeule, Te rog, fã sã
se întoarcã sufletul copilului în el!”

*2 Împ. 4.34,35.

22. Domnul a ascultat glasul lui Ilie,
ºi sufletul copilului s-a întors în el, ºi
a înviat.
23. Ilie a luat* copilul, l-a coborât jos

în casã din odaia de sus ºi l-a dat
mamei sale. ªi Ilie a zis: „Iatã, fiul tãu
este viu.” *Evr. 11.35.

24. ªi femeia a zis lui Ilie: „Cunosc*
acum cã eºti un om al lui Dumnezeu,
ºi cuvântul Domnului în gura ta este
adevãr!” *Ioan 3.2; 16.30.

Ilie înaintea lui Ahab

181. Au trecut multe* zile, ºi
cuvântul Domnului a vorbit

astfel lui Ilie, în al treilea an: „Du-te ºi
înfãþiºeazã-te înaintea lui Ahab, ca sã
dau** ploaie pe faþa pãmântului.”

*Luca 4.25. Iac. 5.17. **Deut. 28.12.

2. ªi Ilie s-a dus sã se înfãþiºeze
înaintea lui Ahab.
Era mare foamete în Samaria.
3. ªi Ahab a trimis sã cheme pe

Obadia, mai marele casei lui. – Obadia
se temea mult de Domnul.
4. De aceea, când a nimicit Izabela pe

prorocii Domnului, Obadia a luat o
sutã de proroci, i-a ascuns câte cinci-
zeci într-o peºterã ºi i-a hrãnit cu
pâine ºi cu apã. –
5. Ahab a zis lui Obadia: „Haidem

prin þarã pe la toate izvoarele de apã ºi
pe la toate pârâurile; poate cã vom
gãsi iarbã ca sã pãstrãm viaþa cailor ºi
catârilor, ºi sã n-avem nevoie sã
omorâm vitele.”
6. ªi-au împãrþit þara s-o cutreiere.

Ahab a plecat singur pe un drum, ºi
Obadia a plecat singur pe un alt drum.
7. Pe când era Obadia pe drum, iatã

cã l-a întâlnit Ilie. Obadia, cunos-
cându-l, a cãzut cu faþa la pãmânt ºi a
zis: „Tu eºti, domnul meu Ilie?”
8. El i-a rãspuns: „Eu sunt; du-te ºi

spune stãpânului tãu: „Iatã cã a venit
Ilie!”
9. ªi Obadia a zis: „Ce pãcat am

sãvârºit eu, ca sã dai pe robul tãu în
mâinile lui Ahab, ca sã mã omoare?
10. Viu este Domnul, cã n-a rãmas

popor sau împãrãþie unde sã nu fi
trimis stãpânul meu sã te caute; ºi când
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se spunea cã nu eºti acolo, punea pe
împãrãþia ºi poporul acela sã jure cã
nu te-a gãsit.
11. ªi acum zici: „Du-te ºi spune

stãpânului tãu: „Iatã cã a venit Ilie!”
12. ªi apoi, când voi pleca de la tine,

Duhul* Domnului te va duce nu ºtiu
unde. Dacã m-aº duce sã dau de ºtire
lui Ahab, ºi nu te-ar gãsi, mã va
omorî. ªi totuºi robul tãu se teme de
Domnul din tinereþea lui.

*2 Împ. 2.16. Ezec. 3.12,14. Mat. 4.1. Fapt. 8.39.

13. Nu s-a spus oare domnului meu
ce am fãcut când a ucis Izabela pe
prorocii Domnului? Cum am ascuns o
sutã de proroci ai Domnului, câte
cincizeci într-o peºterã, ºi i-am hrãnit
cu pâine ºi cu apã?
14. ªi acum tu zici: „Du-te ºi spune

stãpânului tãu: „Iatã cã a venit Ilie!”
El mã va ucide.”
15. Dar Ilie a zis: „Viu este Domnul

oºtirilor al cãrui slujitor sunt, cã astãzi
mã voi înfãþiºa înaintea lui Ahab.”

Ilie ºi prorocii lui Baal
16. Obadia, ducându-se înaintea lui

Ahab, l-a înºtiinþat despre lucrul acesta.
ªi Ahab s-a dus înaintea lui Ilie.
17. Abia a zãrit Ahab pe Ilie ºi i-a

zis: „Tu eºti* acela care nenoroceºti
pe** Israel?” *Cap. 21.20. **Ios. 7.25. Fapt. 16.20.

18. Ilie a rãspuns: „Nu eu nenorocesc
pe Israel; ci tu ºi casa tatãlui tãu,
fiindcã* aþi pãrãsit poruncile Domnului
ºi te-ai dus dupã Baali. *2 Cron. 15.2.
19. Strânge acum pe tot Israelul la

mine, la muntele Carmel*, pe cei
patru sute cincizeci de proroci ai lui
Baal ºi pe cei patru sute** de proroci
ai Astarteii, care mãnâncã la masa
Izabelei.” *Ios. 19.26. **Cap. 16.33.
20. Ahab a trimis soli la toþi copiii lui

Israel ºi a strâns* pe proroci la muntele
Carmel. *Cap. 22.6.
21. Atunci Ilie s-a apropiat de tot

poporul ºi a zis: „Pânã* când vreþi sã
ºchiopãtaþi de amândouã picioarele?
Dacã Domnul este Dumnezeu, mergeþi
dupã El; iar dacã este Baal, mergeþi**
dupã Baal!” Poporul nu i-a rãspuns
nimic. *2 Împ. 17.41. Mat. 6.24. **Ios. 24.15.
22. ªi Ilie a zis poporului: „Eu

singur* am rãmas din prorocii Dom-
nului, pe când proroci** ai lui Baal
sunt patru sute cincizeci.

*Cap. 19.10,14. **Vers. 19.

23. Sã ni se dea doi junci. Ei sã-ºi
aleagã un junc, pe care sã-l taie în

bucãþi ºi sã-l punã pe lemne, fãrã sã
punã foc. ªi eu voi pregãti celãlalt
junc ºi-l voi pune pe lemne, fãrã sã
pun foc.
24. Apoi voi sã chemaþi numele dum-

nezeului vostru; ºi eu voi chema Numele
Domnului. Dumnezeul care va rãspunde
prin* foc, acela sã fie adevãratul Dum-
nezeu. ªi tot poporul a rãspuns ºi a
zis: „Bine!” *Vers. 38. 1 Cron. 21.26.

25. Ilie a zis prorocilor lui Baal:
„Alegeþi-vã un junc din cei doi,
pregãtiþi-l voi întâi, cãci sunteþi mai
mulþi, ºi chemaþi numele dumnezeului
vostru; dar sã nu puneþi foc.”
26. Ei au luat juncul pe care li l-au

dat ºi l-au pregãtit. ªi au chemat
numele lui Baal, de dimineaþã pânã la
amiazã, zicând: „Baale, auzi-ne!” Dar
nu s-a auzit nici glas*, nici rãspuns. ªi
sãreau împrejurul altarului pe care-l
fãcuserã. *Ps. 115.5. Ier. 10.5. 1 Cor. 8.4; 12.2.

27. La amiazã, Ilie ºi-a bãtut joc de ei
ºi a zis: „Strigaþi tare, fiindcã este
dumnezeu; se gândeºte la ceva, sau
are treabã, sau este în cãlãtorie, sau
poate cã doarme, ºi se va trezi.”
28. Ei au strigat tare ºi, dupã obiceiul

lor, ºi-au fãcut tãieturi* cu sãbiile ºi
cu suliþele, pânã ce a curs sânge pe ei.

*Lev. 19.28. Deut. 14.1.

29. Când a trecut amiaza, au aiurit
pânã în clipa când se aducea jertfa de
searã. Dar nu s-a auzit nici glas*, nici
rãspuns, nici semn de luare aminte.

*Vers. 26.

30. Ilie a zis atunci întregului popor:
„Apropiaþi-vã de mine!” Tot* poporul
s-a apropiat de el. ªi Ilie a dres altarul
Domnului care fusese sfãrâmat.

*Cap. 19.10.
31. A luat douãsprezece pietre, dupã

numãrul seminþiilor fiilor lui Iacov,
cãruia Domnul îi zisese: „Israel* îþi va
fi numele” *Gen. 32.28; 35.10. 2 Împ. 17.34.
32. ºi a zidit cu pietrele acestea un

altar în Numele Domnului. A fãcut
împrejurul altarului un ºanþ, în care
încãpeau douã mãsuri de sãmânþã.
33. A aºezat* apoi lemnele, a tãiat

juncul în bucãþi ºi l-a pus pe lemne.
Apoi a zis: „Umpleþi patru vedre cu
apã ºi vãrsaþi-le** pe arderea de tot ºi
pe lemne.” ªi au fãcut aºa.

*Lev. 1.6-8. **Judc. 6.20.

34. Apoi a zis: „Mai faceþi lucrul
acesta o datã.” ªi l-au fãcut încã o datã.
Apoi a zis: „Mai faceþi-l ºi a treia
oarã.” ªi l-au fãcut ºi a treia oarã.
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35. Apa curgea în jurul altarului, ºi
au umplut* cu apã ºi ºanþul. *Vers. 32,38.

36. În clipa când se aducea jertfa de
searã, prorocul Ilie s-a apropiat ºi a zis:
„Doamne Dumnezeul* lui Avraam,
Isaac ºi Israel! Fã sã se** ºtie astãzi cã
Tu eºti Dumnezeu în Israel, cã eu sunt
slujitorul Tãu ºi cã toate aceste lucruri
le-am fãcut† dupã porunca Ta.

*Exod 3.6.  **Cap. 8.43. 2 Împ. 19.19. Ps. 83.18.
†Num. 16.28.

37. Ascultã-mã, Doamne, ascultã-mã,
pentru ca sã cunoascã poporul acesta
cã Tu, Doamne, eºti adevãratul Dum-
nezeu, ºi sã le întorci astfel inima spre
bine!”
38. Atunci a cãzut foc* de la Domnul

ºi a mistuit arderea de tot, lemnele,
pietrele ºi pãmântul, ºi a supt ºi apa
care era în ºanþ.

*Lev. 9.24. Judc. 6.21. 1 Cron. 21.26. 2 Cron. 7.1.

39. Când a vãzut tot poporul lucrul
acesta, au cãzut cu faþa la pãmânt ºi
au zis: „Domnul* este adevãratul
Dumnezeu! Domnul este adevãratul
Dumnezeu!” *Vers. 24.

40. „Puneþi* mâna pe prorocii lui
Baal”, le-a zis Ilie, „nici unul sã nu
scape!”   ªi au pus mâna pe ei. Ilie i-a
coborât la pârâul Chison ºi i-a înjun-
ghiat** acolo. *2 Împ. 10.25. **Deut. 13.5; 18.20.

Ploaia
41. Apoi Ilie a zis lui Ahab: „Suie-te

de mãnâncã ºi bea; cãci se aude vuiet
de ploaie.”
42. Ahab s-a suit sã mãnânce ºi sã

bea. Dar Ilie s-a suit pe vârful Carme-
lului ºi, plecându-se* la pãmânt, s-a
aºezat cu faþa între genunchi *Iac. 5.17,18.

43. ºi a zis slujitorului sãu: „Suite-te
ºi uitã-te înspre mare.” Slujitorul s-a
suit, s-a uitat ºi a zis: „Nu este nimic!”
Ilie a zis de ºapte ori: „Du-te iarãºi.”
44. A ºaptea oarã, slujitorul a zis:

„Iatã cã se ridicã un mic nor din mare,
ca o palmã de om.” Ilie a zis: „Suie-te ºi
spune lui Ahab: „Înhamã ºi coboarã-te,
ca sã nu te opreascã ploaia.”
45. Peste câteva clipe, cerul s-a

înnegrit de nori, a început vântul ºi a
venit o ploaie mare. Ahab s-a suit în
car ºi a plecat la Izreel.
46. ªi mâna Domnului a venit peste

Ilie, care ºi-a încins* mijlocul ºi a
alergat înaintea lui Ahab pânã la
intrarea în Izreel. *2 Împ. 4.29; 9.1.

Fuga lui Ilie în pustiu

191. Ahab a spus Izabelei tot ce
fãcuse Ilie ºi cum ucisese* cu

sabia pe toþi prorocii. *Cap. 18.40.

2. Izabela a trimis un sol la Ilie, sã-i
spunã: „Sã mã* pedepseascã zeii cu
toatã asprimea lor, dacã mâine, la
ceasul acesta, nu voi face cu viaþa ta
ce ai fãcut tu cu viaþa fiecãruia din ei.”

*Rut 1.17. Cap. 20.10. 2 Împ. 6.31.

3. Ilie, când a vãzut lucrul acesta, s-a
sculat ºi a plecat, ca sã-ºi scape viaþa.
A ajuns la Beer-ªeba, care þine de
Iuda, ºi ºi-a lãsat slujitorul acolo.
4. El s-a dus în pustiu unde, dupã un

drum de o zi, a ºezut sub un ienupãr ºi
dorea* sã moarã, zicând: „Destul!
Acum, Doamne, ia-mi sufletul, cãci nu
sunt mai bun decât pãrinþii mei.”

*Num. 11.15. Iona 4.3,8.

5. S-a culcat ºi a adormit sub un
ienupãr. ªi iatã, l-a atins un înger ºi 
i-a zis: „Scoalã-te ºi mãnâncã.”
6. El s-a uitat, ºi la cãpãtâiul lui era o

turtã coaptã pe niºte pietre încãlzite ºi
un ulcior cu apã. A mâncat ºi a bãut,
apoi s-a culcat din nou.
7. Îngerul Domnului a venit a doua

oarã, l-a atins ºi a zis: „Scoalã-te ºi
mãnâncã, fiindcã drumul pe care-l ai
de fãcut este prea lung pentru tine.”
8. El s-a sculat, a mâncat ºi a bãut; ºi,

cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea
aceasta, a mers patruzeci* de zile ºi
patruzeci de nopþi pânã la muntele lui
Dumnezeu, Horeb**.

*Exod 34.28. Deut. 9.9,18. Mat. 4.2. **Exod 3.1.

Dumnezeu Se aratã
9. ªi acolo, Ilie a intrat într-o peºterã

ºi a rãmas în ea peste noapte. ªi
cuvântul Domnului i-a vorbit astfel:
„Ce faci tu aici, Ilie?”
10. El a rãspuns: „Am* fost plin de

râvnã** pentru Domnul Dumnezeul
oºtirilor; cãci copiii lui Israel au
pãrãsit legãmântul Tãu, au sfãrâmat
altarele Tale ºi au ucis cu sabia pe
prorocii† Tãi; am rãmas†† numai eu
singur, ºi cautã sã-mi ia viaþa!”
*Rom. 11.3 **Num. 25.11,13. Ps. 69.9. †Cap. 18.4. ††Cap.
18.22. Rom. 11.3.
11. Domnul i-a zis: „Ieºi ºi stai pe

munte* înaintea Domnului!” ªi iatã
cã Domnul a trecut pe lângã peºterã.
ªi înaintea Domnului a trecut un
vânt** tare ºi puternic, care despica
munþii ºi sfãrâma stâncile. Domnul nu
era în vântul acela. ªi dupã vânt, a
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venit un cutremur de pãmânt. Domnul
nu era în cutremurul de pãmânt.

*Exod 24.12. **Ezec. 1.4; 37.7.

12. ªi dupã cutremurul de pãmânt, a
venit un foc: Domnul nu era în focul
acela. ªi dupã foc, a venit un susur
blând ºi subþire.
13. Când l-a auzit Ilie, ºi-a acoperit

faþa* cu mantaua, a ieºit ºi a stat la
gura peºterii.
ªi** un glas i-a vorbit, zicând: „Ce

faci tu aici, Ilie?” *Exod 3.6. Isa. 6.2. **Vers. 9.

14. El a* rãspuns: „Am fost plin de
râvnã pentru Domnul Dumnezeul oºti-
rilor, cãci copiii lui Israel au pãrãsit
legãmântul Tãu, au sfãrâmat altarele
Tale ºi au ucis cu sabia pe prorocii
Tãi; am rãmas numai eu singur, ºi
cautã sã-mi ia viaþa.” *Vers. 10.

15. Domnul i-a zis: „Du-te, întoarce-te
pe drumul tãu prin pustiu pânã la
Damasc; ºi când* vei ajunge, sã ungi pe
Hazael ca împãrat al Siriei. *2 Împ. 8.12,13.

16. Sã ungi ºi pe Iehu*, fiul lui Nimºi,
ca împãrat al lui Israel; ºi sã ungi
pe Elisei**, fiul lui ªafat, din Abel-
Mehola, ca proroc în locul tãu.

*2 Împ. 9.1-3. **Luca 4.27.

17. ªi se va întâmpla* cã, pe cel ce va
scãpa de sabia lui Hazael îl va omorî
Iehu; ºi pe cel ce va scãpa de sabia lui
Iehu îl va omorî** Elisei.

*2 Împ. 8.12; 9.14, etc.; 10.6, etc.; 13.3. **Osea 6.5.

18. Dar voi lãsa în Israel* ºapte mii
de bãrbaþi, ºi anume pe toþi cei ce nu
ºi-au plecat genunchii înaintea lui
Baal ºi a cãror gurã** nu l-au sãrutat.”

*Rom. 11.4. **Osea 13.2.

Elisei, ucenicul lui Ilie
19. Ilie a plecat de acolo ºi a gãsit pe

Elisei, fiul lui ªafat, arând. Înaintea
lui erau douãsprezece perechi de boi,
ºi el era cu a douãsprezecea. Ilie s-a
apropiat de el ºi ºi-a aruncat mantaua
pe el.
20. Elisei a pãrãsit boii, a alergat

dupã Ilie ºi a zis: „Lasã-mã sã sãrut*
pe tatãl meu ºi pe mama mea ºi te voi
urma.” Ilie i-a rãspuns: „Du-te, ºi apoi
întoarce-te: dar gândeºte-te la ce þi-am
fãcut.” *Mat. 8.21,22. Luca 9.61,62.

21. Dupã ce s-a depãrtat de Ilie, s-a
întors ºi a luat o pereche de boi pe care
i-a adus jertfã; cu uneltele boilor le-a
fiert* carnea ºi a dat-o oamenilor s-o
mãnânce. Apoi s-a sculat, a urmat pe
Ilie ºi a fost în slujba lui. *2 Sam. 24.22.

Biruinþa lui Ahab

201. Ben-Hadad, împãratul Siriei,
ºi-a strâns toatã oºtirea: avea cu

el treizeci ºi doi de împãraþi, cai ºi
care. S-a suit, a împresurat Samaria ºi
a început lupta împotriva ei.
2. A trimis în cetate soli la Ahab,

împãratul lui Israel, sã-i spunã: „Aºa
vorbeºte Ben-Hadad:
3. „Argintul ºi aurul tãu sunt ale

mele, nevestele ºi cei mai frumoºi
copii ai tãi sunt tot ai mei.”
4. Împãratul lui Israel a rãspuns:

„Împãrate, domnul meu, fie cum zici!
Sunt al tãu cu tot ce am.”
5. Solii s-au întors ºi au zis: „Aºa

vorbeºte Ben-Hadad: „Am trimis sã-þi
spunã: „Sã-mi dai argintul ºi aurul tãu,
nevestele ºi copiii tãi.”
6. De aceea, voi trimite mâine, la

ceasul acesta, pe slujitorii mei la tine.
Ei îþi vor scormoni casa ta ºi casele
slujitorilor tãi, vor pune mâna pe tot
ce ai mai scump ºi vor lua.”
7. Împãratul lui Israel a chemat pe

toþi bãtrânii þãrii ºi a zis: „Vedeþi bine
ºi înþelegeþi cã omul acesta ne vrea
rãul; cãci a trimis sã-mi cearã neves-
tele ºi copiii, argintul ºi aurul, ºi n-am
zis cã nu i le dau!”
8. Toþi bãtrânii ºi tot poporul au zis

lui Ahab: „Nu-l asculta ºi nu te învoi.”
9. ªi el a zis solilor lui Ben-Hadad:

„Spuneþi domnului meu, împãratul:
„Voi face tot ce ai trimis sã ceri
robului tãu întâia datã; dar lucrul
acesta nu-l pot face.” Solii au plecat ºi
i-au dus rãspunsul.
10. Ben-Hadad a trimis sã spunã lui

Ahab: „Sã* mã pedepseascã zeii cu
toatã asprimea lor, de va ajunge praful
Samariei sã umple mâna întregului
popor care mã urmeazã!” *Cap. 19.2.

11. ªi împãratul lui Israel a rãspuns:
„Cine încinge armele sã nu se laude ca
cel ce le pune jos!”
12. Când a primit Ben-Hadad rãspunsul

acesta, stãtea la bãut* cu împãraþii
în corturi ºi a zis slujitorilor lui:
„Pregãtiþi-vã!” ªi ei s-au pregãtit de
nãvalã împotriva cetãþii. *Vers. 16.
13. Dar iatã cã un proroc s-a apropiat

de Ahab, împãratul lui Israel, ºi a zis:
„Aºa vorbeºte Domnul: „Vezi toatã
aceastã mulþime mare? O voi da*
astãzi în mâinile tale, ca sã cunoºti cã
Eu sunt Domnul.” *Vers. 28.

14. Ahab a zis: „Prin cine?” ªi el a
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rãspuns: „Aºa vorbeºte Domnul: „Prin
slujitorii mai marilor peste þinuturi.”
Ahab a zis: „Cine va începe lupta?” ªi
el a rãspuns: „Tu.”
15. Atunci Ahab a numãrat slujitorii

mai marilor peste þinuturi ºi s-au gãsit
douã sute treizeci ºi doi; ºi dupã ei, a
numãrat tot poporul, pe toþi copiii lui
Israel, ºi erau ºapte mii.
16. Au fãcut o ieºire pe la miazãzi.

Ben-Hadad bea ºi se îmbãta* în
corturile lui cu cei treizeci ºi doi de
împãraþi care-l ajutau. *Vers. 12. Cap. 16.9.

17. Slujitorii mai marilor peste þinu-
turi au ieºit cei dintâi. Ben-Hadad a
cercetat, ºi i-au spus astfel: „Au ieºit
niºte oameni din Samaria.”
18. El a zis: „Dacã ies pentru pace,

prindeþi-i vii; ºi chiar dacã ies pentru
luptã, prindeþi-i vii.”
19. Când au ieºit din cetate slujitorii

mai marilor peste þinuturi ºi armata
care-i urma,
20. a lovit fiecare pe omul dinaintea

lui, ºi sirienii au luat-o la fugã. Israel
i-a urmãrit. Ben-Hadad, împãratul Siriei,
a scãpat pe un cal, cu niºte cãlãreþi.
21. Împãratul lui Israel a ieºit, a lovit

caii ºi carele ºi a pricinuit sirienilor o
mare înfrângere.

A doua biruinþã asupra lui Ben-Hadad
22. Atunci prorocul s-a apropiat de

împãratul lui Israel ºi i-a zis: „Du-te,
întãreºte-te, cerceteazã ºi vezi ce ai de
fãcut; cãci, la anul viitor*, împãratul
Siriei se va sui din nou împotriva ta.”

*2 Sam. 11.1.

23. Slujitorii împãratului Siriei i-au
zis: „Dumnezeul lor este un Dum-
nezeu al munþilor; de aceea au fost
mai tari decât noi. Dar ia sã ne luptãm
cu ei în câmpie, ºi se va vedea dacã nu
vom fi mai tari decât ei.
24. Fã ºi lucrul acesta: scoate pe

fiecare din împãraþi de la locul lui ºi
înlocuieºte-i cu cãpetenii;
25. ºi fã-þi o armatã ca aceea pe care

ai pierdut-o, cu tot atâþia cai ºi tot
atâtea care. Apoi sã ne batem cu ei în
câmpie, ºi se va vedea dacã nu vom fi
mai tari decât ei.” El i-a ascultat ºi a
fãcut aºa.
26. În anul urmãtor, Ben-Hadad a

numãrat pe sirieni ºi s-a suit la Afec*
sã lupte împotriva lui Israel. *Ios. 13.4.
27. Copiii lui Israel au fost numãraþi

ºi ei; au primit merinde ºi au ieºit în

întâmpinarea sirienilor. Au tãbãrât în
faþa lor, ca douã turme mici de capre,
pe când sirienii umpleau þara.
28. Omul lui Dumnezeu s-a apropiat

ºi a zis împãratului lui Israel: „Aºa
vorbeºte Domnul: „Pentru cã sirienii
au zis: „Domnul este un Dumnezeu al
munþilor, ºi nu un Dumnezeu al vãilor”,
voi da* toatã aceastã mare mulþime în
mâinile tale, ºi veþi ºti cã Eu sunt
Domnul.” *Vers. 13.
29. Au stat tãbãrâþi ºapte zile unii în

faþa altora. În ziua a ºaptea au început
lupta, ºi copiii lui Israel au omorât
sirienilor o sutã de mii de oameni
pedeºtri într-o zi.
30. Ceilalþi au fugit în cetatea Afec,

ºi a cãzut zidul cetãþii peste douãzeci
ºi ºapte de mii de oameni care mai
rãmãseserã.

Ahab dã drumul lui Ben-Hadad
Ben-Hadad fugise ºi el în cetate ºi

umbla din odaie în odaie.
31. Slujitorii lui i-au zis: „Iatã, am

auzit cã împãraþii casei lui Israel sunt
niºte împãraþi miloºi; sã ne încingem
deci coapsele* cu saci, sã ne punem
funii pe capetele noastre ºi sã ieºim la
împãratul lui Israel: poate cã te va lãsa
cu viaþã.” *Gen. 37.34.

32. ªi-au pus saci împrejurul coap-
selor ºi funii împrejurul capului, s-au
dus la împãratul lui Israel ºi au zis:
„Robul tãu Ben-Hadad a zis: „Lasã-mã
cu viaþã!” Ahab a rãspuns: „Mai este
încã în viaþã? Este fratele meu!”
33. Oamenii aceºtia au luat lucrul

acesta ca un semn bun ºi s-au grãbit
sã-l ia pe cuvânt ºi sã zicã: „Ben-
Hadad este fratele tãu!” ªi el a zis:
„Duceþi-vã ºi aduceþi-l!” Ben-Hadad a
venit la el, ºi Ahab l-a suit în carul lui.
34. Ben-Hadad i-a zis: „Îþi voi da

înapoi cetãþile* pe care le-a luat tatãl
meu de la tatãl tãu; ºi-þi vei face uliþe
în Damasc, cum fãcuse tatãl meu în
Samaria.” „ªi eu”, a rãspuns Ahab, „îþi
voi da drumul, fãcând un legãmânt.” A
fãcut legãmânt cu el ºi i-a dat drumul.

*Cap. 15.20.

35. Unul din fiii* prorocilor a zis
tovarãºului sãu, dupã porunca* Dom-
nului: „Loveºte-mã, te rog!” Dar omul
acela n-a vrut sã-l loveascã.

*2 Împ. 2.3,5,7,15. **Cap. 13.17,18.

36. Atunci el i-a zis: „Pentru cã n-ai
ascultat de glasul Domnului, iatã, când
vei pleca de la mine, te va omorî un
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leu. ªi când a plecat de la el, l-a
întâlnit un leu* ºi l-a omorât. *Cap. 13.24.

37. A gãsit pe un alt om ºi a zis:
„Loveºte-mã, te rog!” Omul acela l-a
lovit ºi l-a rãnit.
38. Prorocul s-a dus ºi s-a aºezat pe

drumul împãratului ºi s-a legat la ochi.
39. Când a trecut împãratul*, prorocul

a strigat ºi i-a zis: „Robul tãu era în
mijlocul luptei; ºi iatã cã un om se
apropie ºi-mi aduce pe un alt om,
zicând: „Pãzeºte pe omul acesta; dacã
va fugi, viaþa ta va rãspunde pentru
viaþa lui** sau vei plãti un talant de
argint!” *2 Sam. 12.1, etc. **2 Împ. 10.24.

40. ªi pe când robul tãu fãcea câte
ceva încoace ºi încolo, omul s-a fãcut
nevãzut.” Împãratul lui Israel i-a zis:
„Aceasta îþi este osânda; tu însuþi ai
rostit-o.”
41. Îndatã prorocul ºi-a scos legãtura

de la ochi, ºi împãratul lui Israel l-a
cunoscut cã fãcea parte din proroci.
42. El a zis atunci împãratului: „Aºa

vorbeºte Domnul: „Pentru cã* ai lãsat
sã-þi scape din mâini omul pe care-l
sortisem nimicirii, viaþa ta va rãs-
punde pentru viaþa lui, ºi poporul tãu
pentru poporul lui.” *Cap. 22.31-37.

43. Împãratul lui Israel s-a dus*
acasã, trist ºi mânios, ºi a ajuns la
Samaria. *Cap. 21.4.

Via lui Nabot

211. Dupã aceste lucruri, iatã ce 
s-a întâmplat: Nabot din Izreel

avea o vie la Izreel, lângã casa lui
Ahab, împãratul Samariei.
2. ªi Ahab a vorbit astfel lui Nabot:

„Dã-mi mie via* ta, sã fac din ea o
grãdinã de verdeþuri, cãci este foarte
aproape de casa mea. În locul ei îþi voi
da o vie mai bunã sau, dacã-þi vine
mai bine, îþi voi plãti preþul ei în
argint.” *1 Sam. 8.14.

3. Dar Nabot a rãspuns lui Ahab: „Sã
mã fereascã Domnul sã-þi dau moºte-
nirea pãrinþilor mei!”
4. Ahab a intrat în casã, trist ºi

mâniat, din pricina cuvintelor pe care i
le spusese Nabot din Izreel: „Nu-þi voi
da* moºtenirea pãrinþilor mei!” ªi s-a
culcat pe pat, ºi-a întors faþa ºi n-a
mâncat nimic.

*Lev. 25.23. Num. 36.7. Ezec. 46.18.

5. Nevasta sa, Izabela, a venit la el ºi
i-a zis: „Pentru ce îþi este tristã inima
ºi nu mãnânci?”

6. El i-a rãspuns: „Am vorbit cu
Nabot din Izreel ºi i-am zis: „Dã-mi
via ta pe preþ de argint; sau, dacã vrei,
îþi voi da o altã vie în locul ei.” Dar el
a zis: „Nu pot sã-þi dau via mea!”
7. Atunci Izabela, nevasta lui, i-a zis:

„Oare nu domneºti tu acum peste
Israel? Scoalã-te, ia ºi mãnâncã ºi fii
cu inima veselã, cãci eu îþi voi da via
lui Nabot din Izreel!”
8. ªi ea a scris niºte scrisori în numele

lui Ahab, le-a pecetluit cu pecetea lui
Ahab ºi le-a trimis bãtrânilor ºi dre-
gãtorilor care locuiau cu Nabot în
cetatea lui.
9. Iatã ce a scris în aceste scrisori:

„Vestiþi un post; puneþi pe Nabot în
fruntea poporului 
10. ºi puneþi-i în faþã doi oameni de

nimic, care sã mãrturiseascã astfel
împotriva lui: „Tu ai blestemat* pe
Dumnezeu ºi pe împãratul!” Apoi
scoateþi-l afarã, împroºcaþi-l** cu
pietre, ºi sã moarã.”

*Exod 22.28. Lev. 24.15,16. Fapt. 6.11. **Lev. 24.14.

11. Oamenii din cetatea lui Nabot,
bãtrânii ºi dregãtorii care locuiau în
cetate au fãcut cum le spusese Izabela,
dupã cum era scris în scrisorile pe care
li le trimisese ea.
12. Au vestit* un post ºi au pus pe

Nabot în fruntea poporului. *Isa. 58.4.

13. Cei doi oameni de nimic au venit
ºi s-au aºezat în faþa lui; ºi aceºti
oameni rãi au mãrturisit aºa înaintea
poporului, împotriva lui Nabot:
„Nabot a blestemat pe Dumnezeu ºi pe
împãratul!” Apoi l-au scos* afarã din
cetate, l-au împroºcat cu pietre, ºi a
murit. *2 Împ. 9.26.

14. ªi au trimis sã spunã Izabelei:
„Nabot a fost împroºcat cu pietre, ºi a
murit.”
15. Când a auzit Izabela cã Nabot

fusese împroºcat cu pietre ºi cã murise,
a zis lui Ahab: „Scoalã-te ºi ia în
stãpânire via lui Nabot din Izreel, care
n-a vrut sã þi-o dea pe preþ de argint;
cãci Nabot nu mai trãieºte, a murit.”
16. Ahab, auzind cã a murit Nabot, 

s-a sculat sã se coboare la via lui
Nabot din Izreel ca s-o ia în stãpânire.

Vestirea pedepsei
17. Atunci cuvântul* Domnului a

vorbit lui Ilie, tiºbitul, astfel: *Ps. 9.12.
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18. „Scoalã-te ºi coboarã-te înaintea
lui Ahab, împãratul lui Israel, la
Samaria*; iatã-l este în via lui Nabot,
unde s-a coborât s-o ia în stãpânire.

*Cap. 13.32. 2 Cron. 22.9.

19. Sã-i spui: „Aºa vorbeºte Domnul:
„Nu eºti tu un ucigaº ºi un hoþ?” ªi 
sã-i mai spui: „Aºa vorbeºte Domnul:
„Chiar în locul* unde au lins câinii
sângele lui Nabot, vor linge câinii ºi
sângele tãu.” *Cap. 22.38.

20. Ahab a zis lui Ilie: „M-ai gãsit*,
vrãjmaºule?” ªi el a rãspuns: „Te-am
gãsit, pentru cã te-ai vândut** ca sã
faci ce este rãu înaintea Domnului.

*Cap. 18.17. **2 Împ. 17.17. Rom. 7.14.

21. Iatã ce zice Domnul: „Voi aduce
nenorocirea* peste tine; te voi mãtura,
voi nimici pe oricine este** al lui
Ahab, fie rob†, fie slobod în Israel,

*Cap. 14.10. 2 Împ. 9.8. **1 Sam. 25.22. †Cap. 14.10.

22. ºi voi face casei tale cum am
fãcut casei* lui Ieroboam, fiul lui
Nebat, ºi casei lui Baeºa**, fiul lui
Ahia, pentru cã M-ai mâniat ºi ai fãcut
pe Israel sã pãcãtuiascã.”

*Cap. 15.29. **Cap. 16.3,11.

23. Domnul a vorbit ºi despre Izabela*
ºi a zis: „Câinii vor mânca pe Izabela
lângã întãritura Izreelului.

*2 Împ. 9.36.

24. Cine* va muri în cetate din casa
lui Ahab va fi mâncat de câini, iar cine
va muri pe câmp va fi mâncat de
pãsãrile cerului.” *Cap. 14.11; 16.4.

25. N-a fost nimeni* care sã se fi
vândut, pentru ca sã facã ce este rãu
înaintea Domnului, ca Ahab, pe care
nevasta sa, Izabela, îl aþâþa** la aceasta.

*Cap. 16.30, etc. **Cap. 16.31.

26. El a lucrat în chipul cel mai urâ-
cios, mergând dupã idoli, cum* fãceau
amoriþii, pe care-i izgonise Domnul
dinaintea copiilor lui Israel.

*Gen. 15.16. 2 Împ. 21.11.

Smerirea lui Ahab
27. Dupã ce a auzit cuvintele lui Ilie,

Ahab ºi-a rupt hainele, ºi-a pus* un
sac pe trup ºi a postit: se culca cu
sacul acesta ºi mergea încet. *Gen. 37.34.

28. ªi cuvântul Domnului a vorbit lui
Ilie, tiºbitul, astfel:
29. „Ai vãzut cum s-a smerit Ahab

înaintea Mea? Pentru cã s-a smerit
înaintea Mea, nu voi aduce nenorocirea
în timpul vieþii lui; ci în timpul vieþii*
fiului sãu voi aduce nenorocirea casei
lui!” *2 Împ. 9.25.

Legãmântul cu Iosafat

221. Au stat trei ani liniºtiþi, fãrã sã
fie rãzboi între Siria ºi Israel.

2. În anul al treilea, Iosafat*, împãratul
lui Iuda, s-a coborât la împãratul lui
Israel. *2 Cron. 18.2, etc.

3. Împãratul lui Israel a zis slujitorilor
sãi: „ªtiþi cã Ramot din* Galaad este
al nostru. ªi noi stãm fãrã grijã, în loc
sã-l luãm înapoi din mâinile împãratului
Siriei.” *Deut. 4.43.

4. ªi a zis lui Iosafat: „Vrei sã vii cu
mine sã luptãm împotriva Ramotului
din Galaad?” Iosafat a rãspuns împã-
ratului lui Israel: „Eu* voi fi ca tine,
poporul meu ca poporul tãu, caii mei
ca ai tãi.” *2 Împ. 3.7.

5. Apoi Iosafat a zis împãratului lui
Israel: „Întreabã acum, te rog, cuvântul
Domnului.”
6. Împãratul lui Israel a strâns* pe

proroci, în numãr de aproape patru
sute, ºi le-a zis: „Sã merg sã lupt
împotriva Ramotului din Galaad sau
sã mã las?” ªi ei au rãspuns: „Suie-te,
ºi Domnul îl va da în mâinile împã-
ratului.” *Cap. 18.19.

7. Dar Iosafat* a zis: „Nu mai este
aici nici un proroc al Domnului, ca 
sã-L putem întreba?” *2 Împ. 3.11.

8. Împãratul lui Israel a rãspuns lui
Iosafat: „Mai este un om prin care am
putea sã întrebãm pe Domnul; dar îl
urãsc, cãci nu-mi proroceºte nimic
bun, nu proroceºte decât rãu: este
Mica, fiul lui Imla.” ªi Iosafat a zis:
„Sã nu vorbeascã împãratul aºa!”
9. Atunci împãratul lui Israel a che-

mat un dregãtor ºi a zis: „Trimite ºi
adu îndatã pe Mica, fiul lui Imla.”
10. Împãratul lui Israel ºi Iosafat,

împãratul lui Iuda, ºedeau fiecare pe
scaunul lui de domnie, îmbrãcaþi cu
hainele lor împãrãteºti, în locul de la
intrarea porþii Samariei. ªi toþi prorocii
proroceau înaintea lor.
11. Zedechia, fiul lui Chenaana, îºi

fãcuse niºte coarne de fier ºi a zis:
„Aºa vorbeºte Domnul: „Cu coarnele
acestea vei bate pe sirieni pânã îi vei
nimici.”
12. ªi toþi prorocii proroceau la fel,

zicând: „Suie-te la Ramot din Galaad!
Cãci vei izbândi, ºi Domnul îl va da în
mâinile împãratului.”
13. Solul care se dusese sã cheme

pe Mica i-a vorbit aºa: „Iatã cã pro-
rocii, într-un glas, prorocesc bine împã-
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ratului; sã fie, dar, ºi cuvântul tãu ca al
fiecãruia din ei! Vesteºte-i bine!”
14. Mica a rãspuns: „Viu este Domnul,

cã voi vesti ce-mi* va spune Domnul.”
*Num. 22.38.

15. Când a ajuns la împãrat, împãratul
i-a zis: „Mica, sã mergem sã luptãm
împotriva Ramotului din Galaad sau sã
ne lãsãm?” El a rãspuns: „Suie-te, cãci
vei izbândi, ºi Domnul îl va da în
mâinile împãratului.”
16. ªi împãratul i-a zis: „De câte ori

trebuie sã te pun sã juri cã nu-mi vei
spune decât adevãrul în Numele Dom-
nului?”
17. Mica a rãspuns: „Vãd* tot Israelul

risipit pe munþi, ca niºte oi care 
n-au pãstor. ªi Domnul zice: „Oamenii
aceºtia n-au stãpân; sã se întoarcã
fiecare acasã în pace.” *Mat. 9.36.

18. Împãratul lui Israel a zis lui
Iosafat: „Nu þi-am spus cã el nu
proroceºte nimic bun despre mine, ci
proroceºte numai rãu?”
19. ªi Mica a zis: „Ascultã, dar,

cuvântul Domnului! Am vãzut* pe
Domnul stând pe scaunul Lui de domnie
ºi toatã oºtirea** cerurilor stând lângã
El, la dreapta ºi la stânga Lui.

*Isa. 6.1. Dan. 7.9. **Iov 1.6; 2.1. Ps. 103.20,21. Dan. 7.10.
Mat. 18.10. Evr. 1.7,14.

20. ªi Domnul a zis: „Cine va amãgi
pe Ahab, ca sã se suie la Ramot din
Galaad ºi sã piarã acolo?” ªi au rãs-
puns unul într-un fel, altul într-altul.
21. ªi un duh a venit ºi s-a înfãþiºat

înaintea Domnului ºi a zis: „Eu îl voi
amãgi.”
22. Domnul i-a zis: „Cum?” „Voi

ieºi”, a rãspuns el, „ºi voi fi un duh de
minciunã în gura tuturor prorocilor
lui.” Domnul a zis: „Îl vei* amãgi ºi-þi
vei ajunge þinta; ieºi ºi fã aºa!”

*Judc. 9.23. Iov 12.16. Ezec. 14.9. 2 Tes. 2.11.

23. ªi acum*, iatã cã Domnul a pus
un duh de minciunã în gura tuturor
prorocilor tãi care sunt de faþã. Dar
Domnul a hotãrât lucruri rele împotriva
ta.” *Ezec. 14.9.

24. Atunci Zedechia, fiul lui Chenaana,
apropiindu-se, a lovit pe Mica peste
obraz ºi a zis: „Pe unde* a ieºit Duhul
Domnului din mine ca sã-þi vor-
beascã?” *2 Cron. 18.23.

25. Mica a rãspuns: „Vei vedea în
ziua când vei umbla din odaie în odaie
ca sã te ascunzi.”
26. Împãratul lui Israel a zis: „Ia 

pe Mica, du-l la Amon, mai marele
cetãþii, ºi la Ioas, fiul împãratului,
27. ºi sã le spui: „Aºa vorbeºte împã-

ratul: „Puneþi pe omul acesta la închi-
soare ºi hrãniþi-l cu pâinea ºi cu apa
întristãrii, pânã când mã voi întoarce
în pace.”
28. ªi Mica a zis: „Dacã te vei întoarce

în pace, Domnul n-a* vorbit prin mine.”
Apoi a mai zis: „Auziþi, popoare,
toate!” *Num. 16.29. Deut. 18.20-22.

Moartea lui Ahab
29. Împãratul lui Israel ºi Iosafat,

împãratul lui Iuda, s-au suit la Ramot
din Galaad.
30. Împãratul lui Israel a zis lui

Iosafat: „Vreau sã-mi schimb* hainele
ca sã merg la luptã; dar tu, îmbracã-te
cu hainele tale împãrãteºti.” ªi împã-
ratul lui Israel ºi-a schimbat hainele ºi
s-a dus la luptã. *2 Cron. 35.22.

31. Împãratul Siriei dãduse urmãtoarea
poruncã celor treizeci ºi douã de
cãpetenii ale carelor lui: „Sã nu vã
luptaþi nici cu cei mici, nici cu cei
mari, ci sã vã luptaþi numai cu împã-
ratul lui Israel.”
32. Când au zãrit cãpeteniile carelor

pe Iosafat, au zis: „Negreºit, acesta
este împãratul lui Israel.” ªi s-au
apropiat de el sã-l loveascã. Iosafat a
scos* un þipãt. *2 Cron. 18.31. Prov. 13.20.

33. Cãpeteniile carelor vãzând cã nu
este împãratul lui Israel, s-au depãrtat
de el.
34. Atunci un om a tras cu arcul la

întâmplare ºi a lovit pe împãratul lui
Israel la încheietura platoºei. Împã-
ratul a zis cãrãuºului sãu: „Întoarce ºi
scoate-mã din câmpul de bãtaie, cãci
sunt greu rãnit.”
35. Lupta a fost din ce în ce mai

crâncenã în ziua aceea. Împãratul a
stat drept în carul lui în faþa sirienilor,
ºi seara a murit. Sângele a curs din
ranã înãuntrul carului.
36. La apusul soarelui, s-a strigat

prin toatã tabãra: „Sã plece fiecare în
cetatea lui ºi sã plece fiecare în þara lui,
37. cãci a murit împãratul.” S-au

întors la Samaria, ºi împãratul a fost
îngropat la Samaria.
38. Când au spãlat carul în iazul

Samariei, câinii au lins sângele lui
Ahab, ºi curvele s-au scãldat în el, dupã*
cuvântul pe care-l spusese Domnul.

*Cap. 21.19.
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39. Celelalte fapte ale lui Ahab, tot ce
a fãcut el, casa* de fildeº pe care a
zidit-o ºi toate cetãþile pe care le-a
zidit nu sunt scrise oare în cartea
Cronicilor împãraþilor lui Israel?

*Amos 3.15.

40. Ahab a adormit cu pãrinþii sãi. ªi
în locul lui, a domnit fiul sãu Ahazia.

Iosafat, împãratul lui Iuda
41. Iosafat*, fiul lui Asa, a început sã

domneascã peste Iuda în al patrulea an
al lui Ahab, împãratul lui Israel.

*2 Cron. 20.31.

42. Iosafat era de treizeci ºi cinci de
ani când s-a fãcut împãrat ºi a domnit
douãzeci ºi cinci de ani la Ierusalim.
Mama sa se numea Azuba, fata lui
ªilhi.
43. El a umblat* în toatã calea tatãlui

sãu, Asa, ºi nu s-a abãtut deloc de
la ea, fãcând ce este plãcut înaintea
Domnului. Numai cã înãlþimile** n-au
fost îndepãrtate: poporul tot mai
aducea jertfe ºi tãmâie pe înãlþimi.

*2 Cron. 17.3. **Cap. 14.23; 15.14. 2 Împ. 12.3.

44. Iosafat* a trãit în pace cu împã-
ratul lui Israel. *2 Cron. 19.2. 2 Cor. 6.14.

45. Celelalte fapte ale lui Iosafat,
isprãvile ºi rãzboaiele lui nu sunt scrise
oare în cartea Cronicilor împãraþilor
lui Iuda?
46. El a scos din þarã pe sodomiþii*

care mai rãmãseserã de pe vremea
tatãlui sãu, Asa. *Cap. 14.24; 15.12.

47. În Edom* nu era împãrat pe
atunci: cârmuia un dregãtor.

*Gen. 25.23. 2 Sam. 8.14. 2 Împ. 3.9; 8.20.

48. Iosafat* a** fãcut corãbii din
Tars ca sã meargã la Ofir sã aducã aur;
dar† nu s-au dus, cãci corãbiile s-au
sfãrâmat la Eþion-Gheber††.

*2 Cron. 20.35, etc. **Cap. 10.22. †2 Cron. 20.37.
††Cap. 9.26.

49. Atunci Ahazia, fiul lui Ahab, a
zis lui Iosafat: „Vrei ca slujitorii mei
sã meargã împreunã cu ai tãi pe
corãbii?” Dar Iosafat n-a voit.
50. Iosafat* a adormit cu pãrinþii sãi

ºi a fost îngropat cu pãrinþii sãi, în
cetatea tatãlui sãu David. ªi în locul
lui a domnit fiul sãu Ioram.

*2 Cron. 21.1.

Domnia lui Ahazia
51. Ahazia*, fiul lui Ahab, a început

sã domneascã peste Israel la Samaria,
în al ºaptesprezecelea an al lui Iosafat,
împãratul lui Iuda. A domnit doi ani
peste Israel. *Vers. 40.

52. El a fãcut ce este rãu înaintea
Domnului ºi a umblat în calea* tatãlui
sãu ºi în calea mamei sale ºi în calea
lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care
fãcuse pe Israel sã pãcãtuiascã.

*Cap. 15.26.

53. A slujit* lui Baal ºi s-a închinat
înaintea lui ºi a mâniat pe Domnul
Dumnezeu lui Israel, cum fãcuse ºi
tatãl sãu. *Judc. 2.11. Cap. 16.31
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Boala lui Ahazia ºi moartea lui

11. Moab s-a rãzvrãtit* împotriva lui
Israel, dupã moartea** lui Ahab.

*Cap. 3.5. **2 Sam. 8.2.

2. Ahazia a cãzut prin zãbrelele odãii
lui de sus, în Samaria, ºi s-a îmbolnãvit.
A trimis niºte soli ºi le-a zis: „Duceþi-vã
ºi întrebaþi pe Baal-Zebub, dumnezeul
Ecronului*, ca sã ºtiu dacã mã voi
vindeca de boala aceasta.“ *1 Sam. 5.10.

3. Dar îngerul Domnului a zis lui Ilie,
tiºbitul: „Scoalã-te, suie-te înaintea
solilor împãratului Samariei ºi spune-le:
„Oare nu este Dumnezeu în Israel, de
vã duceþi sã întrebaþi pe Baal-Zebub,
dumnezeul Ecronului?
4. De aceea, aºa vorbeºte Domnul:

„Nu te vei mai da jos din patul în
care te-ai suit, ci vei muri.“ ªi Ilie a
plecat.

A DOUA CARTE A ÎMPÃRAÞILOR
SAU A PATRA A ÎMPÃRAÞILOR1

(Deuteronom 29.18-28. 1 Samuel 12.25. Isaia 23.)

ªIRUL ÎMPÃRAÞILOR LUI IUDA ªI ÎMPÃRAÞILOR LUI ISRAEL,
DE LA IOSAFAT ªI MOARTEA LUI AHAB PÂNÃ LA NIMICIREA

ÎMPÃRÃÞIEI LUI ISRAEL
(Capitolele 1-17. 2 Cronici 21-28. Ieremia 3.6,7. Osea 7; 10.1-11; 13.1-13.)

1. Aºa se numeºte în Septuaginta

5. Solii s-au întors la Ahazia. ªi el 
le-a zis: „Pentru ce v-aþi întors?”
6. Ei i-au rãspuns: „Un om s-a suit

înaintea noastrã ºi ne-a zis: „Întoarceþi-vã
la împãratul care v-a trimis ºi spuneþi-i:
„Aºa vorbeºte Domnul: „Oare nu este
Dumnezeu în Israel, de trimiteþi sã
întrebe pe Baal-Zebub, dumnezeul
Ecronului? De aceea, nu te vei mai da
jos din patul în care te-ai suit, ci vei
muri.”
7. Ahazia le-a zis: „Ce înfãþiºare avea

omul acela care s-a suit înaintea
voastrã ºi v-a spus aceste cuvinte?”
8. Ei au rãspuns: „Era un om îmbrãcat

cu o manta de pãr* ºi încins cu o curea
la mijloc.” ªi Ahazia a zis: „Este Ilie,
tiºbitul.” *Zah. 13.4. Mat. 3.4.

9. A trimis la el pe o cãpetenie de
cincizeci cu cei cincizeci de oameni ai
lui. Cãpetenia aceasta s-a suit la Ilie,
care ºedea pe vârful muntelui, ºi i-a zis:
„Omule al lui Dumnezeu, împãratul a
zis: „Coboarã-te!”
10. Ilie a rãspuns cãpeteniei peste

cincizeci: „Dacã sunt un om al lui
Dumnezeu, sã se coboare* foc din cer
ºi sã te mistuie, pe tine ºi pe cei cinci-
zeci de oameni ai tãi!” ªi s-a coborât
foc din cer ºi l-a mistuit pe el ºi pe cei
cincizeci de oameni ai lui. *Luca 9.54.

11. Ahazia a trimis din nou la el
altã cãpetenie peste cincizeci cu cei
cincizeci de oameni ai lui. Cãpetenia
aceasta a luat cuvântul ºi a zis lui Ilie:
„Omule al lui Dumnezeu, aºa a zis
împãratul: „Grãbeºte-te de te coboarã!”
12. Ilie le-a rãspuns: „Dacã sunt un

om al lui Dumnezeu, sã se coboare foc
din cer ºi sã te mistuie, pe tine ºi pe
cei cincizeci de oameni ai tãi!” ªi s-a
coborât for din cer ºi l-a mistuit, pe el
ºi pe cei cincizeci de oameni ai lui.
13. Ahazia a trimis din nou o a treia

cãpetenie peste cincizeci, împreunã cu
cei cincizeci de oameni ai sãi. Aceastã
a treia cãpetenie peste cincizeci s-a
suit; ºi, la sosire, ºi-a plecat genunchii
înaintea lui Ilie ºi i-a zis, rugându-l:
„Omule al lui Dumnezeu, te rog, viaþa
mea ºi viaþa acestor cincizeci de
oameni, slujitorii tãi, sã fie scumpã*
înaintea ta! *1 Sam. 26.21. Ps. 72.14.

14. Iatã, s-a coborât foc din cer ºi a
mistuit pe cele dintâi douã cãpetenii
peste cincizeci ºi pe cei cincizeci de
oameni ai lor: dar acum, viaþa mea sã
fie scumpã înaintea ta!”

15. Îngerul Domnului a zis lui Ilie:
„Coboarã-te împreunã cu el, n-ai nici
o fricã de el.” Ilie s-a sculat ºi s-a
coborât cu el la împãratul.
16. El i-a zis: „Aºa vorbeºte Domnul:

„Pentru cã ai trimis soli sã întrebe pe
Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului, ca
ºi cum n-ar fi în Israel Dumnezeu al
cãrui cuvânt sã-l poþi întreba, nu te vei
mai da jos din patul în care te-ai suit,
ci vei muri.”
17. Ahazia a murit, dupã cuvântul

Domnului, rostit prin Ilie. ªi în locul
lui, a început sã domneascã Ioram, în
al doilea an al lui Ioram, fiul lui
Iosafat, împãratul lui Iuda; cãci n-avea
fiu.
18. Celelalte fapte ale lui Ahazia ºi

ce a fãcut el nu sunt scrise oare în
cartea Cronicilor împãraþilor lui Israel?

Înãlþarea lui Ilie la cer

21. Când a voit Domnul sã ridice*
pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt,

Ilie pleca din Ghilgal cu** Elisei.
*Gen. 5.24. **1 Împ. 19.21.

2. Ilie a zis lui Elisei: „Rãmâi aici*,
te rog, cãci Domnul mã trimite pânã la
Betel.” Elisei a rãspuns: „Viu este
Domnul ºi viu este sufletul** tãu cã
nu te voi pãrãsi.” ªi s-au coborât la
Betel. *Rut 1.15,16. **1 Sam. 1.26. Vers. 4,6. Cap. 4.30.

3. Fiii prorocilor*, care erau la Betel,
au ieºit la Elisei ºi i-au zis: „ªtii cã
Domnul rãpeºte astãzi pe stãpânul tãu
deasupra capului tãu?” ªi el a rãspuns:
„ªtiu ºi eu, dar tãceþi.”

*1 Împ. 20.35. Vers. 5,7,15. Cap. 4.1,38; 9.1.

4. Ilie i-a zis: „Eliseie, rãmâi aici, te
rog, cãci Domnul mã trimite la Ieri-
hon.” El a rãspuns: „Viu este Domnul
ºi viu este sufletul tãu, cã nu te voi
pãrãsi!” ªi au ajuns la Ierihon.
5. Fiii prorocilor, care erau la Ierihon,

s-au apropiat de Elisei ºi i-au zis: „ªtii
cã Domnul rãpeºte azi pe stãpânul tãu
deasupra capului tãu?” ªi el a rãspuns:
„ªtiu ºi eu; dar tãceþi.”
6. Ilie i-a zis: „Rãmâi aici, te rog,

cãci Domnul mã trimite la Iordan.” El
a rãspuns: „Viu este Domnul ºi viu
este sufletul tãu, cã nu te voi pãrãsi.”
ªi amândoi ºi-au vãzut de drum.
7. Cincizeci de inºi dintre fiii

prorocilor au sosit ºi s-au oprit la o
depãrtare oarecare în faþa lor, ºi ei
amândoi s-au oprit pe malul Iorda-
nului.
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8. Atunci Ilie ºi-a luat mantaua, a
fãcut-o sul ºi a lovit cu ea apele, care
s-au despãrþit* într-o parte ºi într-alta,
ºi au trecut amândoi pe uscat.

*Exod 14.21. Ios. 3.16. Vers. 14.

9. Dupã ce au trecut, Ilie a zis lui
Elisei: „Cere ce vrei sã-þi fac, înainte
ca sã fiu rãpit de la tine.” Elisei a
rãspuns: „Te rog sã vinã peste mine o
îndoitã mãsurã din duhul tãu!”
10. Ilie a zis: „Greu lucru ceri. Dar

dacã mã vei vedea când voi fi rãpit de
la tine, aºa þi se va întâmpla; dacã nu,
nu þi se va întâmpla aºa.”
11. Pe când mergeau ei vorbind, iatã

cã un car* de foc ºi niºte cai de foc 
i-au despãrþit pe unul de altul, ºi Ilie 
s-a înãlþat la cer într-un vârtej de vânt.

*Cap. 6.17. Ps. 104.4.

12. Elisei se uita ºi striga: „Pãrinte*!
Pãrinte! Carul lui Israel ºi cãlãrimea
lui!” ªi nu l-a mai vãzut. Apucându-ºi
hainele, le-a sfâºiat în douã bucãþi 

*Cap. 13.14.

13. ºi a ridicat mantaua, cãreia îi
dãduse drumul Ilie. Apoi s-a întors ºi
s-a oprit pe malul Iordanului;
14. a luat mantaua, cãreia îi dãduse

Ilie drumul, ºi a lovit apele cu ea ºi a
zis: „Unde este acum Domnul Dum-
nezeul lui Ilie?” ªi a lovit apele, care
s-au despãrþit* într-o parte ºi în alta, ºi
Elisei a trecut. *Vers. 8.

Fiii prorocilor trimit sã caute pe Ilie
15. Fiii prorocilor care erau în faþa*

Ierihonului, când l-au vãzut, au zis:
„Duhul lui Ilie a venit peste Elisei.” ªi
i-au ieºit înainte ºi s-au închinat pânã
la pãmânt înaintea lui. *Vers. 7.

16. Ei i-au zis: „Iatã cã între slujitorii
tãi sunt cincizeci de oameni viteji;
vrei sã se ducã sã caute pe stãpânul
tãu? Poate* cã Duhul Domnului l-a
dus ºi l-a aruncat pe vreun munte sau
în vreo vale.” El a rãspuns: „Nu-i
trimiteþi.” *1 Împ. 18.12. Ezec. 8.3. Fapt. 8.39.

17. Dar ei au stãruit multã vreme de
el. ªi el a zis: „Trimiteþi-i.” Au trimis
pe cei cincizeci de oameni, care au
cãutat pe Ilie trei zile ºi nu l-au gãsit.
18. Când s-au întors la Elisei, care

era la Ierihon, el le-a zis: „Nu v-am
spus sã nu vã duceþi?”

Vindecarea apelor de la Ierihon
19. Oamenii din cetate au zis lui

Elisei: „Iatã, aºezarea cetãþii este bunã,

dupã cum vede domnul meu; dar apele
sunt rele, ºi þara este stearpã.”
20. El a zis: „Aduceþi-mi un blid nou

ºi puneþi sare în el.” ªi i-au adus.
21. Apoi s-a dus la izvorul apelor ºi

a aruncat* sare în el ºi a zis: „Aºa
vorbeºte Domnul: „Vindec apele acestea;
nu va mai veni din ele nici moarte,
nici sterpiciune.”

*Exod 15.25. Cap. 4.41; 6.6. Ioan 9.6.

22. ªi apele au fost vindecate pânã în
ziua aceasta, dupã cuvântul pe care-l
rostise Domnul.

Pedepsirea copiilor
23. De acolo s-a suit la Betel. ªi pe

când mergea pe drum, niºte bãieþaºi
au ieºit din cetate ºi ºi-au bãtut joc de
el. Ei îi ziceau: „Suie-te, pleºuvule!
Suie-te, pleºuvule!”
24. El s-a întors sã-i priveascã ºi i-a

blestemat în Numele Domnului. Atunci
au ieºit doi urºi din pãdure ºi au sfâºiat
patruzeci ºi doi din aceºti copii.
25. De acolo s-a dus pe muntele

Carmel, de unde s-a întors la Samaria.

Ioram, împãratul lui Israel

31. Ioram*, fiul lui Ahab, a început
sã domneascã peste Israel la

Samaria, în al optsprezecelea an al lui
Iosafat, împãratul lui Iuda. A domnit
doisprezece ani. *Cap. 1.17.

2. El a fãcut ce este rãu înaintea Dom-
nului, totuºi nu ca tatãl sãu ºi ca mama
sa. A rãsturnat stâlpii lui Baal, pe*
care-i fãcuse tatãl sãu; *1 Împ. 16.31,32.

3. dar s-a dedat la pãcatele* lui
Ieroboam, fiul lui Nebat, care fãcuse
pe Israel sã pãcãtuiascã, ºi nu s-a
abãtut de la ele. *1 Împ. 12.28,31,32.

4. Meºa, împãratul Moabului, avea
turme mari ºi plãtea împãratului lui
Israel un bir de o sutã de mii de miei*
ºi de o sutã de mii de berbeci cu lâna
lor. *Isa. 16.1.

5. La moartea* lui Ahab, împãratul
Moabului s-a rãsculat împotriva împã-
ratului lui Israel. *Cap. 1.1.

6. Împãratul Ioram a ieºit atunci din
Samaria ºi a numãrat pe tot Israelul.
7. A pornit ºi a trimis sã spunã lui

Iosafat, împãratul lui Iuda: „Împãratul
Moabului s-a rãsculat împotriva mea;
vrei sã vii cu mine sã luptãm împo-
triva Moabului?” Iosafat a rãspuns:
„Voi merge, eu ca* tine, poporul meu
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ca poporul tãu, caii mei ca ai tãi.”
*1 Împ. 22.4.

8. ªi a zis: „Pe care drum sã ne suim?”
Ioram a zis: „Pe drumul care duce în
pustiul Edomului.”
9. Împãratul lui Israel, împãratul lui

Iuda ºi împãratul Edomului au plecat;
ºi, dupã un drum de ºapte zile, n-au
avut apã pentru oºtire ºi pentru vitele
care veneau dupã ea.
10. Atunci împãratul lui Israel a zis:

„Vai! Domnul a chemat pe aceºti trei
împãraþi ca sã-i dea pe mâinile Moa-
bului!”
11. Dar Iosafat* a zis: „Nu este aici

nici un proroc al Domnului, prin care
sã putem întreba pe Domnul?” Unul
din slujitorii împãratului lui Israel a
rãspuns: „Este aici Elisei, fiul lui
ªafat, care turna apã în mâinile lui
Ilie.” *1 Împ. 22.7.

12. ªi Iosafat a zis: „Cuvântul Dom-
nului este cu el.” Împãratul lui Israel,
Iosafat ºi împãratul Edomului s-au
coborât* la el. *Cap. 2.25.

13. Elisei a zis împãratului lui Israel:
„Ce am* eu a face cu tine? Du-te** la
prorocii† tatãlui tãu ºi la prorocii
mamei tale.” ªi împãratul lui Israel i-a
zis: „Nu! cãci Domnul a chemat pe
aceºti trei împãraþi ca sã-i dea în
mâinile Moabului!”

*Ezec. 14.3. **Judc. 10.14. Rut 1.15. †1 Împ. 18.19.

14. Elisei a zis: „Viu este* Domnul
oºtirilor, al cãrui slujitor sunt, cã, dacã
n-aº avea în vedere pe Iosafat, împã-
ratul lui Iuda, pe tine nu te-aº bãga
deloc în seamã ºi nici nu m-aº uita la
tine. *1 Împ. 17.1. Cap. 5.16.
15. Acum aduceþi-mi un cântãreþ* cu

harpa.” ªi pe când cânta cântãreþul din
harpã, mâna Domnului a fost** peste
Elisei. *1 Sam. 10.5. **Ezec. 1.3; 3.14,22; 8.1.
16. ªi a zis: „Aºa vorbeºte Domnul:

„Faceþi gropi* în valea aceasta, groapã
lângã groapã!” *Cap. 4.3.
17. Cãci aºa vorbeºte Domnul: „Nu

veþi vedea vânt ºi nu veþi vedea ploaie,
dar totuºi valea aceasta se va umple de
apã ºi veþi bea voi, turmele voastre ºi
vitele voastre.
18. Dar aceasta este puþin lucru

înaintea Domnului. El va da pe Moab
în mâinile voastre;
19. veþi sfãrâma toate cetãþile întãrite

ºi toate cetãþile alese, veþi tãia toþi
copacii cei buni, veþi astupa toate
izvoarele de apã ºi veþi strica cu pietre
toate ogoarele cele mai bune.”

20. ªi dimineaþa, în clipa când se
aducea* jertfa, iatã cã a venit apa de
pe drumul Edomului ºi s-a umplut þara
de apã. *Exod 29.39,40.

21. Însã, toþi moabiþii, auzind cã
împãraþii se suie sã lupte împotriva
lor, au chemat pe toþi cei în vârstã sã
poarte armele ºi mai mari chiar ºi au
stat la hotar.
22. S-au sculat dis-de-dimineaþã ºi,

când a strãlucit soarele peste ape,
moabiþii au vãzut în faþa lor apele roºii
ca sângele.
23. Ei au zis: „Este sânge! Împãraþii

au scos sabia între ei, s-au tãiat unii pe
alþii; acum, la pradã, moabiþi!”
24. ªi au mers împotriva taberei lui

Israel. Dar Israel s-a sculat ºi a bãtut
pe Moab, care a luat-o la fugã dina-
intea lor. Au pãtruns în þarã ºi au bãtut
pe Moab.
25. Au sfãrâmat cetãþile, au aruncat

fiecare pietre în toate ogoarele cele
mai bune ºi le-au umplut cu pietre, au
astupat toate izvoarele de apã ºi au
tãiat toþi copacii cei buni; prãºtiaºii au
înconjurat ºi au bãtut Chir-Hareset*,
din care n-au lãsat decât pietrele.

*Isa. 16.7,11.

26. Împãratul Moabului, vãzând cã
fusese înfrânt în luptã, a luat cu el
ºapte sute de oameni, care scoteau
sabia, sã-ºi croiascã drum pânã la
împãratul Edomului; dar n-au putut.
27. A luat atunci pe fiul sãu întâi

nãscut, care trebuia sã domneascã în
locul lui, ºi l-a adus ca ardere de tot pe
zid. ªi o mare mânie a cuprins pe
Israel, care s-a depãrtat de împãratul
Moabului ºi s-a întors în þarã.

Înmulþirea untdelemnului

41. O femeie dintre nevestele fiilor*
prorocilor a strigat lui Elisei: „Robul

tãu, bãrbatul meu, a murit, ºi ºtii cã
robul tãu se temea de Domnul; ºi cel
ce l-a împrumutat a venit sã ia cei
doi** copii ai mei ºi sã-i facã robi.”

*1 Împ. 20.35. **Lev. 25.39. Mat. 18.25.
2. Elisei i-a zis: „Ce pot sã fac pentru

tine? Spune-mi ce ai acasã?” Ea a
rãspuns: „Roaba ta n-are acasã decât
un vas cu untdelemn.”
3. ªi el a zis: „Du-te de cere vase de

afarã de la toþi vecinii tãi, vase goale,
ºi nu cere* puþine. *Cap. 3.16.

4. Când te vei întoarce, închide uºa
dupã tine ºi dupã copiii tãi; toarnã 
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din untdelemn în toate aceste vase ºi
pune deoparte pe cele pline.”
5. Atunci ea a plecat de la el. A închis

uºa dupã ea ºi dupã copiii ei; ei îi
apropiau vasele, ºi ea turna din untde-
lemn în ele.
6. Când s-au umplut vasele, ea a zis

fiului sãu: „Mai dã-mi un vas.” Dar el
i-a rãspuns: „Nu mai este nici un vas.”
ªi n-a mai curs untdelemn.
7. Ea s-a dus de a spus omului lui

Dumnezeu lucrul acesta. ªi el a zis:
„Du-te de vinde untdelemnul ºi plã-
teºte-þi datoria; iar cu ce va rãmâne,
vei trãi tu ºi fiii tãi.”

Fiul sunamitei
8. Într-o zi, Elisei trecea prin Sunem*.

Acolo era o femeie bogatã. Ea a stãruit
de el sã primeascã sã mãnânce la ea.
ªi ori de câte ori trecea, se ducea sã
mãnânce la ea. *Ios. 19.18.

9. Ea a zis bãrbatului ei: „Iatã, ºtiu cã
omul acesta care trece întotdeauna pe
la noi este un om sfânt al lui Dumnezeu.
10. Sã facem o micã odaie sus, cu

ziduri, ºi sã punem în ea un pat pentru
el, o masã, un scaun ºi un sfeºnic, ca
sã stea acolo când va veni la noi.”
11. Elisei, întorcându-se la Sunem, s-a

dus în odaia de sus ºi s-a culcat acolo.
12. El a zis slujitorului sãu, Ghehazi:

„Cheamã pe sunamita aceasta!” Ghe-
hazi a chemat-o, ºi ea a venit înaintea
lui.
13. ªi Elisei a zis lui Ghehazi:

„Spune-i: „Iatã, pentru noi tu þi-ai fãcut
toatã tulburarea aceasta, noi ce putem
face pentru tine? Trebuie sã vorbim
pentru tine împãratului sau cãpeteniei
oºtirii?” Ea a rãspuns: „Eu locuiesc
liniºtitã în mijlocul poporului meu.”
14. ªi el a zis: „Ce sã fac pentru ea?”

Ghehazi a rãspuns: „Ea n-are fiu, ºi
bãrbatul ei este bãtrân.”
15. ªi el a zis: „Cheam-o!” Ghehazi a

chemat-o, ºi ea a venit la uºã.
16. Elisei i-a zis: „La anul*, pe

vremea aceasta, vei þine în braþe un
fiu.” ªi ea a zis: „Nu! domnul meu,
omule al lui Dumnezeu, nu amãgi**
pe roaba ta!” *Gen. 18.10,14. **Vers. 28.

17. Femeia a rãmas însãrcinatã ºi a
nãscut un fiu chiar pe vremea aceea, în
anul urmãtor, cum îi spusese Elisei.
18. Copilul s-a fãcut mare. ªi într-o

zi, când se dusese pe la tatãl sãu la
secerãtori,

19. a zis tatãlui sãu: „Capul meu!
Capul meu!” Tatãl a zis slujitorului
sãu: „Du-l la mama sa!”
20. Slujitorul l-a luat ºi l-a dus la

mama sa. ªi copilul a stat pe genunchii
mamei sale pânã la amiazã, ºi apoi a
murit.
21. Ea s-a suit, l-a culcat pe patul

omului lui Dumnezeu, a închis uºa
dupã ea ºi a ieºit.
22. A chemat pe bãrbatul ei ºi a zis:

„Trimite-mi, te rog, un slujitor ºi o
mãgãriþã; vreau sã mã duc în grabã la
omul lui Dumnezeu, ºi apoi mã voi
întoarce.”
23. ªi el a zis: „Pentru ce vrei sã te

duci astãzi la el? Doar nu este nici
lunã nouã, nici Sabat.” Ea a rãspuns:
„Fii pe pace!”
24. Apoi a pus ºaua pe mãgãriþã ºi a

zis slujitorului sãu: „Mânã ºi pleacã,
sã nu opreºti pe drum decât când þi-oi
spune.”
25. Ea a plecat deci ºi s-a dus la omul

lui Dumnezeu, pe muntele* Carmel. 
Omul lui Dumnezeu a vãzut-o de de-

parte ºi a zis slujitorului sãu, Ghehazi:
„Iatã pe sunamita aceea! *Cap. 2.25.

26. Acum, aleargã, dar, înaintea ei ºi
spune-i: „Eºti bine? Bãrbatul tãu ºi
copilul sunt bine?” Ea a rãspuns: „Bine.”
27. ªi cum a ajuns la omul lui Dum-

nezeu pe munte, i-a îmbrãþiºat picioa-
rele. Ghehazi s-a apropiat s-o dea
înapoi. Dar omul lui Dumnezeu a zis:
„Las-o, cãci este tare amãrâtã, ºi
Domnul mi-a ascuns lucrul acesta ºi
nu mi l-a fãcut cunoscut.”
28. Atunci ea a zis: „Am cerut eu

oare domnului meu un fiu? N-am zis*
eu: „Nu mã amãgi”?” *Vers. 16.

29. ªi Elisei a zis lui Ghehazi:
„Încinge-þi* mijlocul, ia toiagul meu în
mânã ºi pleacã. Dacã vei întâlni pe
cineva, sã nu-l întrebi** de sãnãtate; ºi
dacã te va întreba cineva de sãnãtate, sã
nu-i rãspunzi. Sã pui toiagul† meu pe
faþa copilului.” *1 Împ. 18.46. Cap. 9.1. 
**Luca 10.4. †Exod 7.19; 14.16. Cap. 2.8,14. Fapt. 19.12.

30. Mama copilului a zis: „Viu* este
Domnul ºi viu este sufletul tãu, cã nu
te voi pãrãsi.”
ªi el s-a sculat ºi a mers dupã ea.

*Cap. 2.2.

31. Ghehazi le-o luase înainte ºi
pusese toiagul pe faþa copilului, dar n-a
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dat nici glas, nici semn de simþire. S-a
întors înaintea lui Elisei, i-a spus
lucrul acesta ºi a zis: „Copilul nu* 
s-a trezit.” *Ioan 11.11.

32. Când a ajuns Elisei în casã, iatã
cã murise copilul, culcat în patul lui.
33. Elisei a intrat* ºi a închis uºa

dupã ei amândoi ºi s-a rugat** Dom-
nului. *Vers. 4. Mat. 6.6. **1 Împ. 17.20.

34. S-a suit ºi s-a culcat pe copil; 
ºi-a pus gura pe gura lui, ochii lui pe
ochii lui, mâinile lui pe mâinile lui, ºi
s-a întins* peste el. ªi trupul copilului
s-a încãlzit. *1 Împ. 17.21. Fapt. 20.10.

35. Elisei a plecat, a mers încoace ºi
încolo prin casã, apoi s-a suit iarãºi
ºi s-a întins* peste copil. ªi copilul a
strãnutat** de ºapte ori ºi a deschis
ochii. *1 Împ. 17.21. **Cap. 8.1,5.

36. Elisei a chemat pe Ghehazi ºi a
zis: „Cheamã pe sunamita.” Ghehazi a
chemat-o, ºi ea a venit la Elisei, care a
zis: „Ia-þi fiul!”
37. Ea s-a dus ºi s-a aruncat la picioarele

lui ºi s-a închinat pânã la pãmânt. ªi
ºi-a luat* fiul ºi a ieºit afarã.

*1 Împ. 17.23. Evr. 11.35.

Moartea în oalã
38. Elisei s-a întors la Ghilgal*, ºi în

þarã bântuia o foamete**. Pe când fiii
prorocilor ºedeau† înaintea lui, a zis
slujitorului sãu: „Pune oala cea mare
ºi fierbe o ciorbã pentru fiii proro-
cilor!”

*Cap. 2.1. **Cap. 8.1. †Cap. 2.3. Luca 10.39. Fapt. 22.3.
39. Unul din ei a ieºit pe câmp sã

culeagã verdeþuri; a gãsit viþã sãlbaticã
ºi a cules din ea curcubeþe1 sãlbatice,
pânã ºi-a umplut haina. Când s-a
întors, le-a tãiat în bucãþi în oala cu
ciorbã, cãci nu le cunoºtea.
40. Au dat oamenilor acelora sã

mãnânce. Dar, cum au mâncat din
ciorba aceea, au strigat: „Omule al lui
Dumnezeu, moartea* este în oalã!” ªi
n-au putut sã mãnânce. *Exod 10.17.
41. Elisei a zis: „Luaþi fãinã.” A

aruncat fãinã* în oalã ºi a zis: „Dã
oamenilor acestora sã mãnânce.” ªi nu
mai era nimic vãtãmãtor în oalã.

*Exod 15.25. Cap. 2.21. Ioan 9.6.

Cele douãzeci de pâini de orz
42. A venit un om din Baal-ªaliºa*.

A adus** pâine din cele dintâi roade
omului lui Dumnezeu, ºi anume douã-
zeci de pâini de orz ºi spice noi în sac.

Elisei a zis: „Dã oamenilor acestora sã
mãnânce.”

*1 Sam. 9.4. **1 Sam. 9.7. 1 Cor. 9.11. Gal. 6.6.

43. Slujitorul sãu a rãspuns: „Cum*
pot sã dau din ele la o sutã de inºi?”
Dar Elisei a zis: „Dã oamenilor sã
mãnânce; cãci aºa vorbeºte Domnul:
„Vor** mânca ºi va mai rãmâne.”

*Luca 9.13. Ioan 6.9. **Luca 9.17. Ioan 6.11.

44. Atunci le-a pus pâinile înainte; ºi
au mâncat ºi le-a mai* ºi rãmas, dupã
cuvântul Domnului.

*Mat. 14.20; 15.37. Ioan 6.13.

Naaman vindecat de leprã

51. Naaman*, cãpetenia oºtirii împã-
ratului Siriei, avea trecere** înaintea

stãpânului sãu ºi mare vazã; cãci prin
el izbãvise Domnul pe sirieni. Dar
omul acesta tare ºi viteaz era lepros.

*Luca 4.27. **Exod 11.3.

2. ªi sirienii ieºiserã în cete la o luptã
ºi aduseserã roabã pe o fetiþã din þara
lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui
Naaman.
3. ªi ea a zis stãpânei sale: „Of, dacã

domnul meu ar fi la prorocul acela din
Samaria, prorocul l-ar tãmãdui de
lepra lui!”
4. Naaman s-a dus ºi a spus stãpâ-

nului sãu: „Fata aceea din þara lui
Israel a vorbit aºa ºi aºa.”
5. ªi împãratul Siriei a zis: „Du-te la

Samaria, ºi voi trimite o scrisoare
împãratului lui Israel.” A plecat, luând
cu el zece* talanþi de argint, ºase mii
de sicli de aur ºi zece haine de schimb.

*1 Sam. 9.8. Cap. 8.8,9.
6. A dus împãratului lui Israel scri-

soarea, care glãsuia aºa: „Acum, când
vei primi scrisoarea aceasta, vei ºti cã
îþi trimit pe slujitorul meu Naaman, ca
sã-l vindeci de lepra lui.”
7. Dupã ce a citit scrisoarea, împãratul

lui Israel ºi-a rupt hainele ºi a zis:
„Oare sunt eu Dumnezeu*, ca sã omor
ºi sã înviez, de-mi spune sã   vindec pe
un om de lepra lui? Sã ºtiþi dar, ºi sã
înþelegeþi cã el cautã prilej de ceartã cu
mine.” *Gen. 30.2. Deut. 32.39. 1 Sam. 2.6.

8. Când a auzit Elisei, omul lui
Dumnezeu, cã împãratul lui Israel ºi-a
sfâºiat hainele, a trimis sã spunã
împãratului: „Pentru ce þi-ai sfâºiat
hainele? Lasã-l sã vinã la mine ºi va
ºti cã este un proroc în Israel.”
9. Naaman a venit cu caii ºi cu carul

lui ºi s-a oprit la poarta casei lui
Elisei.
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10. Elisei a trimis sã-i spunã printr-un
sol: „Du-te ºi scaldã-te* de ºapte ori
în Iordan; ºi carnea þi se va face sãnã-
toasã ºi vei fi curat.” *Cap. 4.41. Ioan 9.7.

11. Naaman s-a mâniat ºi a plecat,
zicând: „Eu credeam cã va ieºi la
mine, se va înfãþiºa el însuºi, va chema
Numele Domnului Dumnezeului lui,
îºi va duce mâna pe locul rãnii ºi va
vindeca lepra.
12. Nu sunt oare râurile Damascului,

Abana ºi Parpar, mai bune decât toate
apele lui Israel? N-aº fi putut oare sã
mã spãl în ele ºi sã mã fac curat?” ªi
s-a întors ºi a plecat plin de mânie.
13. Dar slujitorii lui s-au apropiat 

sã-i vorbeascã ºi au zis: „Pãrinte, dacã
prorocul þi-ar fi cerut un lucru greu, nu
l-ai fi fãcut? Cu atât mai mult trebuie
sã faci ce þi-a spus: „Scaldã-te, ºi vei
fi curat.”
14. S-a coborât atunci ºi s-a cufundat

de ºapte ori în Iordan, dupã cuvântul
omului lui Dumnezeu; ºi carnea* lui s-a
fãcut iarãºi cum este carnea unui copilaº,
ºi s-a** curãþat. *Iov 33.25. **Luca 4.27.

15. Naaman s-a întors la omul lui
Dumnezeu cu tot alaiul lui. Când a
ajuns, s-a înfãþiºat înaintea lui ºi a
zis: „Iatã, cunosc acum cã nu este
Dumnezeu* pe tot pãmântul, decât în
Israel. ªi acum, primeºte, rogu-te, un
dar** din partea robului tãu.”

*Dan. 2.47; 3.29; 6.26,27. **Gen. 33.11.

16. Elisei a rãspuns: „Viu este*
Domnul, al cãrui slujitor sunt, cã nu**
voi primi.” Naaman a stãruit de el sã
primeascã, dar el n-a vrut.

*Cap. 3.14. **Gen. 14.23. Mat. 10.8. Fapt. 8.18,20.

17. Atunci Naaman a zis: „Fiindcã nu
vrei sã primeºti tu, îngãduie sã se dea
robului tãu pãmânt cât pot duce doi
catâri; cãci robul tãu nu mai vrea sã
mai aducã altor dumnezei nici ardere
de tot, nici jertfã, ci va aduce numai
Domnului.
18. Iatã totuºi ce rog pe Domnul sã

ierte robului tãu: când stãpânul meu
intrã în casa lui Rimon sã se închine
acolo ºi se sprijinã* pe mâna mea, mã
închin ºi eu în casa lui Rimon: sã ierte
Domnul pe robul tãu, când mã voi
închina în casa lui Rimon!” *Cap. 7.2,17.

19. Elisei i-a zis: „Du-te în pace.”

Ghehazi lovit cu lepra
Dupã ce a plecat Naaman de la Elisei

ºi a fost la o depãrtare bunicicã,

20. Ghehazi, slujitorul lui Elisei, omul
lui Dumnezeu, a zis în sine: „Iatã cã
stãpânul meu a cruþat pe sirianul
acela, Naaman, ºi n-a primit din mâna
lui ce adusese. Viu este Domnul, cã
voi alerga dupã el ºi voi cãpãta ceva
de la el.”
21. ªi Ghehazi a alergat dupã Naa-

man. Naaman, când l-a vãzut alergând
dupã el, s-a dat jos din car ca sã-i iasã
înainte ºi a zis: „Este bine totul?”
22. El a rãspuns: „Totul este bine.

Stãpânul meu mã trimite sã-þi spun:
„Iatã cã au venit la mine doi tineri din
muntele lui Efraim, dintre fiii prorocilor;
dã-mi pentru ei, te rog, un talant de
argint ºi douã haine de schimb.”
23. Naaman a zis: „Fã-mi plãcerea ºi

ia doi talanþi.” A stãruit de el ºi a legat
doi talanþi de argint în doi saci,
împreunã cu douã haine de schimb, ºi
a pus pe doi din slujitorii sãi sã le ducã
înaintea lui Ghehazi.
24. Ajungând la deal, Ghehazi le-a

luat din mâinile lor ºi le-a pus în casã.
Apoi a dat drumul oamenilor acelora
care au plecat.
25. Dupã aceea s-a dus ºi s-a înfãþiºat

înaintea stãpânului sãu. Elisei i-a zis:
„De unde vii, Ghehazi?” El a rãspuns:
„Robul tãu nu s-a dus nicãieri.”
26. Dar Elisei i-a zis: „Oare n-a fost

duhul meu cu tine, când a lãsat omul
acela carul ºi a venit înaintea ta? Este
oare acum vremea de luat argint, haine,
mãslini, vii, oi, boi, robi ºi roabe?
27. Lepra lui Naaman se va lipi* de

tine ºi de sãmânþa ta pentru totdeauna.”
ªi Ghehazi a ieºit dinaintea lui Elisei
plin** de leprã, alb ca zãpada.

*1 Tim. 6.10. **Exod 4.10. Num. 12.10. Cap. 15.5.

Securea unui fiu al prorocilor

61. Fiii* prorocilor au zis lui Elisei:
„Iatã cã locul unde locuim noi cu

tine este prea strâmt pentru noi.
*Cap. 4.38.

2. Haidem pânã la Iordan; ca sã luãm
de acolo fiecare câte o bârnã ºi sã ne
facem acolo un loc de locuit.” Elisei a
rãspuns: „Duceþi-vã.”
3. ªi unul din ei a zis: „Fii bun ºi vino

cu slujitorii tãi.” El a rãspuns: „Voi
merge!”
4. A plecat deci cu ei. Ajungând la

Iordan, au tãiat lemne.
5. ªi pe când tãia unul din ei o bârnã,
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a cãzut fierul de la secure în apã. El a
strigat: „Ah! domnul meu, era împru-
mutat!”
6. Omul lui Dumnezeu a zis: „Unde a

cãzut?” ªi i-a arãtat locul. Atunci
Elisei a tãiat* o bucatã de lemn, a
aruncat-o în locul acela, ºi fierul de la
secure a plutit pe apã. *Cap. 2.21.

7. Apoi a zis: „Ridicã-l!” ªi a întins
mâna ºi l-a luat.

Orbirea sirienilor
8. Împãratul Siriei era în rãzboi cu

Israel. ªi, într-un sfat pe care l-a þinut
cu slujitorii sãi, a zis: „Tabãra mea va
fi în cutare loc.”
9. Dar omul lui Dumnezeu a trimis sã

spunã împãratului lui Israel: „Fereºte-te
sã treci pe lângã locul acela, cãci acolo
sunt ascunºi sirienii.”
10. ªi împãratul lui Israel a trimis

niºte oameni sã stea la pândã spre
locul pe care i-l spusese ºi despre care
îl înºtiinþase omul lui Dumnezeu.
Aceasta s-a întâmplat nu o datã, nici
de douã ori.
11. Împãratului Siriei i s-a tulburat

inima. A chemat pe slujitorii sãi ºi 
le-a zis: „Nu voiþi sã-mi spuneþi care
din noi este pentru împãratul lui
Israel?”
12. Unul din slujitorii sãi a rãspuns:

„Nimeni, împãrate, domnul meu; dar
prorocul Elisei, care este în Israel, spune
împãratului lui Israel cuvintele pe care
le rosteºti în odaia ta de culcare.”
13. ªi împãratul a zis: „Duceþi-vã ºi

vedeþi unde este, ca sã trimit sã-l
prindã.” Au venit ºi i-au spus: „Iatã cã
este la* Dotan.” *Gen. 37.17.

14. A trimis acolo cai, care ºi o oaste
puternicã. Au ajuns noaptea ºi au
înconjurat cetatea.
15. Slujitorul omului lui Dumnezeu

s-a sculat dis-de-dimineaþã ºi a ieºit.
ªi iatã cã o oaste înconjura cetatea, cu
cai ºi care. ªi slujitorul a zis omului
lui Dumnezeu: „Ah! domnul meu, cum
vom face?”
16. El a rãspuns: „Nu te teme, cãci

mai mulþi* sunt cei cu noi decât cei cu
ei.” *2 Cron. 32.7. Ps. 55.18. Rom. 8.31.

17. Elisei s-a rugat ºi a zis: „Doamne,
deschide-i ochii sã vadã.” ªi Domnul
a deschis ochii slujitorului, care a vãzut
muntele plin de cai ºi de care* de foc
împrejurul lui Elisei.

*Cap. 2.11. Ps. 34.7; 68.17. Zah. 1.8; 6.1-7.

18. Sirienii s-au coborât la Elisei. El
a fãcut atunci urmãtoarea rugãciune
cãtre Domnul: „Loveºte, rogu-Te, pe
poporul acesta cu orbire.” ªi Domnul
i-a lovit* cu orbire, dupã cuvântul lui
Elisei. *Gen. 19.11.

19. Elisei le-a zis: „Nu este aceasta
calea ºi nu este aceasta cetatea; veniþi
dupã mine, ºi vã voi duce la omul pe
care-l cãutaþi.” ªi i-a dus la Samaria.
20. Când au intrat în Samaria, Elisei a

zis: „Doamne, deschide ochii oame-
nilor acestora sã vadã!” ªi Domnul le-a
deschis ochii ºi au vãzut cã erau în
mijlocul Samariei.
21. Împãratul lui Israel, vãzându-i, a

zis lui Elisei: „Sã-i mãcelãresc? Sã-i
mãcelãresc, pãrinte?”
22. „Sã nu-i mãcelãreºti”, a rãspuns

Elisei. „Obiºnuieºti tu oare sã mãce-
lãreºti pe aceia pe care îi iei prinºi cu
sabia ºi cu arcul tãu? Dã-le* pâine ºi
apã, ca sã mãnânce ºi sã bea; apoi sã
se ducã la stãpânul lor.” *Rom. 12.20.

23. Împãratul lui Israel le-a dat un
prânz mare, ºi ei au mâncat ºi au bãut;
apoi le-a dat drumul, ºi au plecat la
stãpânul lor. ªi oºtile sirienilor nu s-au*
mai întors pe þinutul lui Israel.

*Vers. 8,9. Cap. 5.2. 

Împresurarea Samariei
24. Dupã aceea, Ben-Hadad, împãratul

Siriei, strângându-ºi toatã oºtirea, s-a
suit ºi a împresurat Samaria.
25. În Samaria a fost o mare foamete,

ºi atât de mult au strâmtorat-o încât un
cap de mãgar preþuia optzeci de sicli
de argint, ºi un sfert de cab de gãinaþ
de porumbel cinci sicli de argint.
26. ªi, pe când trecea împãratul pe

zid, o femeie i-a strigat: „Scapã-mã,
împãrate, domnul meu!”
27. El a rãspuns: „Dacã nu te scapã

Domnul, cu ce sã te scap eu? Cu
venitul ariei sau al teascului?”
28. ªi împãratul i-a zis: „Ce ai?” Ea a

rãspuns: „Femeia aceea mi-a zis: „Dã-mi
pe fiul tãu sã-l mâncãm astãzi, ºi
mâine vom mânca pe fiul meu.”
29. Noi am* fiert pe fiul meu ºi l-am

mâncat. ªi în ziua urmãtoare i-am zis:
„Dã pe fiul tãu sã-l mâncãm.” Dar ea a
ascuns pe fiul ei.” *Lev. 26.29. Deut. 28.53,57.

30. Cum a auzit împãratul cuvintele
acestei femei, ºi-a rupt* hainele, când
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stãtea pe zid. ªi poporul a vãzut cã pe
dinãuntru avea un sac de pãr pe trup.

*1 Împ. 21.27.

31. Împãratul a zis: „Sã mã* pedep-
seascã Dumnezeu cu toatã asprimea,
dacã va rãmâne astãzi capul lui Elisei,
fiul lui ªafat, pe trupul lui!”

*Rut 1.17. 1 Împ. 19.2.

32. Elisei ºedea în casã, ºi bãtrânii*
ºedeau lângã el. Împãratul a trimis pe
cineva înainte. Dar înainte ca sã ajungã
solul, Elisei a zis bãtrânilor: „Vedeþi**
cã acest fiu de ucigaº† trimite pe
cineva sã-mi ia capul? Ascultaþi! Când
va veni solul, închideþi uºa ºi opriþi-l
la uºã; nu se aude oare sunetul paºilor
stãpânului sãu în urma lui?”

*Ezec. 8.1; 20.1. **Luca 13.32. †1 Împ. 18.4.

33. Pe când le vorbea el încã, solul se
ºi coborâse la el, ºi împãratul a zis:
„Iatã, rãul acesta vine de la Domnul; ce
mai am* de nãdãjduit de la Domnul?”

*Iov 2.9.

Vestirea lui Elisei

71. Elisei a zis: „Ascultaþi cuvântul
Domnului! Aºa vorbeºte Domnul:

„Mâine*, la ceasul acesta, se va vinde
la poarta Samariei o mãsurã de floare
de fãinã cu un siclu, ºi douã mãsuri de
orz, cu un siclu.” *Vers. 18,19.

2. Cãlãreþul pe braþul cãruia se
rezema împãratul a rãspuns* omului
lui Dumnezeu: „Chiar** dacã ar face
Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea
întâmpla un asemenea lucru?” ªi
Elisei a zis: „Vei vedea cu ochii tãi:
dar tu nu vei mânca din ele.”

*Vers. 17,19,20. **Mal. 3.10.

3. La intrarea* porþii erau patru
leproºi, care au zis unul cãtre altul:
„La ce sã ºedem aici pânã vom muri?

*Lev. 13.46.
4. Dacã ne vom gândi sã intrãm în

cetate, în cetate este foamete, ºi vom
muri; ºi dacã vom sta aici, de ase-
menea vom muri. Haidem, dar, sã ne
aruncãm în tabãra Sirienilor; dacã ne
vor lãsa cu viaþã, vom trãi, iar dacã ne
vor omorî, vom muri.”
5. Au plecat, dar, în amurg sã se ducã

în tabãra sirienilor. ªi când au ajuns la
intrarea taberei sirienilor, iatã cã nu
era nimeni.
6. Domnul fãcuse sã se audã* în

tabãra sirienilor un vuiet de care ºi un
vuiet de cai, vuietul unei mari oºtiri,
ºi îºi ziseserã unul cãtre altul: „Împã-
ratul lui Israel a tocmit împotriva

noastrã pe împãraþii hetiþilor** ºi pe
împãraþii egiptenilor ca sã vinã sã
lupte împotriva noastrã.”

*2 Sam. 5.24. Cap. 19.7. Iov 15.21. **1 Împ. 10.29.

7. ªi s-au sculat* ºi au luat-o la fugã
în amurg. ªi-au lãsat corturile, caii ºi
mãgarii, tabãra aºa cum era, ºi au fugit
ca sã-ºi scape viaþa. *Ps. 48.4-6. Prov. 28.1.

8. Leproºii, ajungând la intrarea
taberei, au pãtruns într-un cort, au
mâncat ºi au bãut, au luat din el argint,
aur ºi haine, ºi s-au dus ºi le-au ascuns.
S-au întors iarãºi, au pãtruns într-un
alt cort ºi au luat ºi de acolo lucruri pe
care s-au dus ºi le-au ascuns.
9. Apoi ºi-au zis unul altuia: „Nu

facem bine! Ziua aceasta este o zi de
veste bunã. Dacã vom tãcea ºi dacã
vom aºtepta pânã la lumina zilei de
mâine, vom fi pedepsiþi. Veniþi acum
ºi haidem sã dãm de ºtire casei
împãratului.”
10. Au plecat ºi au chemat pe strãjerii

de la poarta cetãþii ºi le-au spus aºa:
„Am intrat în tabãra sirienilor, ºi iatã
cã nu este nimeni, nu se aude nici un
glas de om; n-am gãsit decât cai legaþi
ºi mãgari legaþi, ºi corturile aºa cum
erau.”
11. Strãjerii de la poartã au strigat ºi

au trimis vestea aceasta înãuntrul
casei împãratului.
12. Împãratul s-a sculat noaptea ºi a

zis slujitorilor sãi: „Vreau sã vã spun
ce ne fac sirienii. Fiindcã ºtiu cã
suntem flãmânzi, au pãrãsit tabãra ca
sã se ascundã în ogoare ºi ºi-au zis:
„Când vor ieºi din cetate, îi vom
prinde vii ºi vom intra în cetate.”
13. Unul din slujitorii împãratului a

rãspuns: „Sã se ia cinci din caii care
au mai rãmas în cetate – li se va
întâmpla doar cum s-a întâmplat la
toatã mulþimea lui Israel care a mai
rãmas, toatã mulþimea lui Israel care
se istoveºte – ºi sã trimitem sã vedem
ce se petrece.”
14. Au luat douã care cu caii lor, ºi

împãratul a trimis niºte soli pe urmele
oºtirii sirienilor, zicând: „Duceþi-vã ºi
vedeþi.”
15. S-au dus dupã ei pânã la Iordan;

ºi iatã cã tot drumul era plin cu haine
ºi lucruri pe care le aruncaserã sirienii
în goana lor. Solii s-au întors ºi au
spus împãratului.
16. Poporul a ieºit ºi a jefuit tabãra

sirienilor. ªi s-a vândut o mãsurã de
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floare de fãinã cu un siclu, ºi douã
mãsuri de orz, cu un siclu, dupã*
cuvântul Domnului. *Vers. 1.

17. Împãratul încredinþase paza porþii
în mâna cãlãreþului pe braþul cãruia se
rezemase atunci. Dar cãlãreþul acesta  a
fost cãlcat în picioare de popor la  poar-
tã ºi a murit, dupã cuvântul* pe care-l
rostise omul lui Dumnezeu, când se
coborâse împãratul la el. *Vers. 2. Cap. 6.32. 

18. Omul lui Dumnezeu spusese
atunci împãratului: „Mâine, la ceasul
acesta, se vor vinde la poarta Samariei
douã* mãsuri de orz cu un siclu, ºi o
mãsurã de floare de fãinã, cu un siclu.”

*Vers. 1.

19. Iar cãlãreþul rãspunsese omului
lui Dumnezeu: „Chiar dacã ar face
Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea
întâmpla un asemenea lucru?” ªi Elisei
zisese: „Vei vedea cu ochii tãi; dar tu
nu vei mânca din ele.”
20. În adevãr aºa i s-a ºi întâmplat: a

fost cãlcat în picioare la poartã de
popor ºi a murit.

Sunamita e ajutatã de Elisei

81. Elisei a zis femeii pe al cãrei*
fiu îl înviase: „Scoalã-te, du-te, tu

ºi casa ta, ºi locuieºte pentru o vreme
unde vei putea; cãci Domnul va
trimite o foamete** de ºapte ani peste
þarã, ºi foametea a ºi început.”

*Cap. 4.35. **Ps. 105.16. Hag. 1.11.

2. Femeia s-a sculat ºi a fãcut dupã
cuvântul omului lui Dumnezeu: a
plecat, ea ºi casa ei, ºi a locuit ºapte
ani în þara filistenilor.
3. Dupã ºapte ani, femeia s-a întors

din þara filistenilor ºi s-a dus sã roage
pe împãrat pentru casa ºi ogorul ei.
4. Împãratul stãtea de vorbã cu

Ghehazi*, slujitorul omului lui Dum-
nezeu, ºi zicea: „Istoriseºte-mi, te rog,
toate lucrurile mari pe care le-a fãcut
Elisei.” *Cap. 5.27.

5. ªi pe când istorisea împãratului
cum înviase* pe un mort, tocmai a
venit femeia pe al cãrei fiu îl înviase
Elisei sã roage pe împãrat pentru casa
ºi ogorul ei. Ghehazi a zis: „Împãrate,
domnul meu, iatã femeia ºi iatã fiul ei,
pe care l-a înviat Elisei.” *Cap. 4.35.

6. Împãratul a întrebat pe femeie, ºi
ea i-a istorisit faptul. Apoi împãratul
i-a dat un dregãtor, cãruia i-a zis:
„Vezi sã se dea înapoi tot ce este al
femeii acesteia, cu toate veniturile

ogorului, din ziua când a pãrãsit þara ºi
pânã acum!”

Hazael, împãrat al Siriei
7. Elisei s-a întors la Damasc. Ben-

Hadad, împãratul Siriei, era bolnav.
ªi l-au înºtiinþat, zicând: „Omul lui
Dumnezeu a venit aici!”
8. Împãratul a zis lui Hazael*: „Ia cu

tine** un dar ºi du-te înaintea omului
lui Dumnezeu. Întreabã† prin el pe
Domnul ºi zi: „Mã voi tãmãdui de
boala aceasta?”
*1 Împ. 19.15. **1 Sam. 9.7. 1 Împ. 14.3. Cap. 5.5. †Cap. 1.2.

9. Hazael s-a dus înaintea lui Elisei,
luând cu el un dar, tot ce era mai
bun în Damasc, patruzeci de cãmile
încãrcate. Când a ajuns, s-a înfãþiºat
înaintea lui ºi a zis: „Fiul tãu Ben-
Hadad, împãratul Siriei, mã trimite la
tine sã te întreb: „Mã voi tãmãdui de
boala aceasta?”
10. Elisei i-a rãspuns: „Du-te ºi

spune-i: „Te vei tãmãdui”, mãcar cã
Domnul mi-a descoperit cã va* muri.”

*Vers. 15.

11. Omul lui Dumnezeu ºi-a pironit
privirea asupra lui Hazael ºi s-a uitat
þintã la el multã vreme; apoi a* plâns.

*Luca 19.41.

12. Hazael a zis: „Pentru ce plânge
domnul meu?” ªi Elisei a rãspuns:
„Pentru cã ºtiu rãul* pe care-l vei face
copiilor lui Israel; vei pune foc cetãþilor
întãrite ale lor; vei ucide cu sabia pe
tinerii lor, vei zdrobi pe pruncii** lor
ºi vei spinteca pântecele femeilor
însãrcinate.” *Cap. 10.32; 12.17;
13.3,7. Amos 1.3. **Cap. 15.16. Osea 13.16. Amos 1.13.

13. Hazael a zis: „Dar ce este robul
tãu*, câinele acesta, ca sã facã lucruri
aºa de mari?” ªi Elisei a zis: „Dom-
nul** mi-a descoperit cã vei fi împãrat
al Siriei.” *1 Sam. 17.43. **1 Împ. 19.15.

14. Hazael a plecat de la Elisei ºi s-a
întors la stãpânul sãu, care i-a zis: „Ce 
þi-a spus Elisei?” ªi el a rãspuns: 
„Mi-a spus cã te vei tãmãdui!”
15. A doua zi, Hazael a luat o înve-

litoare, pe care a înmuiat-o în apã ºi a
întins-o pe faþa împãratului, care a
murit. ªi în locul lui a domnit Hazael.

Domnia lui Ioram
16. În al cincilea an al lui Ioram, fiul

lui Ahab, împãratul lui Israel, a
început sã domneascã Ioram*, fiul lui
Iosafat, împãratul lui Iuda. *2 Cron. 21.3,4.
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17. Avea treizeci ºi doi* de ani când
s-a fãcut împãrat ºi a domnit opt ani la
Ierusalim. *2 Cron. 21.5, etc.

18. El a umblat în calea împãraþilor
lui Israel, cum fãcuse casa lui Ahab,
cãci avea de nevastã pe o fatã* a lui
Ahab, ºi a fãcut ce este rãu înaintea
Domnului. *Vers. 26.

19. Dar Domnul n-a voit sã nimi-
ceascã pe Iuda, din pricina robului Sãu
David, dupã fãgãduinþa* pe care i-o
fãcuse cã-i va da totdeauna o luminã
printre fiii sãi.

*2 Sam. 7.13. 1 Împ. 11.36; 15.4. 2 Cron. 21.7.

20. Pe vremea sa, Edom* s-a rãsculat
împotriva stãpânirii lui Iuda, ºi au
pus** un împãrat peste ei.

*Gen. 27.40. 2 Cron. 21.8-10. **1 Împ. 22.47.

21. Ioram a trecut la Þair, cu toate
carele lui. Sculându-se noaptea, a
bãtut pe edomiþi, care-l înconjurau, ºi
pe cãpeteniile carelor, ºi poporul a
fugit în corturi.
22. Rãscoala Edomului împotriva

stãpânirii lui Iuda a þinut pânã în ziua
de azi. Libna* s-a rãsculat tot în
acelaºi timp. *2 Cron. 21.10.

23. Celelalte fapte ale lui Ioram ºi tot
ce a fãcut el nu sunt scrise oare în
cartea Cronicilor împãraþilor lui Iuda?
24. Ioram a adormit cu pãrinþii sãi ºi

a fost îngropat cu pãrinþii sãi în
cetatea lui David. ªi, în locul lui, a
domnit fiul sãu Ahazia*. *2 Cron. 22.1.

Ahazia
25. În al doisprezecelea an al lui

Ioram, fiul lui Ahab, împãratul lui
Israel, a început sã domneascã Ahazia,
fiul lui Ioram, împãratul lui Iuda.
26. Ahazia* avea douãzeci ºi doi de

ani când a ajuns împãrat ºi a domnit
un an la Ierusalim. Mama sa se chema
Atalia, fata lui Omri, împãratul lui
Israel. *2 Cron. 22.2.

27. El a umblat* în calea casei lui
Ahab ºi a fãcut ce este rãu înaintea
Domnului, ca ºi casa lui Ahab, cãci era
ginerele casei lui Ahab. *2 Cron. 22.3,4.

28. El a mers cu Ioram*, fiul lui Ahab,
la rãzboi împotriva lui Hazael, împã-
ratul Siriei, la Ramot din Galaad. ªi
sirienii au rãnit pe Ioram. *2 Cron. 22.5.

29. Împãratul Ioram s-a întors* sã se
tãmãduiascã la Izreel de rãnile pe care
i le fãcuserã sirienii la Rama, când se
bãtea împotriva lui Hazael, împãratul
Siriei. Ahazia**, fiul lui Ioram, împã-

ratul lui Iuda, s-a coborât sã vadã pe
Ioram, fiul lui Ahab, la Izreel, pentru
cã era bolnav.

*Cap. 9.15. **Cap. 9.16. 2 Cron. 22.6,7.

Împãraþii lui Israel ºi Iuda 
uciºi de Iehu

91. Prorocul Elisei a chemat pe
unul din fiii* prorocilor ºi i-a zis:

„Încinge-þi** mijlocul, ia cu tine
sticluþa aceasta cu untdelemn ºi du-te†
la Ramot în Galaad.

*1 Împ. 20.35. **Cap. 4.29. Ier. 1.17. †Cap. 8.28,29.

2. Când vei ajunge acolo, sã cauþi sã
vezi pe Iehu, fiul lui Iosafat, fiul lui
Nimºi. Sã te duci sã-l ridici din
mijlocul fraþilor sãi* ºi sã-l aduci într-o
odaie deoparte. *Vers. 5,11.

3. Sã iei* sticluþa cu untdelemn, sã-l
torni pe capul lui ºi sã zici: „Aºa**
zice Domnul: „Te ung împãrat al lui
Israel!” Apoi sã deschizi uºa ºi sã fugi
fãrã sã te opreºti.”

*1 Împ. 19.16. **1 Împ. 19.16. 2 Cron. 22.7.

4. Tânãrul, slujitorul prorocului, a
plecat în Ramot din Galaad.
5. Când a ajuns, cãpeteniile oºtirii

ºedeau jos. El a zis: „Cãpetenie, am
sã-þi spun o vorbã.” ªi Iehu a zis:
„Cãruia dintre noi toþi?” El a rãspuns:
„Þie, cãpetenie.”
6. Iehu s-a sculat ºi a intrat în casã, ºi

tânãrul i-a turnat untdelemnul pe cap,
zicându-i: „Aºa zice Domnul, Dum-
nezeul lui Israel: „Te ung împãrat al
lui Israel, al poporului Domnului.
7. Sã nimiceºti casa stãpânului tãu

Ahab, ºi voi rãzbuna asupra Izabelei*
sângele robilor Mei, prorocii, ºi sângele
tuturor slujitorilor Domnului.

*1 Împ. 18.4; 21.15.

8. Toatã casa lui Ahab va pieri; voi
nimici* pe oricine þine** de Ahab, fie
rob†, fie slobod în Israel,

*1 Împ. 14.10; 21.21. **1 Sam. 25.22. †Deut. 32.36.

9. ºi voi face casa lui Ahab asemenea
casei lui Ieroboam*, fiul lui Nebat, ºi
casei lui Baeºa**, fiul lui Ahia.

*1 Împ. 14.10; 15.29; 21.22. **1 Împ. 16.3,11.

10. Câinii vor mânca pe Izabela* în
ogorul din Izreel ºi nu va fi cine s-o
îngroape.” Apoi tânãrul a deschis uºa
ºi a fugit. *1 Împ. 21.23. Vers. 35,36.

11. Când a ieºit Iehu la slujitorii
stãpânului sãu, ei i-au zis: „Toate
bune? Pentru ce a venit nebunul*
acesta la tine?” Iehu le-a rãspuns: „Voi
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cunoaºteþi bine pe omul acesta ºi ce
poate spune.”

*Ier. 29.26. Ioan 10.20. Fapt. 26.24. 1 Cor. 4.10.

12. Dar ei au zis: „Minciunã! Spune-ne,
dar!” ªi el a zis: „Mi-a vorbit aºa ºi
aºa, zicând: „Aºa zice Domnul: „Te
ung împãrat al lui Israel.”
13. Îndatã ºi-au luat fiecare* hainele

ºi le-au pus sub Iehu pe treptele goale.
Apoi au sunat din trâmbiþã ºi au zis:
„Iehu este împãrat!” *Mat. 21.7.

14. Astfel a uneltit Iehu, fiul lui
Iosafat, fiul lui Nimºi, împotriva lui
Ioram. – ªi Ioram ºi tot Israelul apãrau
Ramotul din Galaad împotriva lui
Hazael, împãratul Siriei.
15. Dar împãratul Ioram* se întorsese

sã se vindece la Izreel de rãnile pe
care i le fãcuserã sirienii, când se
bãtea împotriva lui Hazael, împãratul
Siriei. – Iehu a zis: „Dacã voiþi, sã nu
lãsaþi pe nimeni sã scape din cetate, ca
sã se ducã sã dea de veste la Izreel.”

*Cap. 8.29.

16. ªi Iehu s-a suit în carul lui ºi a
plecat la Izreel; cãci Ioram era bolnav
în pat acolo, ºi Ahazia*, împãratul lui
Iuda, se coborâse sã-l vadã. *Cap. 8.29.

17. Caraula pusã pe turnul lui Izreel a
vãzut ceata lui Iehu venind ºi a zis:
„Vãd o ceatã de oameni.” Ioram a zis:
„Ia un cãlãreþ ºi trimite-l înaintea lor
sã întrebe dacã este pace.”
18. Cãlãreþul s-a dus înaintea lui Iehu

ºi a zis: „Aºa zice împãratul: „Veniþi
cu pace?” ªi Iehu a rãspuns: „Ce-þi pasã
de pace? Treci înapoia mea.” Caraula
a dat de ºtire ºi a zis: „Solul s-a dus
pânã la ei ºi nu se mai întoarce.”
19. Ioram a trimis un al doilea

cãlãreþ, care a ajuns la ei ºi a zis: „Aºa
zice împãratul: „Veniþi cu pace?” ªi
Iehu a rãspuns: „Ce-þi pasã de pace?
Treci înapoia mea.”
20. Caraula a dat de ºtire ºi a zis: 

„S-a dus pânã la ei ºi nu se întoarce. ªi
alaiul este ca al lui Iehu, fiul lui
Nimºi, cãci mânã ca un nebun.”
21. Atunci Ioram a zis: „Înhamã!” ªi

au pus caii la car. Ioram*, împãratul
lui Israel, ºi Ahazia, împãratul lui
Iuda, au ieºit fiecare, în carul lui,
înaintea lui Iehu; ºi l-au întâlnit în
ogorul lui Nabot din Izreel.

*2 Cron. 22.7.

22. Cum a vãzut Ioram pe Iehu, a
zis: „Pace, Iehu?” Iehu a rãspuns: „Ce,
pace! Câtã vreme dãinuiesc curviile

mamei tale, Izabela, ºi mulþimea vrãji-
toriilor ei!”
23. Ioram a sucit frânele ºi a fugit,

zicând lui Ahazia: „Vânzare, Ahazia!”
24. Dar Iehu a pus mâna pe arc ºi a

lovit pe Ioram între umeri. Sãgeata a
ieºit prin inimã, ºi Ioram a cãzut în
car.
25. Iehu a zis cãpeteniei sale Bidcar:

„Ia-l ºi aruncã-l în ogorul lui Nabot
din Izreel; cãci adu-þi aminte cã atunci
când stãteam împreunã, eu ºi tu, cãlare
pe cai înapoia tatãlui sãu, Ahab,
Domnul* a rostit împotriva lui hotã-
rârea aceasta: *1 Împ. 21.29.

26. „Am vãzut ieri sângele lui Nabot
ºi sângele fiilor lui”, zice Domnul, 
„ºi-þi voi face la fel chiar în ogorul*
acesta”, zice Domnul! Ia-l, dar, ºi
aruncã-l în ogor, dupã cuvântul Dom-
nului.” *1 Împ. 21.19.

27. Ahazia, împãratul lui Iuda, când a
vãzut lucrul acesta, a fugit pe drumul
care duce la casa din grãdinã. Iehu l-a
urmãrit ºi a zis: „Loveºte-l ºi pe el în
car!” ªi l-au lovit la suiºul Gur, lângã
Ibleam. El a fugit la Meghido* ºi a
murit acolo. *2 Cron. 22.9.

28. Slujitorii lui l-au dus într-un car
la Ierusalim ºi l-au îngropat în mor-
mântul lui, cu pãrinþii lui, în cetatea
lui David.
29. Ahazia se fãcuse împãrat al lui

Iuda în anul al unsprezecelea al lui
Ioram, fiul lui Ahab.

Izabela aruncatã de pe fereastrã
30. Iehu a intrat în Izreel. Izabela,

auzind lucrul acesta, ºi-a uns sprân-
cenele*, ºi-a împodobit capul ºi se
uita pe fereastrã. *Ezec. 23.40.

31. Pe când intra Iehu pe poartã, ea a
zis: „Pace*, noule Zimri, ucigaºul
stãpânului sãu?” *1 Împ. 16.9-20.

32. El a ridicat faþa spre fereastrã ºi a
zis: „Cine este pentru mine? Cine?” ªi
doi sau trei dregãtori s-au uitat la el,
apropiindu-se de fereastrã.
33. El a zis: „Aruncaþi-o jos!” Ei au

aruncat-o jos, ºi i-a þâºnit sângele pe
zid ºi pe cai. Iehu a cãlcat-o în picioare.
34. Apoi a intrat, a mâncat ºi a bãut,

ºi a zis: „Duceþi-vã de vedeþi pe
blestemata aceea ºi îngropaþi-o, cãci
este fatã* de împãrat.” *1 Împ. 16.31.

35. S-au dus s-o îngroape; dar n-au
gãsit din ea decât þeasta capului,
picioarele ºi palmele mâinilor.
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36. S-au întors ºi au spus lui Iehu,
care a zis: „Aºa spusese Domnul prin
robul sãu Ilie, tiºbitul: „Câinii vor
mânca în ogorul din Izreel* carnea
Izabelei; *1 Împ. 21.23.

37. ºi hoitul Izabelei va fi ca gunoiul*
pe faþa ogoarelor, în ogorul din Izreel,
aºa încât nu se va mai putea zice:
„Aceasta este Izabela!” *Ps. 83.10.

Iehu, împãrat al lui Israel

101. În Samaria erau ºaptezeci de fii
ai lui Ahab. Iehu a scris scrisori

ºi le-a trimis la Samaria cãpeteniilor
din Izreel, bãtrânilor ºi îngrijitorilor
copiilor lui Ahab. În ele zicea:
2. „Acum, când veþi primi scrisoarea

aceasta – fiindcã aveþi cu voi pe fiii
stãpânului vostru, carele ºi caii, o
cetate întãritã ºi arme –
3. vedeþi care din fiii stãpânului

vostru este cel mai bun ºi mai vrednic,
puneþi-l pe scaunul de domnie al
tatãlui sãu ºi luptaþi pentru casa
stãpânului vostru!”
4. Ei s-au temut foarte mult ºi au zis:

„Iatã cã doi împãraþi n-au putut sã-i
stea împotrivã; cum îi vom sta noi
împotrivã?”
5. ªi cãpetenia casei împãrãteºti,

cãpetenia cetãþii, bãtrânii ºi îngrijitorii
copiilor au trimis sã spunã lui Iehu:
„Noi suntem slujitorii tãi ºi vom face
tot ce ne vei spune; nu vom pune pe
nimeni împãrat, fã ce vei crede.”
6. Iehu le-a scris o a doua scrisoare în

care spunea: „Dacã sunteþi ai mei ºi
dacã ascultaþi de glasul meu, luaþi
capetele oamenilor acelora, fiii stãpâ-
nului vostru, ºi veniþi la mine mâine la
ceasul acesta, la Izreel.” ªi cei ºapte-
zeci de fii ai împãratului erau la mai
marii cetãþii, care-i creºteau.
7. Când au primit scrisoarea, au luat

pe fiii împãratului ºi au tãiat* pe
aceºti ºaptezeci de oameni; apoi le-au
pus capetele în coºuri ºi le-au trimis
lui Iehu, la Izreel. *1 Împ. 21.21.

8. Solul a venit sã-i spunã, zicând:
„Au adus capetele fiilor împãratului.”
ªi el a zis: „Faceþi-le douã grãmezi la
intrarea porþii, pânã dimineaþã.”
9. Dimineaþa a ieºit; ºi, venind înaintea

întregului popor, a zis: „Voi sunteþi
fãrã vinã! Eu am* uneltit împotriva
stãpânului meu ºi l-am omorât; dar
cine a lovit pe toþi aceºtia? *Cap. 9.14,24.

10. Sã ºtiþi*, dar, cã nu va cãdea nimic
la pãmânt din cuvântul Domnului, din
cuvântul pe care l-a rostit Domnul
împotriva casei lui Ahab; Domnul
împlineºte ce a spus prin robul** Sãu
Ilie.” *1 Sam. 3.19. **1 Împ. 21.19,21,29.

11. ªi Iehu a lovit pe toþi cei ce mai
rãmãseserã din casa lui Ahab la Izreel,
pe toþi mai marii lui, pe prietenii ºi pe
preoþii lui, ºi n-a lãsat sã scape nici
unul.
12. Apoi s-a sculat ºi a plecat la

Samaria. Când a ajuns la coliba de
întâlnire a unor ciobani, pe drum,
13. Iehu a dat* peste fraþii lui Ahazia,

împãratul lui Iuda, ºi a zis: „Cine
sunteþi voi?” Ei au rãspuns: „Suntem
fraþii lui Ahazia ºi ne coborâm sã
urãm de bine fiilor împãratului ºi
fiilor împãrãtesei.” *Cap. 8.29. 2 Cron. 22.8.

14. Iehu a zis: „Prindeþi-i de vii.” ªi
i-au prins de vii ºi i-au tãiat în numãr
de patruzeci ºi doi, la fântâna colibei
de întâlnire. Iehu n-a lãsat sã scape
nici unul.
15. Plecând de acolo, a întâlnit pe

Ionadab*, fiul lui Recab**, care venea
înaintea lui. L-a întrebat de sãnãtate ºi
i-a zis: „Inima ta este tot aºa de curatã,
cum este inima mea faþã de a ta?”
ªi Ionadab a rãspuns: „Este.” „Dacã
este”, a zis Iehu, „dã-mi† mâna.”
Ionadab i-a dat mâna. ªi Iehu l-a suit
la el în car 

*Ier. 35.6, etc. **1 Cron. 2.55. †Ezra 10.19.

16. ºi a zis: „Vino cu mine ºi vei
vedea râvna mea pentru Domnul*.”
L-a luat astfel în carul sãu. *1 Împ. 19.10.

Familia lui Ahab ºi prorocii lui Baal
nimiciþi

17. Când a ajuns Iehu la Samaria, a
ucis* pe toþi cei rãmaºi din Ahab în
Samaria ºi i-a nimicit cu desãvârºire,
dupã cuvântul pe** care-l spusese lui
Ilie, Domnul. *Cap. 9.8. 2 Cron. 22.8. **1 Împ. 21.21.

18. Apoi a strâns tot poporul ºi le-a
zis: „Ahab* a slujit puþin lui Baal,
Iehu însã îi va sluji mult. *1 Împ. 16.31,32.

19. Acum, chemaþi la mine pe toþi
prorocii* lui Baal, pe toþi slujitorii lui
ºi pe toþi preoþii lui, fãrã sã lipseascã
unul, cãci vreau sã aduc o mare
jertfã lui Baal: oricine va lipsi va
muri.” Iehu lucra cu viclenie, ca sã
omoare pe toþi slujitorii lui Baal.

*1 Împ. 22.6.
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20. El a zis: „Vestiþi o sãrbãtoare în
cinstea lui Baal!” ªi au vestit-o.
21. A trimis soli în tot Israelul. ªi au

venit toþi slujitorii lui Baal; n-a fost
unul care sã nu fi venit. Au intrat în
templul lui Baal*, aºa încât templul
lui Baal s-a umplut de la un capãt pânã
la celãlalt. *1 Împ. 16.32.

22. Iehu a zis celui ce pãzea odaia cu
veºmintele: „Scoate veºminte pentru
toþi slujitorii lui Baal.” ªi omul acela a
scos veºminte pentru ei.
23. Atunci Iehu a venit în templul lui

Baal cu Ionadab, fiul lui Recab, ºi a
zis slujitorilor lui Baal: „Cãutaþi ºi
vedeþi sã nu fie nici un slujitor al
Domnului aici, ci sã fie numai slujitori
de ai lui Baal.”
24. ªi au intrat sã aducã jertfe ºi

arderi de tot.
Iehu pusese afarã optzeci de oameni

ºi le zisese: „Cine va lãsa sã scape
vreunul din oamenii pe care-i dau pe
mâna voastrã va rãspunde* de viaþa lui
cu a sa.” *1 Împ. 20.39.

25. Când au isprãvit de adus arderile
de tot, Iehu a zis alergãtorilor ºi
cãpeteniilor: „Intraþi ºi loviþi-i: unul
sã nu iasã.” ªi i-au lovit cu ascuþiºul
sabiei. Alergãtorii ºi cãpeteniile i-au
aruncat acolo ºi s-au dus pânã la odaia
din fund a templului lui Baal.
26. Au scos afarã stâlpii* Astarteii

din casa lui Baal ºi i-au ars. *1 Împ. 14.23.

27. Au sfãrâmat stâlpul lui Baal, au
dãrâmat ºi templul lui Baal ºi l-au
prefãcut într-o hazna* de gunoi, care a
rãmas în picioare pânã în ziua de azi.

*Ezra 6.11. Dan. 2.5; 3.29.

Iehu ºi închinarea la idoli
28. Iehu a nimicit pe Baal din

mijlocul lui Israel,
29. dar nu s-a abãtut de la pãcatele lui

Ieroboam, fiul lui Nebat, care fãcuse
pe Israel sã pãcãtuiascã, n-a pãrãsit
viþeii* de aur din Betel ºi Dan.

*1 Împ. 12.28,29.

30. Domnul a zis lui Iehu: „Pentru cã
ai adus bine la îndeplinire ce este
plãcut înaintea Mea ºi ai fãcut casei
lui Ahab tot ce era dupã voia Mea, fiii
tãi* pânã la al patrulea neam vor ºedea
pe scaunul de domnie al lui Israel.”

*Vers. 35. Cap. 13.1,10; 14.23; 15.8,12.

31. Totuºi Iehu n-a luat seama sã
umble din toatã inima lui în Legea
Domnului Dumnezeului lui Israel; ºi

nu s-a abãtut de la pãcatele* în care
târâse Ieroboam pe Israel. *1 Împ. 14.16.

32. Pe vremea aceea, Domnul a început
sã taie câte o bucatã din þinutul lui
Israel; ºi Hazael* i-a bãtut la toate
hotarele lui Israel. *Cap. 8.12.

33. De la Iordan, spre soare-rãsare, a
bãtut toatã þara Galaadului, pe gadiþi,
rubeniþi ºi manasiþi, de la Aroer, care
este pe pârâul Arnon, pânã la Galaad*
ºi Basan. *Amos 1.3.

34. Celelalte fapte ale lui Iehu, tot ce
a fãcut el ºi toate isprãvile lui nu sunt
scrise oare în cartea Cronicilor împã-
raþilor lui Israel?
35. Iehu a adormit cu pãrinþii sãi ºi a

fost îngropat la Samaria. ªi, în locul
lui, a domnit fiul sãu Ioahaz.
36. Iehu domnise douãzeci ºi opt de

ani peste Israel la Samaria.

Uneltirea Ataliei

111. Atalia*, mama** lui Ahazia,
vãzând cã fiul ei a murit, s-a

sculat ºi a omorât pe toþi cei de neam
împãrãtesc. *2 Cron. 22.10. **Cap. 8.26.

2. Dar Ioºeba, fata împãratului Ioram,
sora lui Ahazia, a luat pe Ioas, fiul lui
Ahazia, ºi l-a ridicat din mijlocul
fiilor împãratului, când i-au omorât: 
l-a pus împreunã cu doica lui în odaia
paturilor. Astfel a fost ascuns de privi-
rile Ataliei ºi n-a fost omorât.
3. A stat ºase ani ascuns cu Ioºeba în

Casa Domnului. ªi în þarã domnea Atalia.

Ioas este uns împãrat
4. În anul* al ºaptelea, Iehoiada a

trimis ºi a luat pe sutaºii cheretiþilor ºi
alergãtorilor ºi i-a adus la el în Casa
Domnului. A fãcut legãmânt cu ei, i-a
pus sã jure în Casa Domnului ºi le-a
arãtat pe fiul împãratului.

*2 Cron. 23.1, etc.

5. Apoi le-a poruncit astfel: „Iatã ce
aveþi sã faceþi. O treime din voi, care
intrã de slujbã în ziua Sabatului*, sã
facã de strajã la casa împãratului,

*1 Cron. 9.25.

6. o treime la poarta Sur, ºi o treime
la poarta dinapoia alergãtorilor: sã
pãziþi bine casa, aºa încât sã nu lãsaþi
pe nimeni sã intre.
7. Celelalte douã cete ale voastre, toþi

cei ce ies din slujbã în ziua Sabatului,
vor pãzi Casa Domnului de lângã
împãrat;
8. sã înconjuraþi pe împãrat de toate
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pãrþile, fiecare cu armele în mânã, ºi
sã omorâþi pe oricine va intra în ºirurile
voastre; sã fiþi lângã împãrat când va
ieºi ºi când va intra.”
9. Sutaºii* au îndeplinit toate poruncile

pe care le dãduse preotul Iehoiada.
ªi-au luat fiecare oamenii, pe cei ce
intrau în slujbã ºi pe cei ce ieºeau din
slujbã în ziua Sabatului, ºi s-au dus la
preotul Iehoiada. *2 Cron. 23.8.

10. Preotul a dat sutaºilor suliþele ºi
scuturile care veneau de la împãratul
David ºi care se aflau în Casa
Domnului.
11. Alergãtorii, fiecare cu armele

în mânã, au înconjurat pe împãrat,
aºezându-se de la latura dreaptã pânã
la latura stângã a casei, lângã altar ºi
lângã casã.
12. Preotul a adus înainte pe fiul

împãratului ºi i-a pus cununa împãrã-
teascã ºi mãrturia. L-au pus împãrat, 
l-au uns ºi, bãtând din palme, au zis:
„Trãiascã* împãratul!” *1 Sam. 10.24.

13. Atalia a auzit* vuietul alergãtorilor
ºi poporului ºi a venit la popor în Casa
Domnului. *2 Cron. 23.12, etc.

14. S-a uitat. ªi iatã cã împãratul
stãtea pe scaunul împãrãtesc*, dupã
datinã. Cãpeteniile ºi trâmbiþele erau
lângã împãrat: tot poporul þãrii se
bucura ºi sunau din trâmbiþe. Atalia
ºi-a sfâºiat hainele ºi a strigat: „Vânzare!
Vânzare!” *Cap. 23.3. 2 Cron. 34.31.

15. Atunci preotul Iehoiada a dat
urmãtoarea poruncã sutaºilor care erau
în fruntea oºtirii: „Scoateþi-o afarã din
ºiruri ºi ucideþi cu sabia pe oricine va
merge dupã ea.” Cãci preotul zisese:
„Sã nu fie omorâtã în Casa Dom-
nului!”
16. I-au fãcut loc, ºi s-a dus la casa

împãratului pe drumul pe care intrau
caii: acolo a fost omorâtã.
17. Iehoiada* a fãcut un legãmânt

între Domnul, împãrat ºi popor, prin
care ei aveau sã fie poporul Domnului;
a încheiat ºi un legãmânt între împãrat**
ºi popor. *2 Cron. 23.16. **2 Sam. 5.3.

18. Tot poporul þãrii a intrat în
templul lui Baal* ºi l-au dãrâmat, i-au
sfãrâmat** cu desãvârºire altarele ºi
icoanele, ºi au ucis înaintea altarelor pe
Matan, preotul lui Baal. Preotul Iehoiada
a pus strãjeri† în Casa Domnului.
*Cap. 10.26. **Deut. 12.3. 2 Cron. 23.17. †2 Cron. 23.18, etc.

19. A luat pe sutaºi, pe cheretiþi ºi
alergãtori ºi pe tot poporul þãrii, au

coborât pe împãrat din Casa Domnului
ºi au intrat în casa împãratului, pe
drumul care duce la poarta alergãtorilor.
ªi Ioas a ºezut pe scaunul de domnie
al împãraþilor.
20. Tot poporul þãrii se bucura, ºi

cetatea era liniºtitã. Pe Atalia o omo-
râserã cu sabia în casa împãratului.

Domnia lui Ioas
21. Ioas avea ºapte* ani când a ajuns

împãrat. *2 Cron. 24.1.

121. Ioas* s-a fãcut împãrat în al
ºaptelea an al lui Iehu ºi a domnit

patruzeci de ani la Ierusalim. Mama sa
se chema Þibia, din Beer-ªeba.

*2 Cron. 24.1.
2. Ioas a fãcut ce este plãcut înaintea

Domnului, în tot timpul cât a urmat
îndrumãrile preotului Iehoiada.
3. Numai cã înãlþimile* n-au încetat;

poporul tot mai aducea jertfe ºi tãmâie
pe înãlþimi. *1 Împ. 15.14; 22.43. Cap. 14.4.

4. Ioas a zis preoþilor: „Tot argintul*
închinat ºi adus în Casa Domnului,
argintul ieºit la numãrãtoare, ºi anume
argintul** pentru rãscumpãrarea
oamenilor, dupã preþuirea fãcutã, ºi tot
argintul pe care-i spune cuiva inima
sã-l aducã la Casa† Domnului,

*Cap. 22.4. **Exod 30.13. †Exod 35.5. 1 Cron. 29.9.

5. preoþii sã-l ia fiecare de la cei pe 
care-i cunoaºte ºi sã-l întrebuinþeze la
dregerea Casei, oriunde se va gãsi
ceva de dres.”
6. Dar s-a întâmplat cã, în al douãzeci

ºi treilea an al împãratului Ioas,
preoþii* încã nu dreseserã stricãciunile
Casei. *2 Cron. 24.5.

7. Împãratul Ioas* a chemat pe preotul
Iehoiada ºi pe ceilalþi preoþi ºi le-a zis:
„Pentru ce n-aþi dres stricãciunile
Casei? Acum, sã nu mai luaþi argint de
la cunoscuþii voºtri, ci sã-l daþi pentru
dregerea stricãciunilor Casei.” *2 Cron. 24.6.

8. Preoþii s-au învoit sã nu mai ia argint
de la popor ºi sã nu mai fie însãrcinaþi
cu dregerea stricãciunilor Casei.
9. Atunci preotul Iehoiada a luat o

ladã*, i-a fãcut o gaurã în capac ºi a
pus-o lângã altar, la dreapta, în drumul
pe unde se intra în Casa Domnului.
Preoþii care pãzeau pragul puneau în
ea tot argintul care se aducea în Casa
Domnului. *2 Cron. 24.8, etc.

10. Când vedeau cã este mult argint
în ladã, se suia logofãtul împãratului
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cu marele preot, ºi strângeau ºi numã-
rau argintul care se afla în Casa Domnului.
11. Încredinþau argintul cântãrit în

mâinile celor însãrcinaþi cu facerea
lucrãrilor în Casa Domnului. ªi dãdeau
argintul acesta teslarilor ºi lucrãtorilor
care lucrau la Casa Domnului,
12. zidarilor ºi cioplitorilor de pietre,

pentru cumpãrarea lemnelor ºi pietrelor
cioplite trebuitoare la dregerea stricã-
ciunilor Casei Domnului ºi pentru toate
cheltuielile privitoare la stricãciunile
Casei.
13. Dar, cu argintul care se aducea în

Casa Domnului, n-au fãcut* pentru
Casa Domnului nici lighene de argint,
nici mucãri, nici potire, nici trâmbiþe,
nici un vas de aur sau de argint:

*2 Cron. 24.14.

14. ci îl dãdeau celor ce fãceau
lucrarea, ca sã-l întrebuinþeze pentru
dregerea Casei Domnului.
15. Nu* se cerea socotealã oamenilor

în mâinile cãrora dãdeau argintul ca
sã-l împartã lucrãtorilor, cãci lucrau
cinstit. *Cap. 22.7.

16. Argintul* jertfelor pentru vinã ºi
al jertfelor de ispãºire nu era adus
în Casa Domnului: ci era pentru**
preoþi. *Lev. 5.15,18. **Lev. 7.7. Num. 18.9.

Hazael spre Ierusalim – Ioas omorât
17. Atunci Hazael*, împãratul Siriei, 

s-a suit ºi s-a bãtut împotriva Gatului
ºi l-a cucerit. Hazael** avea de gând
sã se suie împotriva Ierusalimului.

*Cap. 8.12. **2 Cron. 24.23.

18. Ioas*, împãratul lui Iuda, a luat
toate lucrurile închinate Domnului, ºi
anume ce fusese închinat Domnului de
Iosafat, de Ioram ºi de Ahazia, pãrinþii
sãi, împãraþii lui Iuda, ce închinase el
însuºi ºi tot aurul care se gãsea în
vistieriile Casei Domnului ºi casei
împãratului. ªi a trimis totul lui
Hazael, împãratul Siriei, care nu s-a
suit împotriva Ierusalimului.

*1 Împ. 15.18. Cap. 18.15,16.

19. Celelalte fapte ale lui Ioas ºi tot
ce a fãcut el nu sunt scrise oare în
cartea Cronicilor împãraþilor lui Iuda?
20. Slujitorii* lui s-au rãsculat, au

fãcut o uneltire ºi au lovit pe Ioas în
casa Milo, care este la coborâºul de la
Sila. *Cap. 14.5. 2 Cron. 24.25.

21. Iozacar*, fiul lui ªimeat, ºi
Iozabad, fiul lui ªomer, slujitorii lui,
l-au lovit, ºi a murit. Apoi l-au îngropat

cu pãrinþii sãi, în cetatea lui David. ªi
în locul lui a domnit fiul sãu Amaþia**.

*2 Cron. 24.26. **2 Cron. 24.27.

Domnia lui Ioahaz în Israel

131. În al douãzeci ºi treilea an al
lui Ioas, fiul lui Ahazia, împã-

ratul lui Iuda, a început sã domneascã
peste Israel la Samaria Ioahaz, fiul lui
Iehu. A domnit ºaptesprezece ani.
2. El a fãcut ce este rãu înaintea

Domnului; a sãvârºit aceleaºi pãcate
ca Ieroboam, fiul lui Nebat, care
fãcuse pe Israel sã pãcãtuiascã, ºi nu
s-a abãtut de la ele.
3. Domnul S-a aprins de mânie împo-

triva lui Israel ºi i-a dat în mâinile lui
Hazael**, împãratul Siriei, ºi în mâinile
lui Ben-Hadad, fiul lui Hazael, tot
timpul cât au trãit împãraþii aceºtia.

*Judc. 2.14. **Cap. 8.12.

4. Ioahaz* s-a rugat Domnului. Dom-
nul l-a ascultat, cãci a vãzut apãsarea**
sub care þinea împãratul Siriei pe Israel,

*Ps. 78.34. **Exod 3.7. Cap. 14.26.

5. ºi Domnul* a dat un izbãvitor lui
Israel. Copiii lui Israel au scãpat din
mâinile sirienilor ºi au locuit în
corturile lor ca mai înainte.

*Vers. 25. Cap. 14.25,27.
6. Dar nu s-au abãtut de la pãcatele

casei lui Ieroboam, care fãcuse pe
Israel sã pãcãtuiascã; s-au dedat ºi ei
la ele, ºi chiar idolul Astarteii* stãtea
încã în picioare la Samaria. *1 Împ. 16.33.
7. Din tot poporul lui Ioahaz, Domnul

nu-i lãsase decât cincizeci de cãlãreþi,
zece care ºi zece mii de pedeºtri; cãci
împãratul Siriei îi prãpãdise ºi-i
fãcuse ca pulberea* pe care o calci în
picioare. *Amos 1.3.
8. Celelalte fapte ale lui Ioahaz, tot

ce a fãcut el ºi isprãvile lui nu sunt
scrise oare în cartea Cronicilor împã-
raþilor lui Israel?
9. Ioahaz a adormit cu pãrinþii sãi, ºi

l-au îngropat la Samaria. ªi, în locul
lui, a domnit fiul sãu Ioas.

Ioas
10. În al treizeci ºi ºaptelea an al lui

Ioas, împãratul lui Iuda, a început sã
domneascã peste Israel la Samaria
Ioas, fiul lui Ioahaz. A domnit ºaispre-
zece ani.
11. El a fãcut ce este rãu înaintea

Domnului; nu s-a abãtut de la nici
unul din pãcatele lui Ieroboam, fiul lui
Nebat, care fãcuse pe Israel sã pãcã-
tuiascã, ºi s-a dedat la ele ca ºi el.
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12. Celelalte* fapte ale lui Ioas, tot**
ce a fãcut el, isprãvile† lui ºi rãzboiul
pe care l-a avut cu Amaþia, împãratul
lui Iuda, nu sunt scrise oare în cartea
Cronicilor împãraþilor lui Israel?
*Cap. 14.15. **Vers. 14,25. †Cap. 14.9, etc. 2 Cron. 25.17, etc.

13. Ioas a adormit cu pãrinþii sãi.
ªi pe scaunul lui de domnie s-a suit
Ieroboam. Ioas a fost îngropat la
Samaria cu împãraþii lui Israel.

Moartea lui Elisei
14. Elisei s-a îmbolnãvit de o boalã

de care a murit. Ioas, împãratul lui
Israel, s-a coborât la el, a plâns pe faþa
lui ºi a zis: „Pãrinte, pãrinte! Carul*
lui Israel ºi cãlãrimea lui.” *Cap. 2.12.

15. Elisei i-a zis: „Ia un arc ºi sãgeþi!”
ªi a luat un arc ºi niºte sãgeþi!
16. Apoi Elisei a zis împãratului lui

Israel: „Încordeazã arcul cu mâna ta.”
ªi dupã ce l-a încordat cu mâna lui,
Elisei ºi-a pus mâinile pe mâinile
împãratului
17. ºi a zis: „Deschide fereastra

dinspre rãsãrit.” ªi a deschis-o. Elisei
a zis: „Trage.” ªi a tras. Elisei a zis:
„Aceasta este o sãgeatã de izbãvire
din partea Domnului, o sãgeatã de
izbãvire împotriva sirienilor: vei bate
pe sirieni la Afec* pânã îi vei nimici.”

*1 Împ. 20.26.

18. Elisei a mai zis: „Ia sãgeþi.” ªi a
luat. Elisei a zis împãratului lui Israel:
„Loveºte în pãmânt!” ªi a lovit de trei
ori, apoi s-a oprit.
19. Omul lui Dumnezeu s-a mâniat pe

el ºi a zis: „Trebuia sã loveºti de cinci
sau ºase ori: atunci ai fi bãtut pe
sirieni pânã i-ai fi nimicit, acum* îi
vei bate numai de trei ori.” *Vers. 25.

20. Elisei a murit ºi a fost îngropat.
În anul urmãtor, au intrat în þarã niºte
cete de moabiþi.
21. ªi, pe când îngropau un om, iatã

cã au zãrit una din aceste cete ºi au
aruncat pe omul acela în mormântul
lui Elisei. Omul s-a atins de oasele lui
Elisei ºi a înviat ºi s-a sculat pe
picioare.
22. Hazael*, împãratul Siriei, asuprise

pe Israel tot timpul vieþii lui Ioahaz.
*Cap. 8.12.

23. Dar Domnul* S-a îndurat de ei ºi
a avut milã de ei, ªi-a întors faþa**
spre ei din pricina legãmântului† Sãu
cu Avraam, Isaac ºi Iacov, n-a vrut sã-i

nimiceascã, ºi pânã acum nu i-a
lepãdat de la faþa Lui.

*Cap. 14.27. **Exod 2.24,25. †Exod 32.13.

24. Hazael, împãratul Siriei, a murit,
ºi în locul lui a domnit fiul sãu Ben-
Hadad.
25. Ioas, fiul lui Ioahaz, a luat înapoi

din mâinile lui Ben-Hadad, fiul lui
Hazael, cetãþile luate de Hazael de la
Ioahaz, tatãl sãu, în timpul rãzboiului.
Ioas l-a bãtut de trei ori* ºi a luat
înapoi cetãþile lui Israel. *Vers. 18,19.

Amaþia, împãratul lui Iuda

141. În al doilea* an al lui Ioas, fiul
lui Ioahaz, împãratul lui Israel, a

început sã domneascã Amaþia**, fiul
lui Ioas, împãratul lui Iuda.

*Cap. 13.10. **2 Cron. 25.1.

2. Avea douãzeci ºi cinci de ani când
s-a fãcut împãrat ºi a domnit douãzeci
ºi nouã de ani la Ierusalim. Mama sa
se chema Ioadan, din Ierusalim.
3. El a fãcut ce este plãcut înaintea

Domnului, totuºi nu ca tatãl sãu
David; ci a lucrat în totul cum lucrase
tatãl sãu, Ioas.
4. Numai cã înãlþimile* nu le-a

stricat; poporul tot mai aducea jertfe ºi
tãmâie pe înãlþimi. *Cap. 12.3.

5. Când s-a întãrit împãrãþia în mâinile
lui, a lovit pe slujitorii sãi care ucise-
serã* pe tatãl sãu împãratul. *Cap. 12.20.

6. Dar n-a omorât pe fiii ucigaºilor,
cãci aºa este scris în cartea Legii lui
Moise, unde Domnul dã urmãtoarea
poruncã: „Sã nu se omoare pãrinþii*
pentru copii, ºi sã nu se omoare copiii
pentru pãrinþi; ci fiecare sã fie omorât
pentru pãcatul lui.” *Deut. 24.16. Ezec. 18.4,20.

7. A bãtut* zece mii de edomiþi în
Valea** Sãrii. ªi, în tot timpul rãz-
boiului, a luat Sela ºi a numit-o†
Iocteel, nume pe care l-a pãstrat pânã
în ziua de azi.

*2 Cron. 25.11. **2 Sam. 8.13. Ps. 60, titlu. †Ios. 15.38.

8. Atunci* Amaþia a trimis niºte soli
la Ioas, fiul lui Ioahaz, fiul lui Iehu,
împãratul lui Israel, sã-i spunã: „Vino
sã ne vedem faþa!” *2 Cron. 25.17,18, etc.

9. ªi Ioas, împãratul lui Israel, a
trimis sã spunã lui Amaþia, împãratul
lui Iuda: „Spinul* din Liban a trimis
sã spunã cedrului** din Liban: „Dã pe
fiica ta de nevastã fiului meu!” ªi
fiarele sãlbatice din Liban au trecut ºi
au cãlcat spinul în picioare.

*Judc. 9.8. **1 Împ. 4.33.

10. Ai bãtut* pe edomiþi, ºi a început
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sã þi se înalþe inima. Bucurã-te mai
bine de slava ta ºi stai acasã. Pentru ce
sã stârneºti un rãu care ar aduce
cãderea ta ºi a lui Iuda?”

*Deut. 8.14. 2 Cron. 32.25. Ezec. 28.2,5,17. Hab. 2.4.

11. Dar Amaþia nu l-a ascultat. ªi
Ioas, împãratul lui Israel, s-a suit; ºi
ºi-au vãzut faþa, el ºi Amaþia, împãratul
lui Iuda, la Bet-ªemeºul* lui Iuda.

*Ios. 19.38; 21.16.

12. Iuda a fost bãtut de Israel ºi a
fugit fiecare în cortul sãu.
13. Ioas, împãratul lui Israel, a prins

la Bet-ªemeº pe Amaþia, împãratul lui
Iuda, fiul lui Ioas, fiul lui Ahazia.
Apoi a venit la Ierusalim ºi a fãcut o
spãrturã de patru sute de coþi în zidul
Ierusalimului, de la poarta* lui Efraim
pânã la poarta** unghiului.

*Neem. 8.16; 12.39. **Ier. 31.38. Zah. 14.10.
14. A luat tot* aurul ºi argintul ºi

toate vasele care se aflau în Casa
Domnului ºi în vistieriile casei împã-
ratului; a luat ºi ostatici ºi s-a întors în
Samaria. *1 Împ. 7.51.
15. Celelalte* fapte ale lui Ioas, ce a

fãcut el, isprãvile lui ºi rãzboiul pe care
l-a avut cu Amaþia, împãratul lui Iuda,
nu sunt scrise oare în cartea Cronicilor
împãraþilor lui Israel? *Cap. 13.12.
16. Ioas a adormit cu pãrinþii sãi ºi a

fost îngropat la Samaria cu împãraþii
lui Israel. ªi, în locul lui, a domnit fiul
sãu Ieroboam.
17. Amaþia*, fiul lui Ioas, împãratul

lui Iuda, a trãit cincisprezece ani dupã
moartea lui Ioas, fiul lui Ioahaz,
împãratul lui Israel. *2 Cron. 25.25, etc.
18. Celelalte fapte ale lui Amaþia nu

sunt scrise oare în cartea Cronicilor
împãraþilor lui Iuda?
19. Împotriva lui s-a fãcut o uneltire*

la Ierusalim. El a fugit la** Lachis,
dar l-au urmãrit ºi la Lachis, unde l-au
omorât. *2 Cron. 25.27. **Ios. 10.31.
20. L-au dus pe cai, ºi a fost îngropat

la Ierusalim cu pãrinþii sãi, în cetatea
lui David.
21. ªi tot poporul lui Iuda a luat pe

Azaria*, în vârstã de ºaisprezece ani,
ºi l-a pus împãrat în locul tatãlui sãu,
Amaþia. *Cap. 15.13. 2 Cron. 26.1.
22. Azaria a zidit iarãºi Elatul* ºi 

l-a adus din nou sub stãpânirea lui
Iuda, dupã ce a adormit împãratul cu
pãrinþii sãi. *Cap. 16.6. 2 Cron. 26.2.

Ieroboam al doilea
23. În al cincisprezecelea an al lui

Amaþia, fiul lui Ioas, împãratul lui Iuda,

a început sã domneascã la Samaria,
Ieroboam, fiul lui Ioas, împãratul lui
Israel. A domnit patruzeci ºi unu de
ani.
24. El a fãcut ce este rãu înaintea Dom-

nului; nu s-a abãtut de la nici unul din
pãcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat,
care fãcuse pe Israel sã pãcãtuiascã.
25. A luat înapoi hotarele lui Israel,

de la intrarea* Hamatului pânã la
marea** câmpiei, dupã cuvântul pe
care-l rostise Domnul Dumnezeul lui
Israel prin robul Sãu Iona†, prorocul,
fiul lui Amitai, din†† Gat-Hefer.

*Num. 13.21; 34.8. **Deut. 3.17. †Iona 1.1. Mat. 12.39,40.
††Ios. 19.13.
26. Cãci Domnul* a vãzut cã necazul

lui Israel ajunsese prea mare, a vãzut
ºi strâmtorarea în care se aflau, ºi
robii** ºi oamenii slobozi, fãrã sã fie
cineva care sã vinã în ajutorul lui
Israel. *Cap. 13.4. **Deut. 32.36.
27. Domnul* nu hotãrâse sã ºteargã

numele lui Israel de sub ceruri, ºi i-a
izbãvit prin Ieroboam, fiul lui Ioas.

*Cap. 13.5.

28. Celelalte fapte ale lui Ieroboam,
tot ce a fãcut el, isprãvile lui la rãzboi
ºi cum a adus iarãºi sub stãpânirea
lui Israel Damascul ºi Hamatul*, care
fuseserã ale lui Iuda, nu sunt scrise
oare toate acestea în cartea Cronicilor
împãraþilor lui Israel?

*2 Sam. 8.6. 1 Împ. 11.24. 2 Cron. 8.3.

29. Ieroboam a adormit cu pãrinþii sãi,
cu împãraþii lui Israel. ªi, în locul lui, a
domnit fiul sãu Zaharia*. *Cap. 15.8.

Azaria, împãratul lui Iuda

151. În al douãzeci ºi ºaptelea an al
lui Ieroboam, împãratul lui Israel,

a început* sã domneascã Azaria*, fiul
lui Amaþia, împãratul lui Iuda.
*Cap. 14.21. 2 Cron. 26.1,3,4. **Vers. 13,30, etc. 2 Cron. 26.1.
2. Avea ºaisprezece ani când a ajuns

împãrat, ºi a domnit cincizeci ºi doi de
ani la Ierusalim. Mama sa se chema
Iecolia, din Ierusalim.
3. El a fãcut ce este plãcut înaintea

Domnului, întocmai cum fãcuse tatãl
sãu, Amaþia.
4. Numai cã înãlþimile* nu le-a

stricat; poporul tot mai aducea jertfe ºi
tãmâie pe înãlþimi. *Vers. 35. Cap. 12.3; 14.4.
5. Domnul a lovit* pe împãrat cu

leprã, ºi el a fost lepros pânã în ziua
morþii ºi a locuit** într-o casã deo-
sebitã. ªi Iotam, fiul împãratului, era
în fruntea casei ºi judeca poporul þãrii.

*2 Cron. 26.19-21. **Lev. 13.46.
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6. Celelalte fapte ale lui Azaria ºi tot
ce a fãcut el nu sunt scrise oare în
cartea Cronicilor împãraþilor lui Iuda?
7. Azaria a adormit cu pãrinþii sãi, ºi

l-au îngropat* cu pãrinþii sãi în cetatea
lui David. ªi, în locul lui, a domnit
fiul sãu Iotam. *2 Cron. 26.23.

Zaharia, împãratul lui Israel
8. În al treizeci ºi optulea an al lui

Azaria, împãratul lui Iuda, a început
sã domneascã peste Israel la Samaria
Zaharia, fiul lui Ieroboam. A domnit
ºase luni.
9. El a fãcut ce este rãu înaintea

Domnului, ca ºi pãrinþii lui; nu s-a
abãtut de la pãcatele lui Ieroboam, fiul
lui Nebat, care fãcuse pe Israel sã
pãcãtuiascã.
10. ªalum, fiul lui Iabeº, a uneltit

împotriva lui, l-a lovit* înaintea popo-
rului ºi l-a omorât; ºi, în locul lui, a
domnit el. *Amos 7.9.

11. Celelalte fapte ale lui Zaharia
sunt scrise în cartea Cronicilor împã-
raþilor lui Israel.
12. Astfel s-a împlinit ce spusese* lui

Iehu, Domnul, când zisese: „Fiii tãi
pânã la al patrulea neam vor ºedea pe
scaunul de domnie al lui Israel.”

*Cap. 10.30.

ªalum, împãratul lui Israel
13. ªalum, fiul lui Iabeº, a început sã

domneascã în al treizeci ºi nouãlea an al
lui Ozia*, împãratul lui Iuda. A  domnit
o lunã la Samaria. *Vers. 1. Mat. 1.8,9. 

14. Menahem, fiul lui Gadi, s-a suit
din Tirþa* ºi a venit la Samaria, a lovit
în Samaria pe ªalum, fiul lui Iabeº, ºi
l-a omorât; ºi, în locul lui, a domnit el.

*1 Împ. 14.17.
15. Celelalte fapte ale lui ªalum ºi

uneltirea pe care a fãcut-o sunt scrise
în cartea Cronicilor împãraþilor lui
Israel.
16. Atunci Menahem a bãtut Tifsahul*

ºi pe toþi cei ce erau în el, cu þinutul
lui dinspre Tirþa; l-a bãtut pentru cã
nu-ºi deschisese porþile. ªi a spintecat
pântecele tuturor femeilor** însãrcinate.

*1 Împ. 4.24. **Cap. 8.12.

Menahem, împãratul lui Israel
17. În al treizeci ºi nouãlea an al lui

Azaria, împãratul lui Iuda, a început
sã domneascã peste Israel Menahem,
fiul lui Gadi. A domnit zece ani la
Samaria.

18. El a fãcut ce este rãu înaintea
Domnului; nu s-a abãtut, cât a trãit,
de la pãcatele lui Ieroboam, fiul lui
Nebat, care fãcuse pe Israel sã pãcãtu-
iascã.
19. Pul*, împãratul Asiriei, a venit în

þarã. ªi Menahem a dat lui Pul o mie
de talanþi de argint ca sã-l ajute sã-ºi
întãreascã** domnia.

*1 Cron. 5.26. Isa. 9.1. Osea 8.9. **Cap. 14.5.

20. Menahem a ridicat argintul acesta
de la toþi cei cu avere din Israel, ca 
sã-l dea împãratului Asiriei; i-a pus sã
dea fiecare câte cincizeci de sicli de
argint. Împãratul Asiriei s-a întors
înapoi ºi nu s-a oprit atunci în þarã.
21. Celelalte fapte ale lui Menahem

ºi tot ce a fãcut el nu sunt scrise oare
în cartea Cronicilor împãraþilor lui
Israel?
22. Menahem a adormit cu pãrinþii

sãi. ªi, în locul lui, a domnit fiul sãu
Pecahia.

Pecahia, împãratul lui Israel
23. În al cincizecilea an al lui Azaria,

împãratul lui Iuda, a început sã dom-
neascã peste Israel la Samaria, Pecahia,
fiul lui Menahem. A domnit doi ani.
24. El a fãcut ce este rãu înaintea

Domnului; nu s-a abãtut de la pãcatele
lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care
fãcuse pe Israel sã pãcãtuiascã.
25. Pecah, fiul lui Remalia, slujbaºul

lui, a uneltit împotriva lui; l-a lovit la
Samaria, în palatul casei împãratului,
ca ºi pe Argob ºi Arie; avea cu el
cincizeci de oameni dintre fiii galaa-
diþilor. A omorât astfel pe Pecahia ºi a
domnit în locul lui.
26. Celelalte fapte ale lui Pecahia ºi

tot ce a fãcut el sunt scrise în cartea
Cronicilor împãraþilor lui Israel.

Pecah, împãratul lui Israel
27. În al cincizeci ºi doilea an al lui

Azaria, împãratul lui Iuda, a început
sã domneascã peste Israel la Samaria
Pecah*, fiul lui Remalia. A domnit
douãzeci de ani. *Isa. 7.1.

28. El a fãcut ce este rãu înaintea
Domnului; nu s-a abãtut de la pãcatele
lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care
fãcuse pe Israel sã pãcãtuiascã.
29. Pe vremea lui Pecah, împãratul

lui Israel, a venit* Tiglat-Pileser,
împãratul Asiriei, ºi a luat Iionul**,
Abel-Bet-Maaca, Ianoah, Chedeº, Haþor,
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Galaad ºi Galileea, toatã þara lui Nef-
tali, ºi pe locuitori i-a dus în prinsoare
în Asiria. *1 Cron. 5.26. Isa. 9.1. **1 Împ. 15.20.

30. Osea, fiul lui Ela, a fãcut o
uneltire împotriva lui Pecah, fiul lui
Remalia, l-a lovit ºi l-a omorât, ºi a
domnit* el în locul lui, în al douãze-
cilea an al lui Iotam, fiul lui Ozia.

*Cap. 17.1. Osea 10.3,7,15.

31. Celelalte fapte ale lui Pecah ºi tot
ce a fãcut el sunt scrise în cartea
Cronicilor împãraþilor lui Israel.

Iotam, împãratul lui Iuda
32. În al doilea an al lui Pecah, fiul

lui Remalia, împãratul lui Israel, a
început sã domneascã Iotam*, fiul lui
Ozia, împãratul lui Iuda. *2 Cron. 27.1.

33. Avea douãzeci ºi cinci de ani când
a ajuns împãrat ºi a domnit ºaispre-
zece ani la Ierusalim. Mama sa se
chema Ieruºa, fata lui Þadoc.
34. El a fãcut ce este plãcut înaintea

Domnului; a lucrat întocmai* ca tatãl
sãu, Ozia. *Vers. 3.

35. Numai* cã înãlþimile nu le-a stricat;
poporul tot mai aducea jertfe ºi tãmâie
pe înãlþimi. Iotam a zidit poarta** cea
mai înaltã a Casei Domnului.

*Vers. 4. **2 Cron. 27.3, etc.

36. Celelalte fapte ale lui Iotam ºi tot
ce a fãcut el nu sunt scrise oare în
cartea Cronicilor împãraþilor lui Iuda?
37. În vremea aceea, Domnul a început

sã trimitã împotriva lui Iuda pe Reþin*,
împãratul Siriei, ºi pe Pecah**, fiul lui
Remalia. *Cap. 16.5. Isa. 7.1. **Vers. 27.

38. Iotam a adormit cu pãrinþii sãi ºi a
fost îngropat cu pãrinþii sãi în cetatea
tatãlui sãu David. ªi în locul lui a
domnit fiul sãu Ahaz.

Ahaz, împãratul lui Iuda

16 1. În al ºaptesprezecelea an al lui
Pecah, fiul lui Remalia, a început

sã domneascã Ahaz*, fiul lui Iotam,
împãratul lui Iuda. *2 Cron. 28.1, etc.
2. Ahaz avea douãzeci de ani când a

ajuns împãrat, ºi a domnit ºaisprezece
ani la Ierusalim.
El n-a fãcut ce este plãcut înaintea

Domnului Dumnezeului sãu, cum
fãcuse tatãl sãu David.
3. Ci a umblat în calea împãraþilor lui

Israel; ºi chiar a trecut* pe fiul sãu
prin foc, dupã urâciunile** neamurilor
pe care le izgonise Domnul dinaintea
copiilor lui Israel.

*Lev. 18.21. 2 Cron. 28.3. Ps. 106.37,38. **Deut. 12.31.

4. A adus jertfe ºi tãmâie pe înãl-
þimi*, pe dealuri ºi sub toþi copacii
verzi. *Deut. 12.2. 1 Împ. 14.23.

5. Atunci* Reþin, împãratul Siriei, ºi
Pecah, fiul lui Remalia, împãratul lui
Israel, s-au suit împotriva Ierusalimului,
ca sã lupte împotriva lui. Au împresurat
pe Ahaz, dar n-au putut sã-l biruie.

*Isa. 7.1,4, etc.

6. În acelaºi timp, Reþin, împãratul
Siriei, a adus iarãºi Elatul* sub stã-
pânirea sirienilor; a izgonit pe evrei
din Elat, ºi sirienii au venit la Elat,
unde au locuit pânã în ziua de azi.

*Cap. 14.22.

7. Ahaz a trimis soli lui* Tiglat-
Pileser, împãratul Asiriei, sã-i spunã:
„Eu sunt robul tãu ºi fiul tãu; suie-te
ºi izbãveºte-mã din mâna împãratului
Siriei ºi din mâna împãratului lui
Israel, care se ridicã împotriva mea.”

*Cap. 15.29.

8. ªi Ahaz* a luat argintul ºi aurul
din Casa Domnului ºi din vistieriile
casei împãratului ºi l-a trimis ca dar
împãratului Asiriei. *Cap. 12.18. 2 Cron. 28.21.
9. Împãratul Asiriei l-a ascultat. S-a

suit împotriva Damascului, l-a* luat, a
dus pe locuitori în robie la Chir ºi a
omorât pe Reþin. *Amos 1.5.
10. Împãratul Ahaz s-a dus la Damasc

înaintea lui Tiglat-Pileser, împãratul
Asiriei. ªi, vãzând altarul din Damasc,
împãratul Ahaz a trimis preotului Urie
chipul ºi înfãþiºarea acestui altar,
întocmai cum era fãcut.
11. Preotul Urie a fãcut un altar

întocmai dupã chipul trimis din Damasc
de împãratul Ahaz, ºi preotul Urie l-a
fãcut mai înainte ca sã se întoarcã
împãratul Ahaz din Damasc.
12. La venirea lui din Damasc, împã-

ratul a vãzut altarul, s-a apropiat* de
el ºi s-a suit pe el. *2 Cron. 26.16,19.

13. A ars pe el arderea de tot ºi darul
de mâncare, a vãrsat jertfele de bãturã
ºi a stropit pe altar sângele jertfelor de
mulþumire.
14. A îndepãrtat dinaintea Casei

altarul* de aramã care era înaintea
Domnului, ca sã nu fie între noul altar
ºi Casa Domnului; l-a pus lângã noul
altar, spre miazãnoapte. *2 Cron. 4.1.
15. ªi împãratul Ahaz a dat urmãtoarea

poruncã preotului Urie: „Sã arzi pe
altarul cel mare arderea* de tot de
dimineaþã ºi darul de mâncare de
searã, arderea de tot a împãratului ºi
darul lui de mâncare, arderile de tot
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ale întregului popor din þarã ºi darurile
lor de mâncare, sã torni pe el jertfele
lor de bãuturã ºi sã stropeºti pe el tot
sângele arderilor de tot ºi tot sângele
jertfelor; cât despre altarul de aramã,
nu-mi pasã de el.” *Exod 29.39-41.

16. Preotul Urie a fãcut întocmai cum
poruncise împãratul Ahaz.
17. ªi împãratul* Ahaz a sfãrâmat

tãbliile** de la temelie ºi a scos lighe-
nele de pe ele. A dat jos marea† de pe
boii de aramã care erau sub ea ºi a
pus-o pe o pardosealã de piatrã.

*2 Cron. 28.24. **1 Împ. 7.27,28. †1 Împ. 7.23,25.

18. De hatârul împãratului Asiriei, a
schimbat în Casa Domnului pridvorul
Sabatului care fusese zidit acolo, pre-
cum ºi intrarea de afarã a împãratului.
19. Celelalte fapte ale lui Ahaz ºi tot

ce a fãcut el nu sunt scrise oare în
cartea Cronicilor împãraþilor lui Iuda?
20. Ahaz a adormit cu pãrinþii sãi ºi a

fost îngropat* cu pãrinþii sãi în cetatea
lui David. ªi, în locul lui, a domnit
fiul sãu Ezechia. *2 Cron. 28.27.

Osea, cel din urmã împãrat al lui Israel

171. În al doisprezecelea an al lui
Ahaz, împãratul lui Iuda, a început

sã domneascã peste Israel la Samaria
Osea*, fiul lui Ela. A domnit nouã ani.

*Cap. 15.30.

2. El a fãcut ce este rãu înaintea
Domnului, totuºi nu ca împãraþii lui
Israel dinaintea lui.
3. Salmanasar*, împãratul Asiriei, s-a

suit împotriva lui; ºi Osea i s-a supus
ºi i-a plãtit un bir. *Cap. 18.9.
4. Dar împãratul Asiriei a descoperit

o uneltire la Osea, cãci trimisese soli
lui So, împãratul Egiptului, ºi nu mai
plãtea pe fiecare an birul împãratului
Asiriei. Împãratul Asiriei l-a închis ºi
l-a pus în lanþuri într-o temniþã.
5. ªi împãratul* Asiriei a strãbãtut

toatã þara ºi s-a suit împotriva Samariei,
pe care a împresurat-o timp de trei ani.

*Cap. 18.9.

6. În al nouãlea* an al lui Osea,
împãratul Asiriei a luat Samaria ºi a
dus pe** Israel în robie în Asiria, l-a
pus† sã locuiascã la Halah ºi la Habor,
lângã râul Gozan ºi în cetãþile mezilor.

*Cap. 18.10,11. Osea 13.16. **Lev. 26.32,33. Deut.
28.36,64; 29.27,28. †1 Cron. 5.26.

Robia asirianã
7. Lucrul acesta s-a întâmplat pentru

cã copiii lui Israel au pãcãtuit împo-

triva Domnului Dumnezeului lor care-i
scosese din þara Egiptului, de sub
mâna lui faraon, împãratul Egiptului,
ºi pentru cã s-au închinat la alþi
dumnezei.
8. Au urmat* obiceiurile neamurilor

pe care Domnul le izgonise dinaintea
copiilor lui Israel ºi obiceiurile rânduite
de împãraþii lui Israel.

*Lev. 18.3. Deut. 18.9. Cap. 16.3.

9. Copiii lui Israel au fãcut pe ascuns
împotriva Domnului Dumnezeului lor
lucruri care nu sunt bune. ªi-au zidit
înãlþimi în toate cetãþile lor, de la
turnurile* strãjerilor pânã la cetãþile
întãrite. *Cap. 18.8.

10. ªi-au ridicat* stâlpi idoleºti ºi
Astartei** pe orice† deal ºi sub orice
copac verde. *1 Împ. 14.23. Isa. 57.5. 
**Exod 34.13. Deut. 16.21. Mica 5.14. †Deut. 12.2. Cap. 16.4.

11. ªi acolo au ars tãmâie pe toate
înãlþimile, ca ºi neamurile pe care le
izgonise Domnul dinaintea lor, ºi au
fãcut lucruri rele, prin care au mâniat
pe Domnul.
12. Au slujit idolilor*, despre care

Domnul le zisese: „Sã** nu faceþi
lucrul acesta!”

*Exod 20.3,4. Lev. 26.1. Deut. 5.7,8. **Deut. 4.19.

13. Domnul a înºtiinþat pe Israel ºi
Iuda prin toþi prorocii Lui, prin toþi
vãzãtorii* ºi le-a zis: „Întoarceþi-vã**
de la cãile voastre cele rele ºi pãziþi
poruncile ºi rânduielile Mele, urmând
în totul Legea pe care am dat-o pãrin-
þilor voºtri ºi pe care v-am trimis-o
prin robii Mei prorocii.”

*1 Sam. 9.9. **Ier. 18.11; 25.5; 35.15.

14. Dar ei n-au ascultat, ºi-au înþe-
penit* grumazul, ca ºi pãrinþii lor, care
nu crezuserã în Domnul Dumnezeul
lor. *Deut. 31.27. Prov. 29.1.

15. N-au vrut sã ºtie de legile Lui, de
legãmântul* pe care-l fãcuse cu pã-
rinþii lor ºi de înºtiinþãrile pe care li le
dãduse. S-au luat dupã lucruri de
nimic**, ºi ei înºiºi n-au fost decât†
nimic, ºi dupã neamurile în mijlocul
cãrora trãiau, mãcar cã Domnul le
poruncise sã nu†† se ia dupã ele.

*Deut. 29.25. **Deut. 32.21. 1 Împ. 16.13. 1 Cor. 8.4.
†Ps. 115.8. Rom. 1.21. ††Deut. 12.30,31.

16. Au pãrãsit toate poruncile Dom-
nului Dumnezeului lor, ºi-au fãcut*
viþei turnaþi, au fãcut idoli de ai
Astarteii**, s-au închinat înaintea
întregii oºtiri a cerurilor ºi au slujit† lui
Baal. *Exod 32.8. 1 Împ. 12.28. **1 Împ. 14.15,23; 
15.13; 16.33. †1 Împ. 16.31; 22.53. Cap. 11.18.
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17. Au trecut* prin foc pe fiii ºi
fiicele lor, s-au dedat la** ghicire ºi
vrãjitorii ºi s-au vândut† ca sã facã ce
este rãu înaintea Domnului, mâniindu-L.

*Lev. 18.21. Cap. 16.3. Ezec. 23.37. **Deut. 18.10.
†1 Împ. 21.20.

18. De aceea Domnul S-a mâniat foar-
te tare împotriva lui Israel, ºi i-a înde-
pãrtat de la faþa Lui. – N-a rãmas*
decât seminþia lui Iuda: *1 Împ. 11.13,32.

19. ºi chiar Iuda* nu pãzise poruncile
Domnului Dumnezeului lui, ci se luase
dupã obiceiurile rânduite de Israel. –

*Ier. 3.8.

20. Domnul a lepãdat tot neamul lui
Israel; i-a smerit, i-a dat* în mâinile
jefuitorilor ºi a sfârºit prin a-i izgoni
dinaintea feþei Lui. *Cap. 13.3; 15.29.

21. Cãci Israel* se dezlipise de casa
lui David ºi fãcuserã împãrat** pe
Ieroboam, fiul lui Nebat, care-i abãtuse
de la Domnul ºi fãcuse pe Israel sã
sãvârºeascã un mare pãcat.

*1 Împ. 11.11,31. **1 Împ. 12.20,28.

22. Copiii lui Israel se dãduserã la
toate pãcatele pe care le fãcuse Iero-
boam; nu s-au abãtut de la ele,
23. pânã ce Domnul a izgonit pe

Israel dinaintea Lui, cum* vestise prin
toþi slujitorii Sãi proroci. ªi Israel a
fost** dus în robie, departe de þara lui,
în Asiria, unde a rãmas pânã în ziua de
azi. *1 Împ. 14.16. **Vers. 6.

Samaritenii
24. Împãratul Asiriei a adus* oameni

din Babilon, din** Cuta, din Ava†, din
Hamat ºi din Sefarvaim ºi i-a aºezat în
cetãþile Samariei în locul copiilor lui
Israel. Au pus stãpânire pe Samaria ºi
au locuit în cetãþile ei.

*Ezra 4.2,10. **Vers. 30. †Cap. 18.34.
25. Când au început sã locuiascã aici,

nu se temeau de Domnul, ºi Domnul
a trimis împotriva lor niºte lei care-i
omorau.
26. Atunci au spus împãratului Asiriei:

„Neamurile pe care le-ai strãmutat ºi
le-ai aºezat în cetãþile Samariei nu
cunosc felul în care sã slujeascã Dum-
nezeului þãrii, ºi El a trimis împotriva
lor niºte lei care le omoarã, pentru cã
nu cunosc felul în care trebuie sã
slujeascã Dumnezeului þãrii.”
27. Împãratul Asiriei a dat urmãtoarea

poruncã: „Trimiteþi pe unul din preoþii
pe care i-aþi luat de acolo în robie; sã
plece sã se aºeze acolo ºi sã le înveþe
felul în care sã slujeascã Dumnezeului
þãrii.”

28. Unul din preoþii care fuseserã
luaþi robi din Samaria a venit de s-a
aºezat la Betel ºi le-a învãþat cum sã
se teamã de Domnul.
29. Dar neamurile ºi-au fãcut fiecare

dumnezeii sãi în cetãþile pe care le
locuiau ºi i-au aºezat în templele
idoleºti din înãlþimile zidite de sama-
riteni.
30. Oamenii din Babilon* au fãcut pe

Sucot-Benot, oamenii din Cut au fãcut
pe Nergal, cei din Hamat au fãcut pe
Aºima, *Vers. 24.

31. cei din Ava* au fãcut pe Nibhaz ºi
Tartac; cei din Sefarvaim îºi ardeau**
copiii în foc în cinstea lui Adramelec
ºi Anamelec, dumnezeii din Sefarvaim.

*Ezra 4.9. **Lev. 18.21. Deut. 12.31.

32. Totodatã se închinau ºi Domnului
ºi ºi-au fãcut preoþi ai înãlþimilor,
luaþi* din tot poporul: preoþii aceºtia
aduceau pentru ei jertfe în templele
din înãlþimi. *1 Împ. 12.31.

33. Astfel se închinau* Domnului,
dar slujeau în acelaºi timp ºi dumne-
zeilor lor, dupã obiceiul neamurilor de
unde fuseserã mutaþi. *Þef. 1.5.

34. Pânã în ziua de astãzi îºi urmeazã
ei obiceiurile de la început: nu se
închinã Domnului ºi nu se þin nici de
legile ºi rânduielile lor, nici de legile
ºi poruncile date de Domnul copiilor
lui Iacov, cãruia i-a pus numele*
Israel. *Gen. 32.28; 35.10. 1 Împ. 11.31.

35. Domnul fãcuse legãmânt cu ei ºi
le dãduse porunca aceasta: „Sã nu vã
temeþi* de alþi dumnezei; sã nu vã
închinaþi** înaintea lor, sã nu le slujiþi
ºi sã nu le aduceþi jertfe.

*Judc. 6.10. **Exod 20.5.

36. Ci sã vã temeþi de Domnul, care
v-a scos din þara Egiptului cu o mare
putere ºi cu braþul întins*; înaintea
Lui sã** vã închinaþi ºi Lui sã-I
aduceþi jertfe. *Exod 6.6. **Deut. 10.20.

37. Sã pãziþi ºi sã împliniþi* întot-
deauna învãþãturile, rânduielile, Legea ºi
poruncile pe care vi le-a scris El ºi sã
nu vã temeþi de alþi dumnezei. *Deut. 5.32.

38. Sã nu* uitaþi legãmântul pe care 
l-am fãcut cu voi ºi sã nu vã temeþi de
alþi dumnezei. *Deut. 4.23.

39. Ci sã vã temeþi de Domnul Dum-
nezeul vostru; ºi El vã va izbãvi din
mâna tuturor vrãjmaºilor voºtri.”
40. Ei n-au ascultat ºi au urmat

obiceiurile lor de la început.
41. Neamurile acestea* se temeau de
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Domnul, ºi slujeau ºi chipurilor lor
cioplite; ºi copiii lor ºi copiii copiilor
lor fac pânã în ziua de azi ce au fãcut
pãrinþii lor. *Vers. 32,33.

CEI DIN URMÃ ÎMPÃRAÞI AI
LUI IUDA, DE LA EZECHIA

PÂNÃ LA NIMICIREA
ÎMPÃRÃÞIEI LUI IUDA

(Capitolele 18-25. 2 Cronici 29-36. Ieremia
3.8-10. Amos 2.4,5. Þefania 3.1-4.)

Ezechia, împãratul lui Iuda

181. În al treilea an al lui Osea, fiul
lui Ela, împãratul lui Israel, a

început sã domneascã Ezechia*, fiul
lui Ahaz, împãratul lui Iuda.

*2 Cron 28.27; 29.1. Mat. 1.9.

2. Avea douãzeci ºi cinci de ani când
a ajuns împãrat ºi a domnit douãzeci ºi
nouã de ani la Ierusalim. Mama sa se
chema Abi*, fata lui Zaharia.

*2 Cron. 29.1.

3. El a fãcut ce este plãcut înaintea
Domnului, întocmai cum fãcuse tatãl
sãu David.
4. A îndepãrtat* înãlþimile, a sfãrâmat

stâlpii idoleºti, a tãiat Astarteile ºi a
sfãrâmat în bucãþi ºarpele** de aramã
pe care-l fãcuse Moise, cãci copiii lui
Israel arseserã pânã atunci tãmâie
înaintea lui: îl numeau Nehuºtan.

*2 Cron. 31.1. **Num. 21.9.

5. El ºi-a pus* încrederea în Domnul
Dumnezeul lui Israel; ºi dintre toþi
împãraþii lui Iuda, care au venit dupã
el sau care au fost înainte de el, n-a
fost** nici unul ca el.

*Cap. 19.10. Iov 13.15. Ps. 13.5. **Cap. 23.25.

6. El s-a* alipit de Domnul, nu s-a
abãtut de la El ºi a pãzit poruncile pe
care le dãduse lui Moise, Domnul.

*Deut. 10.20. Ios. 23.8.

7. ªi Domnul* a fost cu Ezechia, care
a izbutit** în tot ce a fãcut. El s-a
rãsculat† împotriva împãratului Asiriei
ºi nu i-a mai fost supus.

*2 Cron. 15.2. **1 Sam. 18.5,14. Ps. 60.12. †Cap. 16.7.

8. A bãtut* pe filisteni pânã la Gaza
ºi le-a pustiit þinutul, de la toate
turnurile** de pazã pânã la cetãþile
întãrite. *1 Cron. 4.41. Isa. 14.29. **Cap. 17.9.

Luarea Samariei de asirieni
9. În al* patrulea an al împãratului

Ezechia, care era al ºaptelea an al
lui Osea, fiul lui Ela, împãratul lui
Israel, Salmanasar, împãratul Asiriei,

s-a suit împotriva Samariei ºi a
împresurat-o. *Cap. 17.3.

10. Dupã trei ani a luat-o, în al
ºaselea an al lui Ezechia, care era al
nouãlea* an al lui Osea, împãratul lui
Israel: atunci a fost luatã Samaria.

*Cap. 17.6.

11. Împãratul* Asiriei a dus pe Israel
rob în Asiria ºi i-a aºezat la Halah** ºi
Habor, lângã râul Gozan ºi în cetãþile
mezilor, *Cap. 17.6. **1 Cron. 5.26.

12. pentru cã n-ascultaserã* de glasul
Domnului Dumnezeului lor ºi cãl-
caserã legãmântul Lui; pentru cã nici
n-ascultaserã, nici nu împliniserã tot
ce poruncise Moise, robul Domnului.

*Cap. 17.7. Dan. 9.6,10.

Nãvãlirea lui Sanherib
13. În al* paisprezecelea an al

împãratului Ezechia, Sanherib, împã-
ratul Asiriei, s-a suit împotriva tuturor
cetãþilor întãrite din Iuda ºi a pus
stãpânire pe ele. *2 Cron. 32.1, etc. Isa. 36.1, etc.

14. Ezechia, împãratul lui Iuda, a
trimis sã spunã împãratului Asiriei la
Lachis: „Am greºit! Depãrteazã-te de
mine. Ce vei pune asupra mea voi
purta.” ªi împãratul Asiriei a cerut lui
Ezechia, împãratul lui Iuda, trei sute
de talanþi de argint ºi treizeci de
talanþi de aur.
15. Ezechia* a dat tot argintul care se

afla în Casa Domnului ºi în vistieriile
casei împãratului. *Cap. 16.8.

16. Atunci a luat Ezechia, împãratul
lui Iuda, ºi a dat împãratului Asiriei
aurul cu care acoperise uºile ºi uºorii
Templului Domnului.

Împresurarea Ierusalimului
17. Împãratul Asiriei a trimis din

Lachis la Ierusalim, la împãratul
Ezechia, pe Tartan, Rab-Saris ºi pe
Rabºache cu o oºtire puternicã. S-au
suit ºi au ajuns la Ierusalim. Când s-au
suit ºi au ajuns, s-au oprit la canalul
de apã al iazului de sus, pe drumul*
care duce în ogorul înãlbitorului.

*Isa. 7.3.
18. Au chemat pe împãrat; ºi Eliachim,

fiul lui Hilchia, mai marele peste casa
împãratului, s-a dus la ei cu ªebna,
logofãtul, ºi cu Ioah, fiul lui Asaf,
arhivarul.
19. Rabºache le-a zis: „Spuneþi lui

Ezechia: „Aºa vorbeºte marele împãrat,
împãratul Asiriei: „Ce este încrederea*
aceasta pe care te bizui? *2 Cron. 32.10, etc.
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20. Tu ai zis: „Pentru rãzboi trebuie
chibzuinþã ºi putere.” Dar acestea sunt
doar vorbe în vânt. În cine, dar, þi-ai
pus încrederea de te-ai rãsculat împo-
triva mea?
21. Iatã*, ai pus-o în Egipt, ai luat în

ajutor trestia aceea frântã, care înþeapã
ºi strãpunge mâna oricui se sprijinã pe
ea: aºa este faraon, împãratul Egip-
tului, pentru toþi cei ce se încred în el.

*Ezec. 29.6,7.

22. Poate cã îmi veþi spune: „În Dom-
nul Dumnezeul nostru ne încredem.”
Dar nu este El acela ale cãrui înãlþimi*
ºi altare le-a îndepãrtat Ezechia,
zicând lui Iuda ºi Ierusalimului: „Sã
vã închinaþi înaintea altarului acestuia
la Ierusalim”? *Vers. 4. 2 Cron. 31.1; 32.12.
23. Acum fã o învoialã cu stãpânul

meu, împãratul Asiriei: îþi voi da douã
mii de cai, sã vedem dacã poþi din
partea ta sã dai atâþia cãlãreþi ca sã
încalece pe ei.
24. ªi cum ai putea îndepãrta o

cãpetenie din cei mai mici slujitori ai
stãpânului meu? Îþi pui încrederea în
Egipt pentru care ºi cãlãreþi.
25. De altfel, oare fãrã voia Dom-

nului m-am suit eu împotriva acestui
loc, ca sã-l nimicesc? Domnul mi-a
zis: „Suie-te împotriva þãrii acesteia ºi
nimiceºte-o.”
26. Eliachim, fiul lui Hilchia, ªebna

ºi Ioah au zis lui Rabºache: „Vorbeºte
robilor tãi în limba aramaicã, fiindcã o
înþelegem; nu ne vorbi în limba iudaicã,
în auzul poporului de pe zid.”
27. Rabºache le-a rãspuns: „Oare stã-

pânului tãu ºi þie m-a trimis stãpânul
meu sã spun aceste vorbe? Oare nu
acestor oameni care stau pe zid sã-ºi
mãnânce balega ºi sã-ºi bea udul cu
voi?”
28. Atunci Rabºache, înaintând, a

strigat cu glas tare în limba iudaicã ºi
a zis: „Ascultaþi cuvântul marelui
împãrat, împãratul Asiriei!
29. Aºa vorbeºte împãratul: „Sã nu vã

înºele* Ezechia, cãci nu va putea sã vã
izbãveascã din mâna mea. *2 Cron. 32.15.

30. Sã nu vã facã Ezechia sã vã
încredeþi în Domnul, zicând: „Domnul
ne va izbãvi, ºi cetatea aceasta nu va fi
datã în mâinile împãratului Asiriei.”
31. N-ascultaþi de Ezechia; cãci aºa

vorbeºte împãratul Asiriei: „Faceþi
pace cu mine, supuneþi-vã mie, ºi
fiecare din voi va mânca din via lui ºi

din smochinul lui, fiecare va bea apã
din fântâna lui,
32. pânã voi veni ºi vã voi duce 

într-o þarã ca a voastrã, într-o þarã cu
grâu* ºi cu vin, o þarã cu pâine ºi vii, o
þarã cu mãslini de untdelemn ºi miere,
ºi veþi trãi ºi nu veþi muri. N-ascultaþi,
dar, de Ezechia, care vã amãgeºte zi-
când: „Domnul ne va izbãvi.” *Deut. 8.7,8.

33. Oare dumnezeii* neamurilor au
izbãvit ei fiecare þara lui din mâna
împãratului Asiriei?

*Cap. 19.12. 2 Cron. 32.14. Isa. 10.10,11.

34. Unde* sunt dumnezeii Hamatului
ºi Arpadului? Unde sunt dumnezeii
Sefarvaimului, Henei ºi** Ivei? Au
izbãvit ei Samaria din mâna mea?

*Cap. 19.13. **Cap. 17.24.

35. Care dintre toþi dumnezeii acestor
þãri ºi-au izbãvit þara din mâna mea,
pentru ca ºi Domnul* sã izbãveascã
Ierusalimul din mâna mea?” *Dan. 3.15.

36. Poporul a tãcut ºi nu i-a rãspuns o
vorbã; cãci împãratul dãduse porunca
aceasta: „Sã nu-i rãspundeþi.”
37. ªi Eliachim, fiul lui Hilchia,

cãpetenia casei împãratului, ªebna,
logofãtul, ºi Ioah, fiul lui Asaf, scrii-
torul, au venit la Ezechia cu hainele
sfâºiate* ºi i-au spus cuvintele lui
Rabºache. *Isa. 33.7.

Ierusalimul scãpat

191. Când a auzit împãratul Eze-
chia* lucrul acesta, ºi-a sfâºiat

hainele, s-a acoperit cu un sac ºi s-a
dus în Casa Domnului. *Isa. 37.1, etc.

2. A trimis pe Eliachim, cãpetenia
casei împãratului, pe ªebna, logofãtul,
ºi pe preoþii cei mai bãtrâni, acoperiþi
cu saci, la prorocul* Isaia, fiul lui
Amoþ. *Luca 3.4.
3. ªi i-au zis: „Aºa vorbeºte Ezechia:

„Ziua aceasta este o zi de necaz, de
pedeapsã ºi de ocarã; cãci copiii sunt
aproape sã iasã din pântecele mamei,
ºi nu este putere pentru naºtere.
4. Poate* cã Domnul Dumnezeul tãu

a auzit toate cuvintele lui Rabºache,
pe care l-a trimis împãratul** Asiriei,
stãpânul sãu, sã batjocoreascã pe Dum-
nezeul cel Viu, ºi poate cã Domnul
Dumnezeul tãu îl va pedepsi† pentru
cuvintele pe care le-a auzit. Înalþã,
dar, o rugãciune pentru ceilalþi care au
mai rãmas.” *2 Sam. 16.12. **Cap. 18.35. †Ps. 50.21.
5. Slujitorii împãratului Ezechia s-au

dus, dar, la Isaia.
6. ªi Isaia* le-a zis: „Iatã ce sã spuneþi
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stãpânului vostru: „Aºa vorbeºte Dom-
nul: „Nu te speria de cuvintele  pe care
le-ai auzit ºi prin care M-au batjocorit
slujitorii** împãratului  Asiriei.

*Isa. 37.6, etc. **Cap. 18.17.

7. Voi pune în el un duh* care îl va
face ca, la auzul unei veºti pe care o
va primi, sã se întoarcã în þara lui; ºi-l
voi face sã cadã ucis de sabie în þara
lui.” *Vers. 35-37. Ier. 51.1.

8. Rabºache, plecând, a gãsit pe
împãratul Asiriei luptând împotriva
Libnei, cãci aflase de plecarea lui din*
Lachis. *Cap. 18.14.

9. Atunci împãratul Asiriei a primit o
veste* cu privire la Tirhaca, împãratul
Etiopiei. I s-a spus: „Iatã cã acela
a pornit cu rãzboi împotriva ta.” ªi
împãratul Asiriei a trimis soli din nou
lui Ezechia, zicând: *1 Sam. 23.27.

10. „Aºa sã vorbiþi lui Ezechia,
împãratul lui Iuda: „Sã nu te înºele
Dumnezeul tãu în care* te încrezi,
zicând: „Ierusalimul nu va fi dat în
mâinile împãratului Asiriei.” *Cap. 18.5.

11. Iatã, ai auzit ce au fãcut împãraþii
Asiriei tuturor þãrilor ºi cum le-au
nimicit; ºi tu, sã fii izbãvit?!
12. Dumnezeii* neamurilor pe care

le-au nimicit pãrinþii mei au izbãvit ei
pe Gozan, Haran, Reþef ºi pe fiii lui**
Eden din Telasar? *Cap. 18.33. **Ezec. 27.23.

13. Unde* este împãratul Hamatului,
împãratul Arpadului ºi împãratul ce-
tãþii Sefarvaimului, Henei ºi Ivei?”

*Cap. 18.34.

14. Ezechia* a luat scrisoarea din
mâna solilor ºi a citit-o. Apoi s-a suit
la Casa Domnului ºi a întins-o înaintea
Domnului, *Isa. 37.14, etc.

15. cãruia i-a fãcut urmãtoarea rugã-
ciune: „Doamne Dumnezeul lui Israel
care ºezi* pe heruvimi! Tu** eºti
singurul Dumnezeu al tuturor împãrã-
þiilor pãmântului! Tu ai fãcut cerurile
ºi pãmântul.
*1 Sam. 4.4. Ps. 80.1. **1 Împ. 18.39. Isa. 44.6. Ier. 10.10-12.

16. Doamne, pleacã-Þi* urechea ºi
ascultã! Doamne, deschide-Þi** ochii
ºi priveºte. Auzi cuvintele lui Sanherib,
care a trimis† pe Rabºache sã batjo-
coreascã pe Dumnezeul cel Viu.

*Ps. 31.2. **2 Cron. 6.30. †Vers. 4.

17. Da, Doamne, este adevãrat cã
împãraþii Asiriei au nimicit neamurile
ºi le-au pustiit þãrile 
18. ºi cã au aruncat în foc pe dumnezeii

lor; dar ei nu erau dumnezei, ci erau

lucrãri* fãcute de mâna omului, erau
lemn ºi piatrã; ºi i-au nimicit.

*Ps. 115.4. Ier. 10.3.

19. Acum, Doamne Dumnezeul nostru,
izbãveºte-ne din mâna lui Sanherib, ca
sã ºtie toate împãrãþiile* pãmântului
cã numai Tu eºti Dumnezeu, Doamne!”

*Ps. 83.18.

20. Atunci Isaia, fiul lui Amoþ, a
trimis sã spunã lui Ezechia: „Aºa vor-
beºte Domnul Dumnezeul lui Israel:
„Am auzit* rugãciunea** pe care Mi-ai
fãcut-o cu privire la Sanherib, împã-
ratul Asiriei. *Isa. 37.21, etc. **Ps. 65.2.

21. Iatã cuvântul pe care l-a rostit Dom-
nul împotriva lui:
„Fecioara, fiica* Sionului, te dispre-

þuieºte ºi râde de tine;
fata Ierusalimului dã** din cap dupã

tine. *Plân. 2.13. **Iov 16.4. Ps. 22.7,8. Plân. 2.15.

22. Pe cine ai batjocorit ºi ai ocãrât tu?
Împotriva cui ai ridicat glasul?
ªi împotriva cui þi-ai ridicat ochii?
Împotriva Sfântului* lui Israel!

*Ps. 71.22. Isa. 5.24. Ier. 51.5.

23. Prin solii* tãi ai batjocorit pe
Domnul ºi ai zis:
„Cu** mulþimea carelor mele am suit

vârful munþilor, coastele Libanului!
Voi tãia cei mai înalþi cedri ai lui, cei

mai frumoºi chiparoºi ai lui
ºi voi atinge creasta lui cea mai

înaltã, pãdurea lui care este ca o
grãdinã de poame; *Cap. 18.17. **Ps. 20.7.

24. am sãpat ºi am bãut ape strãine,
ºi voi seca cu talpa picioarelor mele

toate râurile Egiptului.”
25. N-ai auzit cã Eu de mult am pre-

gãtit aceste lucruri* ºi cã le-am hotãrât
din vremurile vechi? Acum însã am
îngãduit sã se împlineascã 
ºi sã prefaci** cetãþi întãrite în mormane

de dãrâmãturi. *Isa. 45.7. **Isa. 10.5.
26. Locuitorii lor sunt neputincioºi,
îngroziþi ºi înmãrmuriþi;
au ajuns ca iarba* de pe câmp ºi ca

verdeaþa fragedã,
ca iarba de pe acoperiºuri ºi ca grâul

care se usucã înainte de a-i da spicul.
*Ps. 129.6.

27. Dar ºtiu* când stai jos, când ieºi
ºi când intri 
ºi când eºti furios împotriva Mea.

*Ps. 139.1, etc.

28. Pentru cã eºti furios împotriva
Mea ºi pentru cã trufia ta a ajuns pânã
la urechile Mele,
de aceea voi pune belciugul* Meu în

nãrile tale 
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ºi zãbala Mea între buzele tale,
ºi te voi face sã te întorci pe drumul**

pe care ai venit.
*Iov 41.2. Ezec. 29.4; 38.4. Amos 4.2. **Vers. 33,36,37.

29. Acesta sã-þi fie* semnul:
Anul acesta veþi mânca ce creºte de la

sine,
ºi al doilea an ce va rãsãri din

rãdãcinile rãmase;
dar în al treilea an veþi semãna, veþi

secera,
veþi sãdi vii ºi veþi mânca din rodul

lor. *1 Sam. 2.34. Cap. 20.8,9. Isa. 7.11,14. Luca 2.12.

30. Rãmãºiþa* din casa lui Iuda, ce va
mai rãmâne,
va prinde iarãºi rãdãcini dedesubt, ºi

deasupra va da rod. *2 Cron. 32.22,23.

31. Cãci din Ierusalim va ieºi o
rãmãºiþã,
ºi din muntele Sionului cei scãpaþi.
Iatã ce va face râvna* Domnului

oºtirilor.” *Isa. 9.7.

32. De aceea, aºa vorbeºte Domnul
asupra împãratului Asiriei:
„Nu va intra în cetatea aceasta, nici

nu va arunca sãgeþi în ea,
nu va sta înaintea ei cu scuturi ºi nu

va ridica întãrituri de ºanþuri împotriva
ei.
33. Se va întoarce pe drumul pe care

a venit 
ºi nu va intra în cetatea aceasta, zice

Domnul.
34. Cãci Eu voi ocroti* cetatea

aceasta ca s-o mântuiesc,
din pricina Mea ºi din pricina robu-

lui** Meu David.”
*Cap. 20.6. **1 Împ. 11.12,13.

35. În noaptea* aceea, a ieºit îngerul
Domnului ºi a ucis în tabãra asiri-
enilor o sutã optzeci ºi cinci de mii de
oameni. ªi când s-au sculat dimineaþa,
iatã cã toþi erau niºte trupuri moarte.

*2 Cron. 32.21. Isa. 37.36.
36. Atunci Sanherib, împãratul Asiriei,

ºi-a ridicat tabãra, a plecat ºi s-a
întors; ºi a locuit la Ninive*. *Gen. 10.11.
37. ªi, pe când se închina în casa

dumnezeului sãu, Nisroc, Adramelec*
ºi ªareþer, fiii sãi, l-au** ucis cu sabia
ºi au fugit în þara Ararat. ªi, în locul
lui, a domnit fiul sãu Esar-Hadon†.

*2 Cron. 32.21. **Vers. 7. †Ezra 4.2.

Boala ºi însãnãtoºirea lui Ezechia

20 1. În vremea* aceea, Ezechia
a fost bolnav pe moarte.

Prorocul Isaia, fiul lui Amoþ, a venit
la el ºi i-a zis: „Aºa vorbeºte Domnul:

„Rânduieºte ce ai de rânduit casei tale,
cãci vei muri ºi nu vei mai trãi.”

*2 Cron. 32.24, etc. Isa. 38.1, etc.

2. Ezechia s-a întors cu faþa la perete
ºi a fãcut Domnului urmãtoarea rugã-
ciune:
3. „Doamne, adu-Þi* aminte cã am

umblat** înaintea feþei Tale cu credin-
cioºie ºi curãþie de inimã ºi am fãcut
ce este bine înaintea Ta!” ªi Ezechia a
vãrsat multe lacrimi.

*Neem. 13.22. **Gen. 17.1. 1 Împ. 3.6.

4. Isaia, care ieºise, n-ajunsese încã
în curtea din mijloc, când cuvântul
Domnului i-a vorbit astfel:
5. „Întoarce-te ºi spune lui Ezechia,

cãpetenia* poporului Meu: „Aºa vor-
beºte Domnul Dumnezeul tatãlui tãu
David: „Þi-am auzit** rugãciunea ºi
þi-am vãzut lacrimile†. Iatã cã te voi
face sãnãtos; a treia zi, te vei sui la
Casa Domnului.
*1 Sam. 9.16; 10.1. **Cap. 19.20. Ps. 65.2. †Ps. 39.12; 56.8.

6. Voi mai adãuga cincisprezece ani
la zilele tale. Te voi izbãvi, pe tine ºi
cetatea aceasta, din mâna împãratului
Asiriei ºi voi ocroti* cetatea aceasta,
din pricina Mea ºi din pricina robului
Meu David.” *Cap. 19.34.

7. Isaia* a zis: „Luaþi o turtã de
smochine.” Au luat-o ºi au pus-o pe
umflãturã. ªi Ezechia s-a vindecat.

*Isa. 38.21.

8. Ezechia zisese lui Isaia: „Dupã
care semn* voi cunoaºte cã mã va
vindeca Domnul ºi cã mã voi sui a
treia zi la Casa Domnului?”

*Judc. 6.17,37,39. Isa. 7.11,14; 38.22.

9. ªi Isaia a zis: „Iatã, din partea
Domnului, semnul* dupã care vei
cunoaºte cã Domnul va împlini cuvântul
pe care l-a rostit: „Cum vrei: sã treacã
umbra peste zece trepte înainte sau sã
dea înapoi cu zece trepte?” *Isa. 38.7,8.

10. Ezechia a rãspuns: „Nu este mare
lucru ca umbra sã treacã înainte peste
zece trepte; ci mai bine sã se dea
înapoi cu zece trepte.”
11. Atunci Isaia, prorocul, s-a rugat

Domnului, ºi Domnul a dat cu zece*
trepte înapoi umbra din locul în care
se coborâse pe cadranul soarelui lui
Ahaz. *Ios. 10.12,14. Isa. 38.8.

Fudulia lui Ezechia
12. În acelaºi* timp, Berodac-Baladan,

fiul lui Baladan, împãratul Babilo-
nului, a trimis o scrisoare ºi un dar
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lui Ezechia, cãci auzise de boala lui
Ezechia. *Isa. 39.1, etc.

13. Ezechia a ascultat* pe soli ºi 
le-a arãtat locul unde erau lucrurile lui
de preþ, argintul ºi aurul, mirodeniile
ºi untdelemnul cel scump, casa lui cu
arme ºi tot ce se afla în vistieriile lui:
n-a fost nimic pe care sã nu li-l fi
arãtat Ezechia în casa lui ºi în toate
moºiile lui. *2 Cron. 32.27,31.

14. Prorocul Isaia a venit în urmã la
împãratul Ezechia ºi i-a zis: „Ce au zis
oamenii aceia ºi de unde au venit la
tine?” Ezechia a rãspuns: „Au venit
dintr-o þarã depãrtatã, din Babilon.”
15. Isaia a mai zis: „Ce au vãzut în

casa ta?” Ezechia a rãspuns: „Au vãzut*
tot ce este în casa mea: n-a fost nimic
în vistieriile mele pe care sã nu li-l fi
arãtat.” *Vers. 13.

16. Atunci Isaia a zis lui Ezechia:
„Ascultã cuvântul Domnului!
17. „Iatã cã vor veni vremuri când

vor duce în Babilon* tot ce este în
casa ta ºi ce au strâns pãrinþii tãi pânã
în ziua de azi; nu va rãmâne nimic –
zice Domnul. –

*Cap. 24.13; 25.13. Ier. 27.21,22; 52.17.

18. ªi vor* lua din fiii tãi, care vor
ieºi din tine, pe care-i vei naºte, ºi-i vor
face fameni slujitori în casa împãra-
tului Babilonului.” *Cap. 24.12. 2 Cron. 33.11.

19. Ezechia a rãspuns lui Isaia:
„Cuvântul Domnului, pe care l-ai
rostit, este* bun.” ªi a adãugat: „Cãci
va fi pace ºi liniºte în timpul vieþii
mele!” *1 Sam. 3.18. Iov 1.21. Ps. 39.9.

20. Celelalte* fapte ale lui Ezechia,
toate isprãvile lui ºi cum a fãcut
iazul** ºi canalul de apã ºi a adus
apele† în cetate nu sunt scrise oare în
cartea Cronicilor împãraþilor lui Iuda?

*2 Cron. 32.32. **Neem. 3.16. †2 Cron. 32.30.

21. Ezechia* a adormit cu pãrinþii
sãi. ªi în locul lui a domnit fiul sãu
Manase. *2 Cron. 32.33.

Manase, împãratul lui Iuda

211. Manase avea doisprezece* ani
când a ajuns împãrat, ºi a domnit

cincizeci ºi cinci de ani la Ierusalim.
Mama sa se numea Hefþiba.

*2 Cron. 33.1, etc.

2. El a fãcut ce este rãu înaintea
Domnului, dupã urâciunile* neamurilor
pe care le izgonise Domnul dinaintea
copiilor lui Israel. *Cap. 16.3.

3. El a zidit din nou înãlþimile pe

care* le dãrâmase tatãl sãu, Ezechia, a
ridicat altare lui Baal, a fãcut un idol
al Astarteii, cum fãcuse Ahab**,
împãratul lui Israel, ºi s-a închinat†
înaintea întregii oºtiri a cerurilor ºi 
i-a slujit.
*Cap. 18.4. **1 Împ. 16.32,33. †Deut. 4.19; 17.3. Cap. 17.16.

4. A* zidit astfel altare în Casa Dom-
nului, mãcar cã Domnul spusese: „În
Ierusalim** Îmi voi pune Numele.”

*Ier. 32.34. **2 Sam. 7.13. 1 Împ. 8.29; 9.3.

5. A zidit altare întregii oºtiri a
cerurilor în cele douã curþi ale Casei
Domnului.
6. ªi-a* trecut pe fiul sãu prin foc; se

îndeletnicea cu ghicirea** ºi vrãjitoria,
ºi a þinut la el oameni care chemau
duhurile ºi ghiceau viitorul. A fãcut
din ce în ce mai mult ce este rãu
înaintea Domnului, mâniindu-L.

*Lev. 18.21; 20.2. Cap. 16.3; 17.17. **Lev. 19.26,31.
Deut. 18.10,11. Cap. 17.17.

7. A pus idolul Astarteii, pe care-l
fãcuse, în Casa despre care Domnul
spusese lui David ºi fiului sãu Solomon:
„În Casa* aceasta ºi în Ierusalim, pe
care l-am ales din toate seminþiile lui
Israel, vreau sã pun pentru totdeauna
Numele Meu. *2 Sam. 7.13. 
1 Împ. 8.29; 9.3. Cap. 23.27. Ps. 132.13,14. Ier. 32.34.

8. Nu voi* mai muta piciorul lui
Israel afarã din þara pe care am dat-o
pãrinþilor lui, numai sã aibã grijã sã
împlineascã tot ce le-am poruncit ºi
toatã Legea pe care le-a dat-o robul
Meu Moise.” *2 Sam. 7.10.

9. Dar ei n-au ascultat; ºi Manase a
fost pricina pentru* care s-au rãtãcit ºi
au fãcut rãu mai mult decât neamurile
pe care le nimicise Domnul dinaintea
copiilor lui Israel. *Prov. 29.12.

10. Atunci Domnul a vorbit astfel
prin robii Sãi prorocii:
11. „Pentru cã* Manase, împãratul lui

Iuda, a sãvârºit aceste urâciuni, pentru
cã a fãcut mai** rãu decât tot ce
fãcuserã înaintea lui amoriþii ºi pentru
cã a fãcut† ºi pe Iuda sã pãcãtuiascã
prin idolii lui,

*Cap. 23.26,27; 24.3,4. Ier. 15.4. **1 Împ. 21.26. †Vers. 9.

12. iatã ce zice Domnul Dumnezeul
lui Israel: „Voi aduce peste Ierusalim ºi
peste Iuda nenorociri care vor asurzi*
urechile oricui va auzi vorbindu-se de
ele. *1 Sam. 3.11. Ier. 19.3.

13. Voi întinde asupra Ierusalimului
frânghia*, ca asupra Samariei, ºi cum-
pãna, ca asupra casei lui Ahab: ºi voi
curãþa Ierusalimul, ca o farfurie, care
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se curãþã ºi se rãstoarnã cu faþa în jos,
dupã ce a fost curãþatã.

*Isa. 34.11. Plân. 2.8. Amos 7.7,8.

14. Voi pãrãsi rãmãºiþa moºtenirii
Mele ºi-i voi da în mâinile vrãjmaºilor
lor; ºi vor ajunge de jaful ºi prada
tuturor vrãjmaºilor lor,
15. pentru cã au fãcut ce este rãu

înaintea Mea ºi M-au mâniat din ziua
când au ieºit pãrinþii lor din Egipt
pânã în ziua de azi!”
16. Manase* a vãrsat de asemenea

mult sânge nevinovat, pânã acolo
încât a umplut Ierusalimul de la un
capãt la altul, afarã de pãcatele pe care
le-a sãvârºit ºi în care a târât ºi pe
Iuda, fãcând ce este rãu înaintea
Domnului. *Cap. 24.4.

17. Celelalte* fapte ale lui Manase,
tot ce a fãcut el ºi pãcatele la care s-a
dedat nu sunt scrise oare în cartea
Cronicilor împãraþilor lui Iuda?

*2 Cron. 33.11-19.

18. Manase a adormit* cu pãrinþii sãi
ºi a fost îngropat în grãdina casei, în
grãdina lui Uza. ªi, în locul lui, a
domnit fiul sãu Amon. *2 Cron. 33.20.

Amon, împãratul lui Iuda
19. Amon avea douãzeci ºi doi* de

ani când a ajuns împãrat ºi a domnit
doi ani la Ierusalim. Mama sa se
chema Meºulemet, fata lui Haruþ din
Iotba. *2 Cron. 33.21-23.

20. El a fãcut ce este rãu înaintea
Domnului, cum* fãcuse tatãl sãu,
Manase; *Vers. 2, etc.

21. a umblat în toatã calea în care
umblase tatãl sãu, a slujit idolilor
cãrora slujise ºi tatãl sãu ºi s-a
închinat înaintea lor;
22. a pãrãsit* pe Domnul Dumnezeul

pãrinþilor sãi ºi n-a umblat în calea
Domnului. *1 Împ. 11.33.

23. Slujitorii lui Amon au uneltit*
împotriva lui ºi au omorât pe împãrat
în casa lui. *2 Cron. 33.24,25.

24. Dar poporul þãrii a lovit pe toþi
cei ce uneltiserã împotriva împãratului
Amon; ºi poporul þãrii a pus împãrat,
în locul sãu, pe fiul sãu Iosia.
25. Celelalte fapte ale lui Amon ºi ce

a fãcut el nu sunt scrise oare în cartea
Cronicilor împãraþilor lui Iuda?
26. L-au îngropat în mormântul sãu,

în grãdina lui Uza. ªi, în locul lui, a
domnit fiul sãu Iosia.

Iosia, împãratul lui Iuda

221. Iosia avea opt* ani când s-a
fãcut împãrat, ºi a domnit treizeci

ºi unu de ani la Ierusalim. Mama sa
se chema Iedida, fata lui Adaia din
Boþcat**. *2 Cron. 34.1. **Ios. 15.39.

2. El a fãcut ce este bine înaintea
Domnului ºi a umblat în toatã calea
tatãlui sãu David; nu* s-a abãtut de la
ea nici la dreapta, nici la stânga.

*Deut. 5.32.

3. În anul* al optsprezecelea al împã-
ratului Iosia, împãratul a trimis în
Casa Domnului pe ªafan, logofãtul,
fiul lui Aþalia, fiul lui Meºulam. El i-a
zis: *2 Cron. 34.8, etc.

4. „Suie-te la marele preot Hilchia ºi
spune-i sã strângã argintul adus* în
Casa Domnului, pe care l-au primit de
la popor cei ce pãzesc** pragul.

*Cap. 12.4. **Cap. 12.9. Ps. 84.10.

5. Sã se dea argintul acesta în mâi-
nile* meºterilor însãrcinaþi cu lucrarea
în Casa Domnului. ªi sã-l dea celor ce
lucreazã la dregerea stricãciunilor
Casei Domnului, *Cap. 12.11,12,14.

6. anume: dulgherilor, zidarilor ºi
pietrarilor, pentru cumpãrãturile de
lemn ºi de pietre cioplite, trebuitoare
pentru dregerea stricãciunilor Casei.
7. Dar sã* nu li se cearã socoteala de

argintul dat în mâinile lor, cãci ei
lucreazã cinstit.” *Cap. 12.15.

Cartea Legii gãsitã
8. Atunci marele preot Hilchia a zis

lui ªafan, logofãtul: „Am gãsit* cartea
Legii în Casa Domnului.” ªi Hilchia a
dat cartea lui ªafan, ºi ªafan a citit-o.

*Deut. 31.24, etc. 2 Cron. 34.14, etc.

9. Apoi logofãtul ªafan s-a dus sã
dea socotealã împãratului ºi a zis:
„Slujitorii tãi au strâns argintul care se
afla în Casã ºi l-au dat în mâinile meº-
terilor însãrcinaþi cu facerea lucrãrii în
Casa Domnului.”
10. ªafan, logofãtul, a mai spus

împãratului: „Preotul Hilchia mi-a dat
o carte.” ªi ªafan a citit-o înaintea
împãratului.
11. Când a auzit împãratul cuvintele

din cartea Legii, ºi-a sfâºiat hainele.
12. ªi împãratul a dat porunca aceasta

preotului Hilchia, lui Ahicam, fiul lui
ªafan, lui Acbor*, fiul lui Mica, lui
ªafan, logofãtul, ºi lui Asaia, slujitorul
împãratului: *2 Cron. 34.20.

13. „Duceþi-vã ºi întrebaþi pe Domnul
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pentru mine, pentru popor ºi pentru
Iuda, cu privire la cuvintele cãrþii
acesteia care s-a gãsit; cãci mare este
mânia* Domnului care s-a aprins
împotriva noastrã, pentru cã pãrinþii
noºtri n-au ascultat de cuvintele cãrþii
acesteia ºi n-au împlinit tot ce ne este
poruncit în ea.” *Deut. 29.27.

14. Preotul Hilchia, Ahicam, Acbor,
ªafan ºi Asaia, s-au dus la prorociþa
Hulda, nevasta lui ªalum, fiul lui
Ticva*, fiul lui Harhas, pãzitorul
veºmintelor. Ea locuia la Ierusalim, în
cealaltã mahala a cetãþii. Dupã ce i-au
vorbit, *2 Cron. 34.22.

15. ea le-a zis: „Aºa vorbeºte Domnul
Dumnezeul lui Israel: „Spuneþi omului
care v-a trimis la mine:
16. „Aºa vorbeºte Domnul: „Iatã, voi

trimite nenorociri* asupra locului
acestuia ºi asupra locuitorilor lui, dupã
toate cuvintele cãrþii pe care a citit-o
împãratul lui Iuda. *Deut. 29.27. Dan. 9.11-14.

17. Pentru cã M-au* pãrãsit ºi au
adus tãmâie altor dumnezei, mâni-
indu-Mã prin toate lucrãrile mâinilor
lor, mânia Mea s-a aprins împotriva
locului acestuia ºi nu se va stinge.”

*Deut. 29.25-27.

18. Dar sã spuneþi împãratului* lui
Iuda care v-a trimis sã întrebaþi pe
Domnul: „Aºa vorbeºte Domnul Dum-
nezeul lui Israel despre cuvintele pe
care le-ai auzit: *2 Cron. 34.26, etc.

19. „Pentru cã þi s-a miºcat* inima,
pentru cã te-ai smerit** înaintea Dom-
nului când ai auzit ce am spus împo-
triva acestui loc ºi împotriva locui-
torilor lui, care vor ajunge de spaimã†
ºi de blestem††, ºi pentru cã þi-ai
sfâºiat hainele ºi ai plâns înaintea
Mea, ºi Eu am auzit – zice Domnul. –

*Ps. 51.17. Isa. 57.15. **1 Împ. 21.29. †Lev. 26.31,32.
††Ier. 26.6; 44.22.

20. De aceea, iatã, te voi adãuga la
pãrinþii tãi, vei fi adãugat* în pace în
mormântul tãu ºi nu-þi vor vedea ochii
toate nenorocirile pe care le voi aduce
asupra locului acestuia.”
Ei au adus împãratului rãspunsul

acesta. *Ps. 37.37. Isa. 57.1,2.

Nimicirea închinãrii la idoli

231. Împãratul Iosia a strâns* la el
pe toþi bãtrânii lui Iuda ºi ai

Ierusalimului. *2 Cron. 34.29,30, etc.

2. Apoi s-a suit în Casa Domnului, cu
toþi bãrbaþii lui Iuda ºi cu toþi locuitorii

Ierusalimului, preoþii, prorocii ºi tot
poporul, de la cel mai mic pânã la cel
mai mare. A citit înaintea lor toate
cuvintele din cartea legãmântului, pe
care o gãsiserã în Casa* Domnului.

*Cap. 22.8.

3. Împãratul stãtea* pe scaunul lui
împãrãtesc ºi a fãcut legãmânt înaintea
Domnului, îndatorându-se sã urmeze pe
Domnul ºi sã pãzeascã poruncile,
învãþãturile ºi legile Lui, din toatã
inima ºi din tot sufletul lui, ca sã
împlineascã astfel cuvintele legãmân-
tului acestuia, scrise în cartea aceasta.
ªi tot poporul a intrat în legãmânt.

*Cap. 11.14,17.

4. Împãratul a poruncit marelui preot
Hilchia, preoþilor de al doilea rând ºi
celor ce pãzeau pragul, sã scoatã din
Templul Domnului toate sculele care
fuseserã fãcute pentru Baal, pentru
Astarteea* ºi pentru toatã oºtirea ceru-
rilor: ºi le-a ars afarã din Ierusalim, în
ogoarele Chedronului, ºi a pus sã le
ducã cenuºa la Betel. *Cap. 21.3,7.

5. A izgonit pe preoþii idolilor, puºi
de împãraþii lui Iuda sã ardã tãmâie pe
înãlþimi în cetãþile lui Iuda ºi în
împrejurimile Ierusalimului, ºi pe cei
ce aduceau tãmâie lui Baal, soarelui,
lunii, zodiilor ºi întregii oºtiri* a
cerurilor. *Cap. 21.3.

6. A scos din Casa Domnului idolul
Astarteii* ºi l-a dus afarã din Ierusalim
la pârâul Chedron; l-a ars la pârâul
Chedron ºi l-a prefãcut în cenuºã, iar
cenuºa i-a aruncat-o pe mormintele**
copiilor poporului. *Cap. 21.7. **2 Cron. 34.4.
7. A dãrâmat casele sodomiþilor*

care erau în Casa Domnului ºi unde**
femeile împleteau corturi pentru
Astarteea. *1 Împ. 14.24; 15.12. **Ezec. 16.16.
8. A adus pe toþi preoþii din cetãþile

lui Iuda; a pângãrit înãlþimile unde
ardeau preoþii tãmâie, de la Gheba* pânã
la Beer-ªeba; ºi a dãrâmat înãlþimile
de la porþi, cea care era la intrarea porþii
lui Iosua, cãpetenia cetãþii, ºi cea care
era la stânga porþii cetãþii. *1 Împ. 15.22.

9. Totuºi preoþii înãlþimilor* nu se
suiau la altarul Domnului în Ierusalim,
ci mâncau** azime în mijlocul fraþilor
lor. *Ezec. 44.10-14. **1 Sam. 2.36.

10. Împãratul a pângãrit Tofetul* în
valea** fiilor lui Hinom, ca nimeni†
sã nu-ºi mai treacã fiul sau fiica prin
foc în cinstea lui Moloh.

*Isa. 30.33. Ier. 7.31; 19.6,11-13. **Ios. 15.8. †Lev. 18.21.
Deut. 18.10. Ezec. 23.37,39.
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11. A îndepãrtat de la intrarea Casei
Domnului caii, pe care împãraþii lui
Iuda îi închinaserã soarelui, lângã
odaia dregãtorului Netan-Melec, care
locuia în mahala; ºi a ars în foc carele
soarelui.
12. Împãratul a dãrâmat altarele de

pe* acoperiºul odãii de sus a lui Ahaz,
pe care le** fãcuserã împãraþii lui
Iuda, ºi altarele pe care le fãcuse
Manase în cele douã curþi ale Casei
Domnului; dupã ce le-a sfãrâmat ºi le-a
luat de acolo, le-a aruncat þãrâna în
pârâul Chedron. *Ier. 19.13. Þef. 1.5. **Cap. 21.5.

13. Împãratul a pângãrit înãlþimile care
erau în faþa Ierusalimului, pe partea
dreaptã a Muntelui Pierzãrii, ºi pe care*
le zidise Solomon, împãratul lui Israel,
Astarteii, urâciunea sidonienilor, lui
Chemoº, urâciunea Moabului, ºi lui
Milcom, urâciunea fiilor lui Amon.

*1 Împ. 11.7.

14. A sfãrâmat* stâlpii idoleºti ºi a
dãrâmat Astarteile, ºi locul lor l-a
umplut cu oase omeneºti.

*Exod 23.24. Deut. 7.5,25.

15. A dãrâmat ºi altarul de la Betel ºi
înãlþimea* fãcutã de Ieroboam, fiul lui
Nebat, care fãcuse pe Israel sã pãcã-
tuiascã; a ars înãlþimea ºi a prefãcut-o
în þãrânã ºi a ars idolul Astarteii.

*1 Împ. 12.28,33.

Mormântul prorocului din Iuda
16. Iosia, întorcându-se ºi vãzând

mormintele care erau acolo în munte,
a trimis sã ia oasele din morminte, ºi 
le-a ars pe altar, ºi l-a pângãrit, dupã
cuvântul* Domnului, rostit prin omul
lui Dumnezeu, care vestise aceste
lucruri. *1 Împ. 13.2.

17. El a zis: „Ce este mormântul
acesta pe care-l vãd?” Oamenii din
cetate i-au rãspuns: „Este mormântul*
omului lui Dumnezeu, care a venit din
Iuda ºi a strigat împotriva altarului din
Betel lucrurile acestea pe care le
împlineºti tu.” *1 Împ. 13.1,30.

18. ªi el a zis: „Lãsaþi-l; nimeni sã
nu-i miºte oasele!” Astfel, au pãstrat
oasele lui împreunã cu ale prorocului*
care venise din Samaria. *1 Împ. 13.31.

19. Iosia a mai înlãturat toate templele
idoleºti ale înãlþimilor care se aflau în
cetãþile* Samariei ºi pe care le fãcuserã
împãraþii lui Israel ca sã mânie pe
Domnul; a fãcut cu ele întocmai cum
fãcuse în Betel. *2 Cron. 34.6,7.

20. A înjunghiat* pe altare** pe toþi
preoþii înãlþimilor, care erau acolo, ºi
a ars pe ele oase† de oameni. Apoi s-a
întors la Ierusalim. *1 Împ. 13.2. 
**Exod 22.20. 1 Împ. 18.40. Cap. 11.18. †2 Cron. 34.5.

Prãznuirea Paºtilor
21. Împãratul a dat urmãtoarea poruncã

întregului popor: „Prãznuiþi* Paºtile
în cinstea Domnului Dumnezeului
vostru cum** este scris în aceastã
carte a legãmântului.”
*2 Cron. 35.1. **Exod 12.3. Lev. 23.5. Num. 9.2. Deut. 16.2.

22. Paºti ca acesta nu* se prãznuise din
vremea când judecau judecãtorii pe
Israel ºi în tot timpul împãraþilor lui
Israel ºi împãraþilor lui Iuda.

*2 Cron. 35.18,19.

23. Ci abia în al optsprezecelea an
al împãratului Iosia s-a prãznuit
acest Paºti în cinstea Domnului, la
Ierusalim.
24. Mai mult, Iosia a stârpit pe cei ce

chemau* duhurile, pe cei ce spuneau
viitorul, terafimii, idolii ºi toate
urâciunile care se vedeau în þara lui
Iuda ºi la Ierusalim, ca sã împlineascã
astfel cuvintele Legii**, scrise în cartea
pe care o gãsise preotul Hilchia în
Casa Domnului.

*Cap. 21.6. **Lev. 19.31; 20.27. Deut. 18.11.

25. Înainte de Iosia*, n-a fost nici un
împãrat care sã se întoarcã la Domnul,
ca el, din toatã inima, din tot sufletul
ºi din toatã puterea lui, întocmai dupã
toatã Legea lui Moise; ºi chiar dupã
el, n-a fost nici unul ca el. *Cap. 18.5.

26. Totuºi Domnul nu S-a întors
din iuþimea mâniei Lui celei mari de
care era aprins împotriva lui Iuda,
din pricina* tuturor celor ce fãcuse
Manase ca sã-L mânie.

*Cap. 21.11,12; 24.3,4. Ier. 15.4.

27. ªi Domnul a zis: „Voi lepãda ºi pe
Iuda dinaintea Mea, cum am lepãdat*
pe Israel, ºi voi lepãda cetatea aceasta
a Ierusalimului, pe care o alesesem, ºi
casa despre care zisesem: „Acolo va fi
Numele** Meu.”
*Cap. 17.18,20; 18.11; 21.13. **1 Împ. 8.29; 9.3. Cap. 21.4,7.

28. Celelalte fapte ale lui Iosia ºi tot
ce a fãcut el nu sunt scrise oare în
cartea Cronicilor împãraþilor lui Iuda?
29. Pe vremea* sa, Faraon Neco,

împãratul Egiptului, s-a suit împotriva
împãratului Asiriei, la râul Eufratului.
Împãratul Iosia i-a ieºit înainte; ºi
faraon l-a omorât la Meghido**, cum†
l-a vãzut. *2 Cron. 35.20. **Zah. 12.11. †Cap. 14.8.
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30. Slujitorii* lui l-au luat mort într-un
car; l-au adus din Meghido la Ierusalim
ºi l-au îngropat în mormântul sãu. ªi
poporul** þãrii a luat pe Ioahaz, fiul
lui Iosia: ei l-au uns ºi l-au fãcut
împãrat în locul tatãlui sãu.

*2 Cron. 35.24. **2 Cron. 36.1.

Ioahaz, împãratul lui Iuda
31. Ioahaz avea douãzeci ºi trei de

ani când s-a fãcut împãrat ºi a domnit
trei luni la Ierusalim. Mama sa se
chema Hamutal*, fata lui Ieremia, din
Libna. *Cap. 24.18.

32. El a fãcut ce este rãu înaintea
Domnului, întocmai cum fãcuserã
pãrinþii lui.
33. Faraon Neco l-a pus în lanþuri la

Ribla*, în þara Hamatului, ca sã nu
mai domneascã la Ierusalim; ºi a pus
asupra þãrii o gloabã de o sutã de
talanþi de argint ºi de un talant de aur.

*Cap. 25.6. Ier. 52.27.

34. ªi Faraon Neco* a pus împãrat pe
Eliachim, fiul lui Iosia, în locul tatãlui
sãu Iosia ºi i-a schimbat** numele în
Ioiachim†. A luat pe Ioahaz, care a
mers†† în Egipt ºi a murit acolo.

*2 Cron. 36.4. **Cap. 24.17. Dan. 1.7. †Mat. 1.11.
††Ier. 22.11,12. Ezec. 19.3,4.

35. Ioiachim a dat lui faraon argintul*
ºi aurul; dar a trebuit sã punã bir asupra
þãrii ca sã scoatã argintul acesta, cerut
de faraon; a hotãrât partea fiecãruia ºi
a cerut de la poporul þãrii argintul ºi
aurul pe care trebuia sã-l dea lui
Faraon Neco. *Vers. 33.

Ioiachim, împãratul lui Iuda
36. Ioiachim* avea douãzeci ºi cinci

de ani când a ajuns împãrat ºi a domnit
unsprezece ani la Ierusalim. Mama sa
se chema Zebuda, fata lui Pedaia, din
Ruma. *2 Cron. 36.5.

37. El a fãcut ce este rãu înaintea
Domnului, întocmai cum fãcuserã
pãrinþii sãi.

241. Pe vremea* sa, Nebucadneþar,
împãratul Babilonului, a pornit

cu rãzboi. Ioiachim i-a fost supus trei
ani; dar s-a rãsculat din nou împotriva
lui. *2 Cron. 36.6. Ier. 25.1,9. Dan. 1.1.

2. Atunci Domnul* a trimis împotriva
lui Ioiachim cete de haldei, cete de
sirieni, cete de moabiþi ºi cete de  amo-
niþi; le-a trimis împotriva lui Iuda, ca
sã-l nimiceascã, dupã cuvântul** 

pe care-l spusese Domnul prin robii
Sãi prorocii.
*Ier. 25.9; 32.28. Ezec. 19.8. **Cap. 20.17; 21.12-14; 23.27.

3. Lucrul acesta s-a întâmplat numai
dupã porunca Domnului, care voia
sã lepede pe Iuda dinaintea Lui, din
pricina tuturor pãcatelor* sãvârºite de
Manase *Cap. 21.2,11; 23.26.

4. ºi din pricina sângelui* nevinovat
pe care-l vãrsase Manase ºi de care
umpluse Ierusalimul. De aceea, lucrul
acesta Domnul n-a vrut sã-l ierte.

*Cap. 21.16.

5. Celelalte fapte ale lui Ioiachim ºi
tot ce a fãcut el nu sunt scrise oare în
cartea Cronicilor împãraþilor lui Iuda?
6. Ioiachim a adormit* cu pãrinþii sãi.

ªi, în locul lui, a domnit fiul sãu
Ioiachin. *2 Cron. 36.6,8. Ier. 22.18,19; 36.30.

7. Împãratul* Egiptului n-a mai ieºit
din þara lui, cãci împãratul** Babilo-
nului luase tot ce era al împãratului
Egiptului, de la pârâul Egiptului pânã
la râul Eufratului. *Ier. 37.5,7. **Ier. 46.2.

Ioiachin – Împresurarea Ierusalimului
8. Ioiachin avea optsprezece* ani când

a ajuns împãrat ºi a domnit trei luni la
Ierusalim. Mama sa se chema Nehuºta,
fata lui Elnatan, din Ierusalim.

*2 Cron. 36.9.

9. El a fãcut ce este rãu înaintea Dom-
nului, întocmai cum fãcuse tatãl sãu.
10. În vremea aceea*, slujitorii lui

Nebucadneþar, împãratul Babilonului,
s-au suit împotriva Ierusalimului, ºi
cetatea a fost împresuratã. *Dan. 1.1.

11. Nebucadneþar, împãratul Babilo-
nului, a venit înaintea cetãþii pe când o
împresurau slujitorii lui.
12. Atunci Ioiachin, împãratul lui Iuda,

s-a dus* la împãratul Babilonului, cu
mama sa, cu slujitorii, cãpeteniile ºi
dregãtorii lui. ªi împãratul** Babilo-
nului l-a luat prins†, în al optulea an††
al domniei lui. *Ier. 24.1; 
29.1,2. Ezec. 17.12. **Ier. 25.1. †Cap. 25.27. ††Ier. 52.28.

13. A luat* de acolo toate vistieriile
Casei Domnului ºi vistieriile casei îm-
pãratului; ºi a sfãrâmat** toate vasele
de aur pe care le fãcuse Solomon,
împãratul lui Israel, în Templul Dom-
nului, cum† spusese Domnul.

*Cap. 20.17. Isa. 39.6. **Dan. 5.2,3. †Ier. 20.5.

14. A dus* în robie tot Ierusalimul,
toate cãpeteniile ºi toþi oamenii viteji,
în numãr de zece** mii, cu toþi teslarii†
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ºi fierarii: n-a mai rãmas decât poporul††
sãrac al þãrii. *Ier. 24.1. 
**Ier. 52.28. †1 Sam. 13.19,22. ††Cap. 25.12. Ier. 40.7.

15. A strãmutat* pe Ioiachin la
Babilon; ºi a dus robi din Ierusalim la
Babilon, pe mama împãratului, pe
nevestele împãratului ºi pe dregãtorii
lui ºi pe mai marii þãrii,

*2 Cron. 36.10. Est. 2.6. Ier. 22.24, etc.

16. pe toþi* rãzboinicii, în numãr de
ºapte mii, ºi pe teslari ºi fierari, în
numãr de o mie, toþi numai oameni
viteji ºi buni pentru rãzboi. Împãratul
Babilonului i-a luat robi în Babilon.

*Ier. 52.28.

17. ªi împãratul* Babilonului a pus
împãrat, în locul lui Ioiachin, pe
unchiul** sãu Matania, cãruia i-a
schimbat† numele în Zedechia. *Ier. 37.1. 
**1 Cron. 3.15. 2 Cron. 36.10. †Cap. 23.34. 2 Cron. 36.4.

Zedechia
18. Zedechia avea douãzeci ºi unu de

ani* când a ajuns împãrat ºi a domnit
unsprezece ani la Ierusalim. Mama sa se
chema Hamutal**, fata lui Ieremia, din
Libna. *2 Cron. 36.11. Ier. 37.1; 52.1. **Cap. 23.31.

19. El a fãcut ce este rãu* înaintea
Domnului, întocmai cum fãcuse Ioia-
chim. *2 Cron. 36.12.

20. ªi lucrul acesta s-a întâmplat din
pricina mâniei Domnului împotriva
Ierusalimului ºi împotriva lui Iuda, pe
care voia sã-i lepede dinaintea Lui. ªi
Zedechia* s-a rãsculat împotriva împã-
ratului Babilonului. *2 Cron. 36.13. Ezec. 17.15.

251. În al nouãlea* an al domniei lui
Zedechia, în a zecea zi a  lunii a

zecea, Nebucadneþar, împãratul Babilo-
nului, a venit cu toatã oºtirea lui împo-
triva Ierusalimului; a tãbãrât înaintea
lui ºi a ridicat întãrituri de jur împrejur.

*2 Cron. 36.17. Ier. 34.2; 39.1; 52.4,5. Ezec. 24.1.

2. Cetatea a fost împresuratã pânã la
al unsprezecelea an al împãratului
Zedechia.
3. În ziua a noua a lunii a patra*, era

mare foamete în cetate ºi nu era pâine
pentru poporul þãrii. *Ier. 39.2; 52.6.

4. Atunci s-a fãcut o spãrturã* în
cetate; ºi toþi oamenii de rãzboi au
fugit noaptea, pe drumul porþii dintre
cele douã ziduri de lângã grãdina
împãratului, pe când haldeii încon-
jurau cetatea. Fugarii au apucat pe
drumul** care duce în câmpie.

*Ier. 39.2; 52.7, etc. **Ier. 39.4-7; 52.7. Ezec. 12.12.

5. Dar oºtirea haldeilor a urmãrit pe
împãrat ºi l-a ajuns în câmpiile
Ierihonului, ºi toatã oºtirea lui s-a
risipit de la el.
6. Au prins pe împãrat ºi l-au suit

la împãratul Babilonului, la* Ribla; ºi
s-a rostit o hotãrâre împotriva lui.

*Cap. 23.33. Ier. 52.9.

7. Fiii lui Zedechia au fost înjun-
ghiaþi în faþa lui; apoi lui Zedechia 
i-au scos ochii*, l-au legat cu lanþuri
de aramã ºi l-au dus la Babilon.

*Ier. 39.7. Ezec. 12.13.

Dãrâmarea Ierusalimului ºi Templului –
Poporul este dus în robie

8. În ziua a ºaptea* a lunii a cincea –
era în anul** al nouãsprezecelea al
domniei lui Nebucadneþar, împãratul
Babilonului – a venit† Nebuzaradan,
cãpetenia strãjerilor, slujitorul împãra-
tului Babilonului, ºi a intrat în Ieru-
salim. *Ier. 52.12-14. **Vers. 27. Cap. 24.12. †Ier. 39.9.

9. A ars* Casa Domnului, casa împã-
ratului ºi** toate casele Ierusalimului;
a pus foc tuturor caselor care aveau
vreo însemnãtate oarecare.

*2 Cron. 36.19. Ps. 79.1. **Ier. 39.8. Amos 2.5.

10. Toatã oºtirea haldeilor, care era
cu cãpetenia strãjerilor, a* dãrâmat
zidurile dimprejurul Ierusalimului.

*Neem. 1.3. Ier. 52.14.

11. Nebuzaradan, cãpetenia strãjerilor,
a luat robi pe cei ce mai* rãmãseserã
în cetate din popor, pe cei ce fugiserã
la împãratul Babilonului ºi pe cealaltã
mulþime. *Ier. 39.9; 52.15.

12. Însã cãpetenia strãjerilor a lãsat
ca vieri ºi lucrãtori de pãmânt câþiva
din cei mai sãraci* din þarã.

*Cap. 24.14. Ier. 39.10; 40.7; 52.16.

13. Haldeii au sfãrâmat stâlpii* de
aramã** din Casa Domnului, temeliile†,
marea†† de aramã care era în Casa
Domnului ºi au dus arama în Babilon.

*Cap. 20.17. Ier. 27.19,22; 52.17, etc. **1 Împ. 7.15.
†1 Împ. 7.27. ††1 Împ. 7.23.

14. Au luat cenuºarele*, lopeþile,
mucãrile, ceºtile ºi toate uneltele de
aramã cu care se fãcea slujba.

*Exod 27.3. 1 Împ. 7.45,50.

15. Cãpetenia strãjerilor a mai luat ºi
tigãile pentru cãrbuni ºi lighenele, tot
ce era de aur ºi tot ce era de argint.
16. Cei doi stâlpi, marea ºi temeliile,

pe care le fãcuse Solomon pentru Casa
Domnului, toate uneltele acestea de
aramã* aveau o greutate necunoscutã.

*1 Împ. 7.47.
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17. Înãlþimea* unui stâlp era de
optsprezece coþi, ºi deasupra avea un
acoperiº de aramã, a cãrui înãlþime era
de trei coþi; împrejurul acoperiºului
era o împletiturã în chip de reþea ºi
rodii, toate de aramã; tot aºa avea ºi al
doilea stâlp cu împletitura în chip de
reþea. *1 Împ. 7.15. Ier. 52.21.

18. Cãpetenia* strãjerilor a luat pe
marele preot Seraia**, pe Þefania†, al
doilea preot, ºi pe cei trei pãzitori ai
pragului.

*Ier. 52.24, etc. **1 Cron. 6.14. Ezra 7.1. †Ier. 21.1; 29.25.

19. ªi din cetate a luat un dregãtor
care avea sub porunca lui pe oamenii
de rãzboi, cinci* oameni care fãceau
parte din sfetnicii împãratului ºi care
au fost gãsiþi în cetate, pe logofãtul
cãpeteniei oºtirii, însãrcinat sã scrie la
oaste pe poporul þãrii, ºi ºaizeci de
oameni din poporul þãrii, care se aflau
în cetate. *Ier. 52.25.

20. Nebuzaradan, cãpetenia strãjerilor,
i-a luat ºi i-a dus la împãratul Babilo-
nului, la Ribla.
21. Împãratul Babilonului i-a lovit ºi

i-a omorât la Ribla, în þara Hamatului.

Ghedalia dregãtor – Uciderea lui
Astfel* a fost dus în robie Iuda,

departe de þara lui.
*Lev. 26.33. Deut. 28.36,64. Cap. 23.27.

22. ªi Nebucadneþar, împãratul Babi-
lonului, a pus pe poporul* care mai
rãmãsese ºi pe care-l lãsase în þara lui
Iuda, sub porunca lui Ghedalia, fiul lui
Ahicam, fiul lui ªafan. *Ier. 40.5.

23. Când au auzit toate cãpeteniile*
oºtilor, ei ºi oamenii lor, cã împãratul
Babilonului a pus dregãtor pe Ghedalia,
s-au dus la Ghedalia la Miþpa, ºi anume:
Ismael, fiul lui Netania, Iohanan,

fiul lui Careah, Seraia, fiul lui
Tanhumet, din Netofa, ºi Iaazania, fiul
unui maacatit, ei ºi oamenii lor.

*Ier. 40.7-9.

24. Ghedalia le-a jurat, lor ºi oame-
nilor lor, ºi le-a zis: „Sã nu vã temeþi
de nimic din partea slujitorilor hal-
deilor; rãmâneþi în þarã, slujiþi împãra-
tului Babilonului ºi veþi duce-o bine.”
25. Dar în luna* a ºaptea, Ismael, fiul

lui Netania, fiul lui Eliºama, din
neamul împãrãtesc, a venit, însoþit de
zece oameni, ºi au lovit de moarte pe
Ghedalia, ca ºi pe iudeii ºi haldeii care
erau cu el la Miþpa. *Ier. 41.1,2.

26. Atunci tot poporul, de la cel mai
mic pânã la cel mai mare, ºi cãpeteniile
oºtilor, s-au sculat ºi au plecat în*
Egipt, pentru cã le era fricã de haldei.

*Ier. 43.4,7.

Robia lui Ioiachin uºuratã de 
Evil-Merodac

27. În* al treizeci ºi ºaptelea an al
robiei lui Ioiachin, împãratul lui Iuda,
în a douãzeci ºi ºaptea zi a lunii a
douãsprezecea, Evil-Merodac, împãra-
tul Babilonului, în cel dintâi an al
domniei lui, a înãlþat** capul lui
Ioiachin, împãratul lui Iuda, ºi l-a scos
din temniþã, *Ier. 52.31, etc. **Gen. 40.13,20.

28. i-a vorbit cu bunãtate ºi a pus
scaunul lui de domnie mai presus de
scaunul de domnie al împãraþilor care
erau cu el la Babilon.
29. I-a schimbat hainele de temniþã,

ºi Ioiachin a mâncat* întotdeauna la
masa lui, în tot timpul vieþii lui.

*2 Sam. 9.7.

30. Împãratul i-a îngrijit necurmat de
hrana de toate zilele, în tot timpul
vieþii lui.
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Cei zece patriarhi de la Adam 
pânã la Noe

11. Adam, Set*, Enoº, *Gen. 4.25,26; 5.3,6.

2. Chenan, Mahalaleel, Iered,
3. Enoh, Metuºelah, Lemec,

Fiii lui Noe – Urmaºii lui Iafet ºi 
Ham

4. Noe. Sem, Ham ºi Iafet.
5. Fiii* lui Iafet: Gomer, Magog,

Madai, Iavan, Tubal, Meºec ºi Tiras.
*Gen. 10.2, etc.

CARTEA ÎNTÂI A CRONICILOR
SAU ÎNTÂIA PARALIPOMENE1

SPIÞELE NEAMURILOR
(Capitolele 1-9. Faptele Apostolilor 17.26.)

1. Aºa se numeºte în Septuaginta.

6. Fiii lui Gomer: Aºchenaz, Difat ºi
Togarma. –
7. Fiii lui Iavan: Eliºa, Tarsisa,

Chitim ºi Rodanim.
8. Fiii* lui Ham: Cuº, Miþraim, Put ºi

Canaan. – *Gen. 10.6, etc.

9. Fiii lui Cuº: Saba, Havila, Sabta,
Raema ºi Sabteca. – Fiii lui Raema:
Seba ºi Dedan.
10. Cuº* a nãscut pe Nimrod; el a

început sã fie puternic pe pãmânt. –
*Gen. 10.8, etc.

11. Miþraim a nãscut pe Ludimi,
Ananimi, Lehabimi, Naftuhimi,
12. Patrusimi, Casluhimi, din care au

ieºit filistenii ºi caftorimii*. –
*Deut. 2.23.

13. Canaan* a nãscut pe Sidon, întâiul
lui nãscut, ºi pe Het, *Gen. 10.15, etc.

14. ºi pe iebusiþi, amoriþi, ghirgasiþi,
15. heviþi, archiþi, siniþi,
16. arvadiþi, þemariþi, hamatiþi.

Fiii lui Sem
17. Fiii lui Sem*: Elam, Asur,

Arpacºad, Lud ºi Aram; Uþ, Hul,
Gheter ºi Meºec. – *Gen. 10.22; 11.10.

18. Arpacºad a nãscut pe ªelah; ºi
ªelah a nãscut pe Eber.
19. Lui Eber i s-au nãscut doi fii:

numele unuia era Peleg, pentru cã pe
vremea lui s-a împãrþit pãmântul, iar
numele fratelui sãu era Ioctan.
20. Ioctan* a nãscut pe Almodad, pe

ªelef, pe Haþarmavet, pe Ierah,
*Gen. 10.26.

21. pe Hadoram, pe Uzal, pe Dicla,
22. pe Ebal, pe Abimael, pe Seba,
23. pe Ofir, pe Havila ºi pe Iobab.

Toþi aceºtia au fost fii ai lui Ioctan.

Cei zece patriarhi de la Sem la Avraam
24. Sem*, Arpacºad, ªelah,

*Gen. 11.10, etc. Luca 3.36, etc.

25. Eber*, Peleg, Rehu, *Gen. 11.15.

26. Serug, Nahor, Terah,
27. Avram*, adicã Avraam. *Gen. 17.5.

Fiii lui Avraam
28. Fiii lui Avraam: Isaac* ºi Ismael**.

*Gen. 21.2,3. **Gen. 16.11,15.

29. Iatã sãmânþa lor: 
Nebaiot, întâiul nãscut* al lui Ismael,

Chedar, Adbeel, Mibsam, *Gen. 25.13-16.

30. Miºma, Duma, Masa, Hadad,
Tema,
31. Ietur, Nafiº ºi Chedma. Aceºtia

sunt fiii lui Ismael.

32. Fiii Cheturei*, þiitoarea lui Avraam.
Ea a nãscut pe Zimran, Iocºan, Medan,
Madian, Iºbac ºi ªuah. – Fiii lui
Iocºan: Seba ºi Dedan. – *Gen. 25.1,2.

33. Fiii lui Madian: Efa, Efer, Enoh,
Abida ºi Eldaa. – Aceºtia sunt toþi fiii
Cheturei.

Fiii lui Isaac ºi Esau
34. Avraam* a nãscut pe Isaac. – 
Fiii lui Isaac**: Esau ºi Israel.

*Gen. 21.2,3. **Gen. 25.25,26.

35. Fiii lui* Esau: Elifaz, Reuel, Ieuº,
Iaelam ºi Core. – *Gen. 36.9,10.

36. Fiii lui Elifaz: Teman, Omar,
Þefi, Gaetam, Chenaz, Timna ºi
Amalec. –
37. Fiii lui Reuel: Nahat, Zerah,

ªama ºi Miza.
38. Fiii* lui Seir: Lotan, ªobal,

Þibeon, Ana, Diºon, Eþer ºi Diºan. –
*Gen. 36.20.

39. Fiii lui Lotan: Hori ºi Homam.
Sora lui Lotan: Timna. –
40. Fiii lui ªobal: Alian, Manahat,

Ebal, ªefi ºi Onam. – Fiii lui Þibeon:
Aia ºi Ana. –
41. Fiul lui Ana: Diºon*. Fiii lui

Diºon: Hamran, Eºban, Itran ºi
Cheran. – *Gen. 36.25.

42. Fiii lui Eþer: Bilhan, Zaavan ºi
Iaacan. Fiii lui Diºan: Uþ ºi Aran.

Împãraþii Edomului
43. Iatã împãraþii* care au domnit în

þara Edomului, înainte ca sã fi domnit
un împãrat peste copiii lui Israel. –
Bela, fiul lui Beor; numele cetãþii lui
era Dinhaba. – *Gen. 36.31, etc.

44. Bela a murit; ºi, în locul lui, a
domnit Iobab, fiul lui Zerah, din
Boþra. –
45. Iobab a murit; ºi, în locul lui,

a domnit Huºam din þara tema-
niþilor. –
46. Huºam a murit; ºi, în locul lui, a

domnit Hadad, fiul lui Bedad. El a
bãtut pe Madian în câmpia Moabului.
Numele cetãþii lui era Avit. –
47. Hadad a murit; ºi, în locul lui, a

domnit Samla din Masreca. –
48. Samla a* murit; ºi, în locul lui, a

domnit Saul din Rehobot pe Râu. –
*Gen. 36.37.

49. Saul a murit; ºi, în locul lui, a
domnit Baal-Hanan, fiul lui Acbor. –
50. Baal-Hanan a murit; ºi, în locul
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lui, a domnit Hadad. Numele cetãþii
lui era Pahi; ºi numele nevestei lui era
Mehetabeel, fata lui Matred, fata lui
Mezahab. –
51. Hadad a murit.

Cãpeteniile Edomului
Cãpeteniile Edomului* au fost: cãpe-

tenia Timna, cãpetenia Alia, cãpetenia
Ietet, *Gen. 36.40.

52. cãpetenia Oholibama, cãpetenia
Ela, cãpetenia Pinon,
53. cãpetenia Chenaz, cãpetenia Teman,

cãpetenia Mibþar,
54. cãpetenia Magdiel, cãpetenia Iram.

Acestea sunt cãpeteniile Edomului.

Fiii lui Iacov

21. Iatã fiii lui Israel: 
Ruben*, Simeon, Levi, Iuda, Isahar,

Zabulon, *Gen. 29.32; 30.5, etc.; 35.18,22; 46.8, etc.

2. Dan, Iosif, Beniamin, Neftali, Gad
ºi Aºer.
3. Fiii lui* Iuda: Er, Onan, ªela;

aceºtia trei i s-au nãscut din fata lui
ªua**, canaanita. Er†, întâiul nãscut
al lui Iuda, era rãu înaintea Domnului,
care l-a omorât.

*Gen. 38.3; 46.12. Num. 26.19. **Gen. 38.2. †Gen. 38.7.

4. Tamar*, nora lui Iuda, i-a nãscut
pe Pereþ ºi Zerah. Toþi fiii lui Iuda au
fost cinci. *Gen. 38.29,30. Mat. 1.3.

5. Fiii lui Pereþ*: Heþron ºi Hamul.
*Gen. 46.12. Rut 4.18.

6. Fiii lui Zerah: Zimri, Etan*, Heman,
Calcol ºi Dara. De toþi: cinci. –

*1 Împ. 4.31.

7. Fiii lui* Carmi au fost: Acar, care
a tulburat pe Israel când a sãvârºit o
fãrãdelege cu privire la lucrurile care
trebuiau nimicite** cu desãvârºire. –
*Cap. 4.1. **Ios. 6.18; 7.1.

8. Fiul lui Etan: Azaria.
9. Fiii care s-au nãscut lui Heþron

au fost Ierahmeel, Ram ºi Chelubai
(Caleb).
10. Ram a nãscut* pe Aminadab.

Aminadab a nãscut pe Nahºon,
domnul** fiilor lui Iuda.

*Rut 4.19,20. Mat. 1.4. **Num. 1.7; 2.3.

11. Nahºon a nãscut pe Salma. Salma
a nãscut pe Boaz.
12. Boaz a nãscut pe Obed. Obed a

nãscut pe Isai.
13. Isai* a nãscut pe Eliab, întâiul lui

nãscut; pe Abinadab, al doilea; pe
ªimea, al treilea; *1 Sam. 16.6.

14. pe Netaneel, al patrulea; pe Radai,
al cincilea;

15. pe Oþem, al ºaselea; pe David, al
ºaptelea.
16. Surorile lor erau: Þeruia ºi Abigail.

Fiii Þeruiei* au fost: Abiºai, Ioab ºi
Asael, trei. *2 Sam. 2.18.

17. Abigail* a nãscut pe Amasa; tatãl
lui Amasa a fost Ieter, ismaelitul.

*2 Sam. 17.25.

Fiii lui Caleb
18. Caleb, fiul lui Heþron, a avut

copii cu nevasta sa Azuba ºi cu Ieriot.
Iatã fiii pe care i-a avut cu Azuba:
Ieºer, ªobab ºi Ardon.
19. Azuba a murit; ºi Caleb a luat pe

Efrat*, care i-a nãscut pe Hur. *Vers. 50.

20. Hur a nãscut pe Uri, ºi Uri a
nãscut pe Beþaleel*. – *Exod 31.2.

21. În urmã, Heþron a intrat la fiica
lui Machir*, tatãl lui Galaad, ºi avea
ºaizeci de ani când a luat-o; ea i-a
nãscut pe Segub. *Num. 27.1.

22. Segub a nãscut pe Iair, care a avut
douãzeci ºi trei de cetãþi în þara
Galaadului.
23. Gheºuriþii* ºi sirienii le-au luat

târgurile lui Iair cu Chenatul ºi cetãþile
care þineau de el: ºaizeci de cetãþi.
Toþi aceºtia erau fiii lui Machir, tatãl
lui Galaad. *Num. 32.41. Deut. 3.14. Ios. 13.30.

24. Dupã moartea lui Heþron la Caleb-
Efrata, Abia, nevasta lui Heþron, i-a
nãscut pe Aºhur, tatãl lui Tecoa*.

*Cap. 4.5.

25. Fiii lui Ierahmeel, întâiul nãscut
al lui Heþron, au fost: Ram, întâiul
nãscut, Buna, Oren ºi Oþem, nãscuþi
din Ahia.
26. Ierahmeel a avut o altã nevastã,

numitã Atara, care a fost mama lui
Onam. –
27. Fiii lui Ram, întâiul nãscut al lui

Ierahmeel, au fost: Maaþ, Iamin ºi
Echer. –
28. Fiii lui Onam au fost ªamai

ºi Iada. Fiii lui ªamai: Nadab ºi
Abiºur.
29. Numele nevestei lui Abiºur era

Abihail, ºi ea i-a nãscut pe Ahban ºi
Molid.
30. Fiii lui Nadab: Seled ºi Apaim.

Seled a murit fãrã fii.
31. Fiul lui Apaim: Iºei. Fiul lui Iºei:

ªeºan. Fiul* lui ªeºan: Ahlai.
*Vers. 34,35.

32. Fiii lui Iada, fratele lui ªamai:
Ieter ºi Ionatan. Ieter a murit fãrã fii.
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33. Fiii lui Ionatan: Pelet ºi Zaza. –
Aceºtia sunt fiii lui Ierahmeel. –
34. ªeºan n-a avut fii, dar a avut fete.

ªeºan avea un rob egiptean, numit
Iarha.
35. ªi ªeºan a dat pe fiica sa de

nevastã robului sãu Iarha; ea i-a
nãscut pe Atai.
36. Atai a nãscut pe Natan; Natan a

nãscut pe* Zabad; *Cap. 11.41.

37. Zabad a nãscut pe Eflal; Eflal a
nãscut pe Obed;
38. Obed a nãscut pe Iehu; Iehu a

nãscut pe Azaria;
39. Azaria a nãscut pe Haleþ; Haleþ a

nãscut pe Elasa.
40. Elasa a nãscut pe Sismai; Sismai

a nãscut pe ªalum;
41. ªalum a nãscut pe Iecamia;

Iecamia a nãscut pe Eliºama.
42. Fiii lui Caleb, fratele lui Ierahmeel:

Meºa, întâiul sãu nãscut, care a fost
tatãl lui Zif, ºi fiii lui Mareºa, tatãl lui
Hebron.
43. Fiii lui Hebron: Core, Tapuah,

Rechem ºi ªema.
44. ªema a nãscut pe Raham, tatãl lui

Iorcheam. Rechem a nãscut pe ªamai.
45. Fiul lui ªamai: Maon; ºi Maon,

tatãl lui Bet-Þur.
46. Efa, þiitoarea lui Caleb, a nãscut

pe Haran, Moþa ºi Gazez. Haran a
nãscut pe Gazez.
47. Fiii lui Iahdai: Reghem, Iotam,

Gheºan, Pelet, Efa ºi ªaaf.
48. Maaca, þiitoarea lui Caleb, a

nãscut pe ªeber ºi Tirhana.
49. Ea a mai nãscut pe ªaaf, tatãl

lui Madmana, ºi pe ªeva, tatãl lui
Macbena ºi tatãl lui Ghibeea. Fata lui
Caleb era Acsa*. *Ios. 15.17.

50. Aceºtia au fost fiii lui Caleb:
ªobal, fiul lui Hur, întâiul nãscut al
Efratei ºi tatãl lui Chiriat-Iearim;
51. Salma, tatãl lui Betleem; Haref,

tatãl lui Bet-Gader.
52. Fiii lui ªobal, tatãl lui Chiriat-

Iearim, au fost: Haroe, Haþi-Hame-
nuhot.
53. Familiile lui Chiriat-Iearim au fost:

ietriþii, putiþii, ºumatiþii ºi miºraiþii;
din aceste familii au ieºit þoreatiþii ºi
eºtaoliþii.
54. Fiii lui Salma: Betleem ºi netofa-

tiþii, Atrot-Bet-Ioab, Haþi-Hamanahti,
þoreiþii;
55. ºi familiile cãrturarilor care locuiau

la Iaebeþ, tireatiþii, ºimeatiþii ºi sucatiþii.

Aceºtia sunt cheniþii*, ieºiþi din Hamat,
tatãl casei lui Recab**.

*Judc. 1.16. **Ier. 35.2.

Familia lui David

31. Iatã fiii lui David, care i s-au
nãscut la Hebron:

întâiul nãscut, Amnon*, cu Ahinoam
din Izreel**; al doilea, Daniel, cu
Abigail din Carmel; *2 Sam. 3.2. **Ios. 15.56.

2. al treilea, Absalom, fiul Maachei,
fata lui Talmai, împãratul Gheºurului;
al patrulea, Adonia, fiul Haghitei;
3. al cincilea, ªefatia, cu Abital; al

ºaselea, Itream, cu nevasta sa Egla*.
*2 Sam. 3.5.

4. Aceºtia ºase i s-au nãscut la Hebron.
El a domnit* acolo ºapte ani ºi ºase luni,
iar la Ierusalim** a domnit treizeci ºi
trei de ani. *2 Sam. 2.11. **2 Sam. 5.5.

5. Iatã cei ce i s-au nãscut* la Ieru-
salim:
ªimea, ªobab, Natan ºi Solomon**,

patru, cu Bat-ªua, fata lui Amiel;
*2 Sam. 5.14. Cap. 14.4. **2 Sam. 12.24.

6. Ibhar, Eliºama, Elifelet,
7. Noga, Nefeg, Iafia,
8. Eliºama, Eliada ºi Elifelet, nouã*.

*2 Sam. 5.14-16.

9. Aceºtia sunt toþi fiii lui David,
afarã de fiii þiitoarelor. ªi Tamar* era
sora lor. *2 Sam. 13.1.

Urmaºii lui Solomon
10. Fiul lui Solomon: Roboam*.

Abia, fiul sãu; Asa, fiul sãu; Iosafat,
fiul sãu; *1 Împ. 11.43; 15.6.

11. Ioram, fiul sãu; Ahazia, fiul sãu;
Ioas, fiul sãu;
12. Amaþia, fiul sãu; Azaria, fiul sãu;

Iotam, fiul sãu;
13. Ahaz, fiul sãu; Ezechia, fiul sãu;

Manase, fiul sãu;
14. Amon, fiul sãu; Iosia, fiul sãu.
15. Fiii lui Iosia: întâiul nãscut,

Iohanan; al doilea, Ioiachim; al treilea,
Zedechia; al patrulea, ªalum.
16. Fiii lui Ioiachim: Ieconia, fiul sãu;

Zedechia, fiul sãu.
17. Fiii lui Ieconia: Asir, al cãrui fiu

a fost ªealtiel;
18. Malchiram, Pedaia, ªenaþar,

Iecamia, Hoºama ºi Nedabia.
19. Fiii lui Pedaia: Zorobabel ºi ªimei.

Fiii lui Zorobabel: Meºulam ºi Hanania;
ªelomit, sora lor;
20. ºi Haºuba, Ohel, Berechia, Hasadia,

Iuºab-Hesed, cinci.
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21. Fiii lui Hanania: Pelatia ºi Isaia;
fiii lui Refaia, fiii lui Arnan, fiii lui
Obadia, fiii lui ªecania.
22. Fiul lui ªecania: ªemaia. Fiii

lui ªemaia: Hatuº*, Igheal, Bariah,
Nearia ºi ªafat, ºase. *Ezra 8.2.

23. Fiii lui Nearia: Elioenai, Ezechia
ºi Azricam, trei.
24. Fiii lui Elioenai: Hodavia, Eliaºib,

Pelaia, Acub, Iohanan, Delaia ºi Anani,
ºapte.

Urmaºii lui Iuda

41. Fiii lui Iuda: Pereþ*, Heþron,
Carmi, Hur ºi ªobal. *Gen. 38.29; 46.12.

2. Reaia, fiul lui ªobal, a nãscut pe
Iahat; Iahat a nãscut pe Ahumai ºi
Lahad. Acestea sunt familiile þoreati-
þilor.
3. Iatã urmaºii tatãlui lui Etam:

Izreel, Iºma ºi Idbaº; numele surorii
lor era Haþelelponi.
4. Penuel era tatãl lui Ghedor, ºi Ezer

tatãl lui Huºa. Aceºtia sunt fiii lui
Hur*, întâiul nãscut al Efratei, tatãl lui
Betleem. *Cap. 2.50.

5. Aºhur*, tatãl lui Tecoa, a avut
douã neveste, Helea ºi Naara. *Cap. 2.24.

6. Naara i-a nãscut pe Ahuzam, pe
Hefer, pe Temeni ºi pe Ahaºtari:
aceºtia sunt fiii Naarei.
7. Fiii Heleii: Þeret, Þohar ºi Etnan.
8. Coþ a nãscut pe Anub ºi Haþobeba,

ºi familiile lui Aharhel, fiul lui Harum.
9. Iaebeþ era mai cu vazã* decât fraþii

sãi; mama sa i-a pus numele Iaebeþ
(Trist), zicând: „Pentru cã l-am nãscut
cu durere.” *Gen. 34.19.

10. Iaebeþ a chemat pe Dumnezeul lui
Israel ºi a zis: „Dacã mã vei binecu-
vânta ºi-mi vei întinde hotarele, dacã
mâna Ta va fi cu mine ºi dacã mã vei
feri de nenorocire, aºa încât sã nu fiu
în suferinþã!...” ªi Dumnezeu i-a dat
ce ceruse.
11. Chelub, fratele lui ªuha, a nãscut

pe Mechir, care a fost tatãl lui Eºton.
12. Eºton a nãscut casa lui Rafa,

Paseah ºi Techina, tatãl cetãþii lui
Nahaº. Aceºtia sunt bãrbaþii de la
Reca.
13. Fiii lui Chenaz: Otniel* ºi Seraia.

Fiul lui Otniel: Hatat. *Ios. 15.17.

14. Meonotai a nãscut pe Ofra. Seraia
a nãscut pe Ioab, tatãl vãii* lucrãtorilor;
cãci erau lucrãtori. *Neem. 11.3.

15. Fiii lui Caleb, fiul lui Iefune: Iru,
Ela ºi Naam, ºi fiii lui Ela, ºi Chenaz.

16. Fiii lui Iehaleleel: Zif, Zifa, Tiria
ºi Asareel.
17. Fiii lui Ezra: Ieter, Mered, Efer ºi

Ialon. Nevasta lui Mered a nãscut pe
Miriam, pe ªamai ºi pe Iºbah, tatãl lui
Eºtemoa.
18. Nevasta sa, iudaica, a nãscut pe

Iered, tatãl lui Ghedor, pe Eber, tatãl lui
Soco, ºi pe Iecutiel, tatãl lui Zanoah.
Aceºtia sunt fiii Bitiei, fata lui faraon,
pe care a luat-o Mered de nevastã.
19. Fiii nevestei lui Hodia, sora lui

Naham; tatãl lui Chehila, garmitul, ºi
Eºtemoa, maacatitul.
20. Fiii lui Simon: Amnon, Rina,

Ben-Hanan ºi Tilon. Fiii lui Iºei:
Zohet ºi Ben-Zohet.
21. Fiii lui ªela, fiul* lui Iuda: Er,

tatãl lui Leca, Laeda, tatãl lui Mareºa, ºi
familiile casei unde se lucreazã pânza,
din casa lui Aºbea, *Gen. 38.1,5; 46.12.

22. ºi Iochim, ºi oamenii lui Cozeba,
ºi Ioas ºi Saraf, care au stãpânit asupra
Moabului, ºi Iaºubi-Lehem. Aceste
lucruri sunt vechi.
23. Ei erau olari ºi locuiau în livezi ºi

în lunci; locuiau acolo lângã împãrat
ºi lucrau pentru el.

Urmaºii lui Simeon
24. Fiii lui Simeon: Nemuel, Iamin,

Iarib, Zerah, Saul.
25. Fiul lui Saul: ªalum; Mibsam,

fiul sãu; Miºma, fiul sãu.
26. Fiii lui Miºma: Hamuel, fiul sãu.

Zacur, fiul sãu; ªimei, fiul sãu.
27. ªimei a avut ºaisprezece fii ºi

ºase fiice. Fraþii sãi n-au avut mulþi
fii. ªi toate familiile lor nu s-au
înmulþit atât cât fiii lui Iuda.
28. Ei locuiau la Beer-ªeba*, la

Molada, la Haþar-ªual, *Ios. 19.2.

29. la Bilha, la Eþem, la Tolad,
30. la Betuel, la Horma, la Þiclag,
31. la Bet-Marcabot, la Haþar-Susim,

la Bet-Birei ºi la ªaaraim. Acestea au
fost cetãþile lor, pânã la domnia lui
David,
32. ºi satele lor. Ei mai aveau ºi

Etam, Ain, Rimon, Tochen ºi Aºan,
cinci cetãþi;
33. ºi toate satele din împrejurimile

acestor cetãþi, pânã la Baal. Iatã
locuinþele lor ºi spiþa neamului lor.
34. Meºobab; Iamlec; Ioºa, fiul lui

Amaþia;
35. Ioel, Iehu, fiul lui Ioºibia, fiul lui

Seraia, fiul lui Asiel;
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36. Elioenai, Iaacoba, Ieºohaia, Asaia,
Adiel, Iesimiel, Benaia;
37. Ziza, fiul lui ªifei, fiul lui Alon, fiul

lui Iedaia, fiul lui ªimri, fiul lui ªemaia.
38. Aceºtia, numiþi pe nume, erau

domni în familiile lor, ºi casele lor
pãrinteºti au crescut mult.
39. Ei s-au dus înspre Ghedor pânã  la

rãsãritul vãii, sã caute pãºune pentru
turmele lor.
40. Au gãsit pãºuni grase ºi bune ºi o

þarã întinsã, liniºtitã ºi paºnicã, fiindcã
cei ce o locuiau mai înainte se coborau
din Ham.
41. Oamenii aceºtia, scriºi pe nume,

au venit pe vremea lui Ezechia, împã-
ratul lui Iuda; au sfãrâmat* corturile lor
ºi pe maoniþi, care se aflau acolo, i-au
nimicit cu desãvârºire pânã în ziua de
azi ºi s-au aºezat în locul lor, cãci acolo
erau pãºuni pentru turmele lor.

*2 Împ. 18.8.

42. ªi dintre fiii lui Simeon s-au dus
la muntele Seir, în numãr de cinci sute
de oameni. Aveau în frunte pe Pelatia,
Nearia, Refaia ºi Uziel, fiii lui Iºei.
43. Au bãtut rãmãºiþa* de amaleciþi

care scãpase cu viaþã ºi s-au aºezat
acolo pânã în ziua de azi.

*1 Sam. 15.8; 30.17. 2 Sam. 8.12.

Urmaºii lui Ruben

51. Fiii lui Ruben, întâiul nãscut al
lui Israel. – Cãci el era întâiul*

nãscut, dar, pentru cã a spurcat**
patul tatãlui sãu, dreptul† lui de întâi
nãscut a fost dat fiilor lui Iosif, fiul lui
Israel; totuºi Iosif n-a fost scris în
spiþele de neam ca întâi nãscut.

*Gen. 29.32; 49.3. **Gen. 35.22; 49.4. †Gen. 48.15,22.

2. Iuda* a fost în adevãr puternic**
printre fraþii sãi, ºi din el a ieºit un
domnitor; dar dreptul de întâi nãscut
este al lui Iosif.

*Gen. 49.8,10. Ps. 60.7; 108.8. **Mica 5.2. Mat. 2.6.

3. Fiii lui Ruben*, întâiul nãscut al lui
Israel: Enoh, Palu, Heþron ºi Carmi.

*Gen. 46.9. Exod 6.14. Num. 26.5.

4. Fiii lui Ioel: ªemaia, fiul sãu; Gog,
fiul sãu; ªimei, fiul sãu;
5. Mica, fiul sãu; Reaia, fiul sãu;

Baal, fiul sãu;
6. Beera, fiul sãu, pe care l-a luat rob

Tiglat-Pilneser, împãratul Asiriei; el
era domnul rubeniþilor. –
7. Fraþii lui Beera, dupã familiile lor,

aºa cum* sunt scriºi în spiþele neamului
dupã neamurile lor: cel dintâi, Ieiel;
Zaharia; *Vers. 17.

8. Bela, fiul lui Azaz, fiul lui ªema,
fiul lui Ioel. Bela locuia la Aroer* ºi
pânã la Nebo ºi la Baal-Meon;

*Ios. 13.15,16.

9. la rãsãrit, locuia pânã la intrarea
pustiului de la râul Eufrat, cãci turmele
lor erau în mare numãr în þara*
Galaadului. *Ios. 22.9.

10. Pe vremea lui Saul au fãcut
rãzboi cu hagareniþii*, care au cãzut în
mâinile lor, ºi au locuit în corturile lor
pe toatã partea de rãsãrit a Galaadului.

*Gen. 25.12.

Urmaºii lui Gad
11. Fiii lui Gad locuiau în faþa lor, în

þara Basanului*, pânã la Salca.
*Ios. 13.11,24.

12. Ioel, cel dintâi; ªafam, al doilea;
Iaenai ºi ªafat, în Basan.
13. Fraþii lor, dupã casele pãrinþilor

lor: Micael, Meºulam, ªeba, Iorai,
Iaecan, Zia ºi Eber, ºapte.
14. Iatã fiii lui Abihail, fiul lui Huri,

fiul lui Iaroah, fiul lui Galaad, fiul lui
Micael, fiul lui Ieºiºai, fiul lui Iahdo,
fiul lui Buz;
15. Ahi, fiul lui Abdiel, fiul lui Guni,

era cãpetenia caselor pãrinþilor lor.
16. Ei locuiau în Galaad, în Basan ºi

în cetãþile lor ºi în toate împrejurimile
Saronului* pânã la marginile lor.

*Cap. 27.29.

17. Toþi au fost scriºi în spiþele
de neamuri pe vremea lui Iotam*,
împãratul lui Iuda, ºi pe vremea lui
Ieroboam**, împãratul lui Israel.

*2 Împ. 15.5,32. **2 Împ. 14.16,28.

18. Fiii lui Ruben, gadiþii ºi jumãtate
din seminþia lui Manase aveau oameni
viteji, care purtau scut ºi sabie,
trãgeau cu arcul ºi erau deprinºi cu
rãzboiul, în numãr de patruzeci ºi
patru de mii ºapte sute ºaizeci, în stare
sã meargã la oaste.
19. Au fãcut rãzboi cu hagareniþii, cu

Ietur*, cu Nafiº ºi cu Nodab.
*Gen. 25.15. Cap. 1.31.

20. Au* primit ajutor împotriva lor, ºi
hagareniþii ºi toþi cei ce erau cu ei au
fost daþi în mâinile lor. Cãci, în timpul
luptei, strigaserã cãtre Dumnezeu,
care i-a ascultat, pentru cã se încre-
zuserã** în El. *Vers. 22. **Ps. 22.4,5.

21. ªi le-au luat turmele, cincizeci de
mii de cãmile, douã sute cincizeci de
mii de oi, douã mii de mãgari ºi o sutã
de mii de inºi;
22. cãci au fost mulþi morþi, pentru cã
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lupta venea de la Dumnezeu. ªi s-au
aºezat în locul lor pânã în vremea
când au fost luaþi în robie*.

*2 Împ. 15.29; 17.6.

Jumãtatea seminþiei lui Manase
23. Fiii jumãtãþii seminþiei lui Manase

locuiau în þarã, de la Basan pânã la
Baal-Hermon ºi Senir, ºi pe muntele
Hermon; erau mulþi la numãr.
24. Iatã cãpeteniile caselor pãrinþilor

lor: Efer, Iºei, Eliel, Azriel, Ieremia,
Hodavia ºi Iahdiel, oameni viteji,
oameni vestiþi, cãpeteniile caselor
pãrinþilor lor.
25. Dar au pãcãtuit împotriva Dum-

nezeului pãrinþilor lor ºi au curvit*
dupã dumnezeii popoarelor þãrii, pe
care Dumnezeu le nimicise dinaintea
lor. *2 Împ. 17.7.

26. Dumnezeul lui Israel a aþâþat
duhul lui Pul*, împãratul Asiriei, ºi
duhul lui** Tiglat-Pilneser, împãratul
Asiriei; ºi Tiglat-Pilneser a luat robi
pe rubeniþi, gadiþi ºi jumãtate din
seminþia lui Manase ºi i-a dus la
Halah†, la Habor, la Hara ºi la râul
Gozan, unde au rãmas pânã în ziua de
azi. *2 Împ. 15.19. **2 Împ. 15.29. †2 Împ. 17.6; 18.11.

Urmaºii lui Levi

61. Fiii lui Levi: Gherºon*, Chehat
ºi Merari.

*Gen. 46.11. Exod 6.16. Num. 26.57. Cap. 23.6.

2. Fiii lui Chehat: Amram, Iþehar,
Hebron ºi Uziel.
3. Fiii lui Amram: Aaron ºi Moise, ºi

Maria. Fiii lui Aaron: Nadab*, Abihu,
Eleazar ºi Itamar. *Lev. 10.1.

4. Eleazar a nãscut pe Fineas; Fineas
a nãscut pe Abiºua;
5. Abiºua a nãscut pe Buchi; Buchi

a nãscut pe Uzi;
6. Uzi a nãscut pe Zerahia; Zerahia

a nãscut pe Meraiot;
7. Meraiot a nãscut pe Amaria;

Amaria a nãscut pe Ahitub;
8. Ahitub* a nãscut pe Þadoc;

Þadoc** a nãscut pe Ahimaaþ;
*2 Sam. 8.17. **2 Sam. 15.27.

9. Ahimaaþ a nãscut pe Azaria;
Azaria a nãscut pe Iohanan;
10. Iohanan a nãscut pe Azaria, care a

fost preot* în Casa** pe care a zidit-o
Solomon la Ierusalim;

*2 Cron. 26.17,18. **1 Împ. 6. 2 Cron. 3.

11. Azaria* a nãscut pe Amaria;
Amaria a nãscut pe Ahitub; *Ezra 7.3.

12. Ahitub a nãscut pe Þadoc; Þadoc
a nãscut pe ªalum;
13. ªalum a nãscut pe Hilchia; Hilchia

a nãscut pe Azaria;
14. Azaria a nãscut pe Seraia*; Seraia

a nãscut pe Iehoþadac. *Neem. 11.11.

15. Iehoþadac a plecat ºi el când a dus
Domnul în robie* pe Iuda ºi Ierusa-
limul prin Nebucadneþar. *2 Împ. 25.18.

Urmaºii fiilor lui Levi
16. Fiii lui Levi: Gherºon*, Chehat ºi

Merari. – *Exod 6.16.

17. Iatã numele fiilor lui Gherºon:
Libni ºi ªimei. –
18. Fiii lui Chehat: Amram, Iþehar,

Hebron ºi Uziel.
19. Fiii lui Merari: Mahli ºi Muºi. –

Acestea sunt familiile lui Levi, dupã
pãrinþii lor.
20. Din Gherºon: Libni, fiul sãu; Iahat,

fiul sãu; Zima*, fiul sãu; *Vers. 42.

21. Ioah, fiul sãu; Ido, fiul sãu;
Zerah, fiul sãu; Ieatrai, fiul sãu. –
22. Fiii lui Chehat: Aminadab, fiul

sãu; Core, fiul sãu; Asir, fiul sãu;
23. Elcana, fiul sãu; Ebiasaf, fiul sãu;

Asir, fiul sãu;
24. Tahat, fiul sãu; Uriel, fiul sãu;

Ozia, fiul sãu; Saul, fiul sãu.
25. Fiii lui Elcana: Amasai*ºi Ahimot;

*Vers. 35,36.

26. Elcana, fiul sãu; Elcana-Þofai,
fiul sãu; Nahat, fiul sãu;
27. Eliab, fiul sãu; Ieroham, fiul sãu;

Elcana, fiul sãu;
28. ºi fiii lui Samuel, întâiul nãscut:

Vaºni ºi Abia. –
29. Fiii lui Merari: Mahli; Libni, fiul

sãu; ªimei, fiul sãu; Uza, fiul sãu;
30. ªimea, fiul sãu; Haghia, fiul sãu;

Asaia, fiul sãu.

Leviþii cântãreþi: Heman, Asaf ºi Etan

31. Iatã aceia pe care i-a pus David
pentru cârmuirea cântãrii în Casa
Domnului, de când a avut chivotul un
loc* de odihnã: *Cap. 16.1.

32. ei împlineau slujba de cântãreþi
înaintea locaºului Cortului întâlnirii,
pânã când a zidit Solomon Casa Dom-
nului la Ierusalim, ºi îºi fãceau slujba
dupã rânduiala care le era poruncitã.
33. Iatã cei ce slujeau cu fiii lor. Dintre

fiii chehatiþilor: Heman, cântãreþul, fiul
lui Ioel, fiul lui Samuel,
34. fiul lui Elcana, fiul lui Ieroham,

fiul lui Eliel, fiul lui Toah,
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35. fiul lui Þuf, fiul lui Elcana, fiul
lui Mahat, fiul lui Amasai,
36. fiul lui Elcana, fiul lui Ioel, fiul

lui Azaria, fiul lui Þefania,
37. fiul lui Tahat, fiul lui Asir, fiul lui

Ebiasaf*, fiul lui Core, *Exod 6.24.

38. fiul lui Iþehar, fiul lui Chehat, fiul
lui Levi, fiul lui Israel. –
39. Fratele sãu Asaf, care stãtea la

dreapta sa, Asaf, fiul lui Berechia, fiul
lui ªimea,
40. fiul lui Micael, fiul lui Baaseia,

fiul lui Malchia,
41. fiul lui Etni, fiul lui Zerah, fiul

lui Adaia,
42. fiul lui Etan, fiul lui Zima, fiul lui

ªimei,
43. fiul lui Iahat, fiul lui Gherºon,

fiul lui Levi. –
44. Fiii lui Merari, fraþii lor, la

stânga: Etan, fiul lui Chiºi, fiul lui
Abdi, fiul lui Maluc,
45. fiul lui Haºabia, fiul lui Amaþia,

fiul lui Hilchia,
46. fiul lui Amþi, fiul lui Bani, fiul lui

ªemer,
47. fiul lui Mahli, fiul lui Muºi, fiul

lui Merari, fiul lui Levi.

Familia lui Aaron
48. Fraþii lor, leviþii, erau însãrcinaþi

cu toatã slujba locaºului Casei lui
Dumnezeu.
49. Aaron ºi fiii sãi aduceau jertfe pe

altarul* arderilor de tot ºi tãmâie pe
altarul** tãmâiei, împlineau toate
slujbele în Locul Preasfânt ºi fãceau
ispãºire pentru Israel, potrivit cu tot ce
poruncise Moise, robul lui Dumnezeu.

*Lev. 1.9. **Exod 30.7.

50. Iatã fiii lui Aaron: Eleazar, fiul
sãu; Fineas, fiul sãu; Abiºua, fiul sãu;
51. Buchi, fiul sãu; Uzi, fiul sãu;

Zerahia, fiul sãu;
52. Meraiot, fiul sãu; Amaria, fiul

sãu; Ahitub, fiul sãu;
53. Þadoc, fiul sãu; Ahimaaþ, fiul

sãu.
Locurile date leviþilor

54. Iatã locuinþele* lor, dupã satele
lor, în hotarele care le-au fost însem-
nate. Fiilor lui Aaron din familia
chehatiþilor, ieºiþi cei dintâi la sorþi,

*Ios. 21.

55. li s-a dat Hebronul*, în þara lui
Iuda, ºi locurile lui de pãºunat;

*Ios. 21.11,12.

56. dar câmpia* cetãþii ºi satele ei au
fost date lui Caleb, fiul lui Iefune.

*Ios. 14.13; 15.13.

57. Fiilor lui Aaron* li s-a dat cetatea
de scãpare Hebron, Libna ºi locurile ei
de pãºunat, Iatir, Eºtemoa cu locurile
ei de pãºunat, *Ios. 21.13.

58. Hilen cu locurile lui de pãºunat,
Debir cu locurile lui de pãºunat,
59. Aºan cu locurile lui de pãºunat,

Bet-ªemeº cu locurile lui de pãºunat;
60. ºi din seminþia lui Beniamin:

Gheba cu locurile lui de pãºunat,
Alemet cu locurile lui de pãºunat,
Anatot cu locurile lui de pãºunat.
Toate cetãþile lor erau treisprezece
cetãþi, dupã familiile lor.
61. Celorlalþi fii ai lui Chehat li s-au

dat prin sorþi* zece cetãþi din familiile
seminþiei lui Efraim, din seminþia lui
Dan ºi din jumãtatea** seminþiei lui
Manase. *Vers. 66. **Ios. 21.5.

62. Fiii lui Gherºon, dupã familiile
lor, au cãpãtat treisprezece cetãþi din
seminþia lui Isahar, din seminþia lui
Aºer, din seminþia lui Neftali ºi din
seminþia lui Manase în Basan.
63. Fiii lui Merari, dupã familiile lor,

au cãpãtat prin sorþi douãsprezece*
cetãþi din seminþia lui Ruben, din
seminþia lui Gad ºi din seminþia lui
Zabulon. *Ios. 21.7,34.

64. Copiii lui Israel au dat astfel
leviþilor cetãþile ºi locurile lor de    pã-
ºunat.
65. Au dat prin sorþi, din seminþia lui

Iuda, din seminþia fiilor lui Simeon ºi
din seminþia fiilor lui Beniamin, aceste
cetãþi, pe care le-au numit pe nume.
66. Cât pentru celelalte* familii ale

fiilor lui Chehat, cetãþile þinutului lor
au fost luate din seminþia lui Efraim.

*Vers. 61.

67. Le-au* dat: cetatea de scãpare
Sihem cu locurile lui de pãºunat, în
muntele lui Efraim, Ghezer cu locurile
lui de pãºunat, *Ios. 21.21.

68. Iocmeam* cu locurile lui de
pãºunat, Bet-Horon cu locurile lui de
pãºunat, *Ios. 21.22-35.

69. Aialon cu locurile lui de pãºunat
ºi Gat-Rimon cu locurile lui de pãºunat;
70. ºi din jumãtatea seminþiei lui

Manase au dat: Aner cu locurile lui de
pãºunat ºi Bileam cu locurile lui de
pãºunat, pentru familia celorlalþi fii ai
lui Chehat.
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71. Fiilor lui Gherºon le-au dat: din
familia jumãtãþii seminþiei lui Manase,
Golan în Basan cu locurile lui de
pãºunat ºi Aºtarot cu locurile lui de
pãºunat;
72. din seminþia lui Isahar, Chedeº cu

locurile lui de pãºunat, Dobrat cu
locurile lui de pãºunat,
73. Ramot cu locurile lui de pãºunat

ºi Anem cu locurile lui de pãºunat;
74. din seminþia lui Aºer, Maºal cu

locurile lui de pãºunat, Abdon cu
locurile lui de pãºunat,
75. Hucoc cu locurile lui de pãºunat

ºi Rehob cu locurile lui de pãºunat;
76. ºi din seminþia lui Neftali, Chedeº

din Galileea cu locurile lui de pãºunat,
Hamon cu locurile lui de pãºunat ºi
Chiriataim cu locurile lui de pãºunat.
77. Celorlalþi leviþi, fiilor lui Merari,

le-au dat: din seminþia lui Zabulon,
Rimono cu locurile lui de pãºunat ºi
Taborul cu locurile lui de pãºunat,
78. iar de cealaltã parte a Iordanului,

în faþa Ierihonului, la rãsãrit de Iordan:
din seminþia lui Ruben, Beþer, în pustiu,
cu locurile lui de pãºunat, Iahþa cu
locurile lui de pãºunat,
79. Chedemot cu locurile lui de

pãºunat ºi Mefaat cu locurile lui de
pãºunat;
80. ºi din seminþia lui Gad, Ramot

din Galaad cu locurile lui de pãºunat,
Mahanaim cu locurile lui de pãºunat,
81. Hesbonul cu locurile lui de

pãºunat ºi Iaezer cu locurile lui de
pãºunat.

Urmaºii lui Isahar

71. Fiii lui Isahar: Tola*, Pua, Iaºub
ºi ªimron, patru. *Gen. 46.13. Num. 26.23.

2. Fiii lui Tola: Uzi, Refaia, Ieriel,
Iahmai, Ibsam ºi Samuel, cãpeteniile
caselor pãrinþilor lor, anume ai lui
Tola, oameni viteji în neamul lor; pe
vremea lui David numãrul* lor era de
douãzeci ºi douã de mii ºase sute.

*2 Sam. 24.1,2. Cap. 27.1.

3. Fiul lui Uzi: Izrahia. Fiii lui
Izrahia: Micael, Obadia, Ioel, Iºia, de
toþi cinci cãpetenii;
4. aveau cu ei, dupã neamurile lor,

dupã casele pãrinþilor lor, treizeci ºi
ºase de mii de oameni, ostaºi înarmaþi
pentru rãzboi, cãci aveau multe neveste
ºi fii.
5. Fraþii lor, dupã toate familiile lui

Isahar, oameni viteji, erau de toþi opt-

zeci ºi ºapte de mii, scriºi în spiþele de
neam.

Urmaºii lui Beniamin
6. Fiii lui Beniamin*: Bela, Becher ºi

Iediael, trei. *Gen. 46.21. Num. 26.39. Cap. 8.1, etc.

7. Fiii lui Bela: Eþbon, Uzi, Uziel,
Ierimot ºi Iri, cinci cãpetenii ai caselor
pãrinþilor lor, oameni viteji ºi scriºi în
spiþele de neam, în numãr de douãzeci
ºi douã de mii treizeci ºi patru. –
8. Fiii lui Becher: Zemira, Ioaº, Eliezer,

Elioenai, Omri, Ieremot, Abia, Anatot ºi
Alamet; toþi aceºtia erau fii ai lui Becher 
9. ºi scriºi în spiþele de neam dupã

neamurile lor, drept cãpetenii ale
caselor pãrinþilor lor, oameni viteji, în
numãr de douãzeci de mii douã sute. –
10. Fiul lui Iediael: Bilhan. Fiii lui

Bilhan: Ieuº, Beniamin, Ehud, Chenaana,
Zetan, Tarsis ºi Ahiºahar;
11. toþi aceºtia erau fii ai lui Iediael,

cãpetenii ale caselor pãrinþilor lor,
oameni viteji, în numãr de ºaptespre-
zece mii douã sute, în stare sã poarte
armele ºi sã meargã la rãzboi.
12. ªupim* ºi Hupim, fiii lui Ir;

Huºim, fiul lui Aher. *Num. 26.39.

Urmaºii lui Neftali
13. Fiii lui Neftali: Iahþiel, Guni, Ieþer

ºi ªalum*, fiii Bilhei. *Gen. 46.24.

Urmaºii lui Manase
14. Fiii lui Manase: Asriel, pe care 

l-a nãscut þiitoarea sa sirianã; ea a
nãscut pe Machir, tatãl lui Galaad.
15. Machir a luat de nevastã pe sora

lui Hupim ºi ªupim. Numele surorii
lui era Maaca. Numele celui de al doilea
fiu era Þelofhad; ºi Þelofhad a avut fete.
16. Maaca, nevasta lui Machir, a

nãscut un fiu ºi i-a pus numele Pereº;
numele fratelui sãu era ªereº, ºi fiii
sãi erau Ulam ºi Rechem.
17. Fiul lui Ulam: Bedan*. Aceºtia

sunt fiii lui Galaad, fiul lui Machir,
fiul lui Manase. *1 Sam. 12.11.

18. Sora sa, Hamolechet, a nãscut pe
Iºhod, pe Abiezer* ºi pe Mahla.

*Num. 26.30.

19. Fiii lui ªemida erau: Ahian,
Sihem, Lichi ºi Aniam.

Urmaºii lui Efraim
20. Fiii lui Efraim*: ªutelah; Bered,

fiul sãu; Tahat, fiul sãu; Eleada, fiul
sãu; Tahat, fiul sãu; *Num. 26.35.
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21. Zabad, fiul sãu; ªutelah, fiul sãu;
Ezer ºi Elead. Oamenii din Gat,
nãscuþi în þarã, i-au omorât, pentru cã
se coborâserã sã le ia turmele.
22. Efraim, tatãl lor, s-a jelit multã

vreme, ºi fraþii sãi au venit sã-l
mângâie.
23. Apoi a intrat la nevasta sa, ºi ea a

zãmislit ºi a nãscut un fiu; el i-a pus
numele Beria (În nenorocire), pentru
cã nenorocirea era în casã.
24. A avut ca fiicã pe ªeera, care

a zidit Bet-Horonul de jos ºi Bet-
Horonul de sus, ºi pe Uzen-ªeera.
25. Refah, fiul sãu, ºi Reºef; Telah,

fiul sãu; Tahan, fiul sãu;
26. Laedan, fiul sãu; Amihud, fiul

sãu; Eliºama, fiul sãu;
27. Nun, fiul sãu; Iosua, fiul sãu.
28. Ei aveau în stãpânire ºi ca

locuinþã Betelul cu satele lui; la
rãsãrit: Naaran*; la apus: Ghezer cu
satele lui, Sihemul cu satele lui, pânã
la Gaza cu satele ei. *Ios. 16.7.

29. Fiii lui Manase* stãpâneau Bet-
ªeanul cu satele lui, Taanacul cu satele
lui, Meghidoul** cu satele lui, Dorul
cu satele lui. În aceste cetãþi au locuit
fiii lui Iosif, fiul lui Israel.

*Ios. 17.7. **Ios. 17.11.

Urmaºii lui Aºer
30. Fiii lui Aºer*: Imna, Iºva, Iºvi ºi

Beria; ºi Serah, sora lor.
*Gen. 46.17. Num. 26.44.

31. Fiii lui Beria: Eber ºi Malchiel.
32. Malchiel a fost tatãl lui Birzavit.

ªi Eber a nãscut pe Iaflet, pe ªomer ºi
pe Hotam, ºi pe sora lor ªua. –
33. Fiii lui Iaflet: Pasac, Bimhal ºi

Aºvat. Aceºtia sunt fiii lui Iaflet. –
34. Fiii lui ªamer: Ahi, Rohega,

Huba ºi Aram. –
35. Fiii lui Helem, fratele sãu: Þofah,

Imna, ªeleº ºi Amal.
36. Fiii lui Þofah: Suah, Harnefer,

ªual, Beri, Imra,
37. Beþer, Hod, ªama, ªilºa, Itran ºi

Beera.
38. Fiii lui Ieter: Iefune, Pispa ºi

Ara. –
39. Fiii lui Ula: Arah, Haniel ºi Riþia. –
40. Toþi aceºtia erau fiii lui Aºer,

cãpeteniile caselor pãrinþilor lor, oameni
aleºi ºi viteji, cãpeteniile domnilor,
scriºi în numãr de douãzeci ºi ºase de
mii de oameni, în stare sã poarte
armele ºi sã meargã la rãzboi.

Urmaºii lui Beniamin

81. Beniamin a nãscut pe Bela*,
întâiul lui nãscut, pe Aºbel, al

doilea, Ahrah, al treilea,
*Gen. 46.21. Num. 26.38. Cap. 7.6.

2. Noha, al patrulea, ºi Rafa, al
cincilea.
3. Fiii lui Bela au fost: Adar, Ghera,

Abihud,
4. Abiºua, Naaman, Ahoah,
5. Ghera, ªefufan ºi Huram.
6. Iatã fiii lui Ehud, care erau capi de

familie între locuitorii din Gheba ºi care
i-au strãmutat la Manahat*: *Cap. 2.52.

7. Naaman, Ahia ºi Ghera. Ghera,
care i-a strãmutat, a nãscut pe Uza ºi
pe Ahihud.
8. ªaharaim a avut copii în þara

Moabului, dupã ce a îndepãrtat pe
nevestele sale: Huºim ºi Baara.
9. Cu nevasta sa Hodeº a avut pe:

Iobab, Þibia, Meºa, Malcam,
10. Ieuþ, ªochia ºi Mirma. Aceºtia

sunt fiii sãi, capii de familie.
11. Cu Huºim a avut pe: Abitub ºi

Elpaal.
12. Fiii lui Elpaal: Eber, Miºeam ºi

ªemer, care a zidit Ono, Lod ºi satele lui.
13. Beria ºi ªema, care erau capi de

familie între locuitorii Aialonului, au
pus pe fugã pe locuitorii din Gat.
14. Ahio, ªaºac, Ieremot,
15. Zebadia, Arad, Eder,
16. Micael, Iºfa ºi Ioha erau fiii lui

Beria. –
17. Zebadia, Meºulam, Hizchi, Eber,
18. Iºmerai, Izlia ºi Iobab erau fiii lui

Elpaal. –
19. Iachim, Zicri, Zabdi,
20. Elienai, Þiltai, Eliel,
21. Adaia, Beraia ºi ªimrat erau fiii

lui ªimei.
22. Iºpan, Eber, Eliel,
23. Abdon, Zicri, Hanan,
24. Hanania, Elam, Antotia,
25. Ifdeia ºi Penuel erau fiii lui

ªaºac. –
26. ªamºerai, ªeharia, Atalia,
27. Iaareºia, Elia ºi Zicri erau fiii lui

Ieroham. –
28. Aceºtia sunt capi de familie, capi

dupã neamurile lor. Ei locuiau la
Ierusalim.

Spiþa neamului lui Saul
29. Tatãl lui Gabaon locuia la Gabaon,

ºi numele nevestei* lui era Maaca.
*Cap. 9.35.
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30. Abdon era fiul sãu întâi nãscut,
apoi Þur, Chis, Baal, Nadab,
31. Ghedor, Ahio ºi Zecher.
32. Miclot a nãscut pe ªimea. ªi ei

locuiau tot la Ierusalim lângã fraþii lor,
împreunã cu fraþii lor. –
33. Ner* a nãscut pe Chis; Chis a

nãscut pe Saul; Saul a nãscut pe
Ionatan, pe Malchi-ªua, pe Abinadab
ºi pe Eºbaal. *1 Sam. 14.51.

34. Fiul lui Ionatan: Merib-Baal. Merib-
Baal a nãscut pe Mica*. *2 Sam. 9.12.

35. Fiii lui Mica: Piton, Melec,
Taerea ºi Ahaz.
36. Ahaz a nãscut pe Iehoada; Iehoada

a nãscut pe Alemet, Azmavet ºi Zimri;
Zimri a nãscut pe Moþa;
37. Moþa a nãscut pe Binea. Fiul aces-

tuia a fost Rafa*; Eleasa a fost fiul aces-
tuia; Aþel a fost fiul acestuia; *Cap. 9.43.

38. Aþel a avut ºase fii, ale cãror
nume iatã-le: Azricam, Bocru, Ismael,
ªearia, Obadia ºi Hanan. Toþi aceºtia
erau fiii lui Aþel. –
39. Fiii fratelui sãu Eºec: Ulam,

întâiul lui nãscut, Ieus, al doilea, ºi
Elifelet, al treilea.
40. Fiii lui Ulam au fost oameni viteji

care trãgeau cu arcul, ºi au avut mulþi
fii ºi nepoþi, o sutã cincizeci.
Toþi aceºtia sunt fiii lui Beniamin.

Locuitorii Ierusalimului dupã
întoarcerea din robie

91. Tot* Israelul este scris în spiþele
de neam ºi trecut în cartea împã-

raþilor lui Israel. ªi Iuda a fost luat rob
în Babilon, din pricina fãrãdelegilor
lui. *Ezra 2.59.

2. Cei dintâi* locuitori care au locuit
în moºiile lor, în cetãþile lor, erau isra-
eliþii, preoþii, leviþii ºi netiniþii**.

*Ezra 2.70. Neem. 7.73. **Ios. 9.27. Ezra 2.43; 8.20.

3. La Ierusalim* locuiau fii de ai lui
Iuda, fii de ai lui Beniamin ºi fii de ai
lui Efraim ºi Manase. – *Neem. 11.1.

4. Fii de ai lui Pereþ, fiul lui Iuda:
Utai, fiul lui Amihud, fiul lui Omri,
fiul lui Imri, fiul lui Bani.
5. Dintre ºiloniþi: Asaia, întâiul

nãscut, ºi fiii sãi.
6. Fii de ai lui Zerah: Ieuel ºi fraþii

sãi, ºase sute nouãzeci. –
7. Fii de ai lui Beniamin: Salu, fiul

lui Meºulam, fiul lui Hodavia, fiul lui
Asenua;
8. Ibneia, fiul lui Ieroham; Ela, fiul

lui Uzi, fiul lui Micri; Meºulam, fiul

lui ªefatia, fiul lui Reuel, fiul lui
Ibnia;
9. ºi fraþii lor, dupã neamurile lor, nouã

sute cincizeci ºi ºase. Toþi oamenii
aceºtia erau capi de familie în casele
pãrinþilor lor.

Preoþii
10. Din* preoþi: Iedaeia, Iehoiarib,

Iachin, *Neem. 11.10, etc.

11. Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui
Meºulam, fiul lui Þadoc, fiul lui
Meraiot, fiul lui Ahitub, mai marele
Casei lui Dumnezeu;
12. Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui

Paºhur, fiul lui Malchia; Maesai, fiul
lui Adiel, fiul lui Iahzera, fiul lui
Meºulam, fiul lui Meºilemit, fiul lui
Imer;
13. ºi fraþii lor, cãpetenii ale caselor

pãrinþilor lor, o mie ºapte sute ºaizeci,
oameni viteji, puºi în slujba Casei lui
Dumnezeu.

Leviþii ºi slujbele Sfântului Locaº
14. Din leviþi: ªemaia, fiul lui Haºub,

fiul lui Azricam, fiul lui Haºabia, din
fiii lui Merari;
15. Bacbacar, Hereº, Galal, Matania,

fiul lui Mica, fiul lui Zicri, fiul lui Asaf;
16. Obadia, fiul lui ªemaia, fiul lui

Galal, fiul lui Iedutun; Berechia, fiul
lui Asa, fiul lui Elcana, care locuia în
satele netofatiþilor.
17. ªi uºierii: ªalum, Acub, Talmon,

Ahiman ºi fraþii lor; ªalum era cãpe-
tenia lor,
18. ºi pânã în ziua de azi el este la uºa

împãratului, la rãsãrit. Aceºtia sunt
uºierii taberei fiilor lui Levi.
19. ªalum, fiul lui Core, fiul lui

Ebiasaf, fiul lui Core, ºi fraþii sãi din
casa tatãlui sãu, coreiþii, împlineau
slujba de pãzitori ai pragurilor Cortului;
pãrinþii lor pãziserã intrarea în tabãra
Domnului,
20. ºi Fineas*, fiul lui Eleazar, fusese

odinioarã cãpetenia lor, ºi Domnul era
cu el. *Num. 31.6.

21. Zaharia, fiul lui Meºelemia, era
uºier la intrarea Cortului întâlnirii.
22. De toþi erau douã sute doisprezece,

aleºi ca uºieri ai pragurilor ºi scriºi în
spiþele de neam, dupã satele lor. David
ºi* vãzãtorul** Samuel îi puseserã în
slujba lor. *1 Sam. 9.9. **Cap. 16.1,2.

23. Ei ºi copiii lor pãzeau uºile Casei
Domnului, adicã ale casei Cortului.
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24. Erau uºieri în cele patru vânturi:
la rãsãrit, la apus, la miazãnoapte ºi la
miazãzi.
25. Fraþii lor, care locuiau în satele

lor, trebuiau sã vinã din timp în timp
la ei* ºapte zile. *2 Împ. 11.5.

26. Cãci aceste patru cãpetenii ale
uºierilor, aceºti leviþi, erau întotdeauna
în slujbã ºi mai aveau privegherea
asupra odãilor ºi vistieriilor Casei lui
Dumnezeu;
27. petreceau noaptea în jurul Casei

lui Dumnezeu, a cãrei pazã o aveau ºi
pe care trebuiau s-o deschidã în fiecare
dimineaþã.
28. Unii din leviþi aveau grijã de

uneltele pentru slujbã, pe care le numãrau
la intrare ºi le numãrau ºi la ieºire.
29. Alþii îngrijeau de unelte, de toate

uneltele Sfântului Locaº, ºi de floarea
fãinii, de vin, de untdelemn, de tãmâie
ºi de miresme.
30. Fii de ai preoþilor pregãteau

tãmâia* mirositoare. *Exod 30.23.

31. Matitia, unul din leviþi, întâiul
nãscut al lui ªalum, coreitul, avea
grijã de* turtele coapte în tigaie.

*Lev. 2.5; 6.21.

32. ªi unii din fraþii lor, dintre chehatiþi,
erau însãrcinaþi sã pregãteascã pentru
fiecare Sabat pâinile* pentru punerea
înaintea Domnului. *Lev. 24.8.

33. Aceºtia sunt cântãreþii*, capii de
familie ai leviþilor, care locuiau în
odãi, scutiþi de alte slujbe, pentru cã
lucrau zi ºi noapte. *Cap. 6.31; 25.1.

34. Aceºtia sunt capii de familie ai
leviþilor, capi dupã neamurile lor. Ei
locuiau la Ierusalim.

Locuitorii din Gabaon ºi casa lui Saul
35. Tatãl lui Gabaon, Ieiel, locuia la

Gabaon, ºi numele nevestei lui era
Maaca*. *Cap. 8.29.

36. Abdon a fost fiul sãu întâi nãscut,
apoi Þur, Chis, Baal, Ner, Nadab,
37. Ghedor, Ahio, Zaharia ºi Miclot.
38. Miclot a nãscut pe ªimeam. ªi ei

locuiau tot la Ierusalim lângã fraþii lor,
cu fraþii lor.
39. Ner* a nãscut pe Chis; Chis a

nãscut pe Saul; Saul a nãscut pe
Ionatan, pe Malchi-ªua, pe Abinadab
ºi pe Eºbaal. *Cap. 8.33.

40. Fiul lui Ionatan: Merib-Baal.
Merib-Baal a nãscut pe Mica.
41. Fiii lui Mica: Piton, Melec ºi Tahrea.

42. Ahaz* a nãscut pe Iaera; Iaera a
nãscut pe Alemet, Azmavet ºi Zimri;
Zimri a nãscut pe Moþa; *Cap. 8.35.

43. Moþa a nãscut pe Binea. Fiul
acestuia a fost Refaia; Eleasa a fost
fiul acestuia; Aþel a fost fiul acestuia.
44. Aþel a avut ºase fii, ale cãror

nume iatã-le: Azricam, Bocru, Ismael,
ªearia, Obadia ºi Hanan. Aceºtia sunt
fiii lui Aþel.

ISTORIA LUI DAVID
(2 Samuel 23.3-5. Capitolele 10-29.)

Moartea lui Saul

10 1. Filistenii* s-au luptat cu Israel,
ºi oamenii lui Israel au luat-o la

fugã înaintea filistenilor ºi au cãzut
morþi pe muntele Ghilboa. *1 Sam. 31.1,2.

2. Filistenii au urmãrit pe Saul ºi pe
fiii lui ºi au ucis pe Ionatan, Abinadab
ºi Malchi-ªua, fiii lui Saul.
3. Învãlmãºeala luptei a prins ºi pe

Saul; arcaºii l-au ajuns ºi l-au rãnit.
4. Saul a zis atunci celui ce-i ducea

armele: „Scoate-þi sabia ºi strãpunge-mã
cu ea, ca nu cumva sã vinã aceºti
netãiaþi împrejur sã mã batjocoreascã.”
Cel ce-i ducea armele n-a voit, cãci se
temea. ªi Saul ºi-a luat sabia ºi s-a
aruncat în ea.
5. Cel ce ducea armele lui Saul,

vãzându-l mort, s-a aruncat ºi el în
sabia lui ºi a murit.
6. Astfel a pierit Saul ºi cei trei fii ai

lui, ºi toatã casa lui a pierit în acelaºi
timp.
7. Toþi bãrbaþii lui Israel care erau în

vale, vãzând fuga ºi vãzând cã Saul ºi
fiii lui au murit, ºi-au pãrãsit cetãþile
ºi au fugit ºi ei. ªi filistenii au venit ºi
s-au aºezat acolo.
8. A doua zi, filistenii au venit sã

jefuiascã morþii ºi au gãsit pe Saul ºi
pe fiii lui cãzuþi pe muntele Ghilboa.
9. L-au jefuit ºi i-au luat capul ºi

armele. Apoi au trimis sã dea de ºtire
prin toatã þara filistenilor, idolilor lor
ºi poporului.
10. Au pus* armele lui Saul în casa

dumnezeului lor ºi i-au atârnat þeasta
capului în templul lui Dagon.

*1 Sam. 31.10.

11. Când au auzit toþi locuitorii din
Iabesul din Galaad tot ce au fãcut
filistenii lui Saul,
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12. s-au sculat toþi oamenii viteji,
au luat trupul lui Saul ºi trupurile
fiilor lui ºi le-au dus la Iabes. Le-au
îngropat oasele sub stejar, la Iabes, ºi
au postit ºapte zile.
13. Saul a murit, pentru cã s-a fãcut

vinovat de fãrãdelege faþã de Domnul,
al cãrui cuvânt* nu l-a pãzit, ºi pentru
cã a întrebat** ºi cerut sfatul celor ce
cheamã morþii.

*1 Sam. 13.13; 15.23. **1 Sam. 28.7.

14. N-a întrebat pe Domnul: de aceea
Domnul l-a omorât, ºi împãrãþia a 
dat-o* lui David, fiul lui Isai.

*1 Sam. 15.28. 2 Sam. 3.9,10; 5.3.

David, împãrat

111. Tot Israelul* s-a strâns la
David la Hebron, zicând: „Iatã cã

noi suntem os din oasele tale ºi carne
din carnea ta. *2 Sam. 5.1.

2. Odinioarã, chiar când era Saul
împãrat, tu duceai ºi aduceai pe Israel
înapoi. Domnul Dumnezeul tãu þi-a
zis: „Tu vei paºte* pe poporul Meu,
Israel, ºi tu vei fi cãpetenia poporului
Meu, Israel.” *Ps. 78.71.

3. Astfel toþi bãtrânii lui Israel au
venit la împãrat la Hebron, ºi David
a fãcut legãmânt cu ei la Hebron,
înaintea Domnului. Au uns* pe David
împãrat peste Israel, dupã cuvântul
Domnului spus prin Samuel**.

*2 Sam. 5.3. **1 Sam. 16.1,12,13.

4. David a mers* cu tot Israelul
asupra Ierusalimului, adicã Iebus.
Acolo** erau iebusiþii, locuitorii þãrii.

*2 Sam. 5.6. **Judc. 1.21; 19.10.

5. Locuitorii Iebusului au zis lui
David: „Nu vei intra aici.” Dar David
a luat cetãþuia Sionului: aceasta este
cetatea lui David.
6. David zisese: „Oricine va bate cel

dintâi pe iebusiþi va fi cãpetenie ºi
domn.” Ioab, fiul Þeruiei, s-a suit cel
dintâi, ºi a ajuns cãpetenie.
7. David s-a aºezat în cetãþuie; de

aceea au numit-o cetatea lui David.
8. Au fãcut zid împrejurul cetãþii, de

la Milo de jur împrejur; ºi Ioab a dres
cealaltã parte a cetãþii.
9. David ajungea din ce în ce mai

mare, ºi Domnul oºtirilor era cu el.

Vitejii lui David
10. Iatã* cãpeteniile vitejilor care

erau în slujba lui David ºi care l-au
ajutat, împreunã cu tot Israelul, sã-ºi
întãreascã stãpânirea, ca sã-l punã

împãrat, dupã cuvântul** Domnului cu
privire la Israel. *2 Sam. 23.8. **1 Sam. 16.1,12.

11. Iatã, dupã numãrul lor, vitejii care
erau în slujba lui David:
Iaºobeam, fiul lui Hacmoni, unul din

cãpitanii de seamã. El ºi-a învârtit
suliþa peste trei sute de oameni, pe
care i-a omorât dintr-o singurã datã.
12. Dupã el, Eleazar, fiul lui Dodo,

ahohitul, unul din cei trei rãzboinici.
13. El era cu David la Pas-Damim,

unde se strânseserã filistenii pentru
luptã. Acolo era o bucatã de pãmânt
plinã cu orz: ºi poporul fugea dinaintea
filistenilor.
14. S-au aºezat în mijlocul ogorului,

l-au ocrotit ºi au bãtut pe filisteni. ªi
Domnul a dat o mare izbãvire.
15. Trei din cele treizeci de cãpetenii

s-au* coborât la David pe stâncã, în
peºtera Adulam, când tabãra filistenilor
era în valea** refaimiþilor.

*2 Sam. 23.13. **Cap. 14.9.

16. David era atunci în cetãþuie, ºi o
ceatã a filistenilor era la Betleem.
17. David a avut o dorinþã ºi a zis:

„Cine-mi va aduce apã de bãut din
fântâna de la poarta Betleemului?”
18. Atunci cei trei bãrbaþi au trecut

prin tabãra filistenilor ºi au scos apã
din fântâna de la poarta Betleemului.
Au adus-o ºi au dat-o lui David; dar
David n-a vrut s-o bea, ci a vãrsat-o
înaintea Domnului.
19. El a zis: „Sã mã fereascã Dum-

nezeul meu sã fac una ca aceasta! Sã
beau eu sângele acestor oameni, care
s-au dus cu primejdia vieþii lor? Cãci
cu primejdia vieþii lor au adus-o.” ªi
n-a voit s-o bea. Iatã ce au fãcut aceºti
trei viteji.
20. Abiºai*, fratele lui Ioab, era

cãpetenia celor trei. El ºi-a învârtit
suliþa peste trei sute de oameni ºi i-a
omorât; ºi i-a mers faima între cei trei.

*2 Sam. 23.18.

21. El* era cel mai cu vazã din cei
trei din rândul al doilea ºi a fost
cãpetenia lor; dar n-a ajuns pe cei trei
dintâi; *2 Sam. 23.19.

22. Benaia, fiul lui Iehoiada, fiul unui
om din Cabþeel, om de preþ ºi vestit prin
isprãvile lui. El* a ucis cei doi lei ai
Moabului. S-a coborât în mijlocul unei
gropi pentru apã, unde a ucis un leu,
într-o zi când cãzuse zãpada.  *2 Sam. 23.20.

23. El a ucis pe un egiptean care avea
o staturã de cinci coþi ºi avea 
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în mânã o suliþã ca sulul unui þesãtor; 
s-a coborât împotriva lui cu un toiag, a
smuls suliþa din mâna egipteanului ºi
l-a ucis cu ea.
24. Iatã ce a fãcut Benaia, fiul lui

Iehoiada; ºi i-a mers faima printre cei
trei viteji.
25. Era cel mai cu vazã din cei

treizeci; dar n-a ajuns pe cei trei
dintâi. David l-a primit în sfatul celor
mai aproape de el.
26. Vitejii oºtirii:
Asael*, fratele lui Ioab; Elhanan, fiul

lui Dodo din Betleem; *2 Sam. 23.24.

27. ªamot din Haror; Heleþ din
Palon;
28. Ira, fiul lui Icheº, din Tecoa;

Abiezer din Anatot;
29. Sibecai, huºatitul; Ilai din Ahoah;
30. Maharai din Netofa; Heled, fiul

lui Baana, din Netofa;
31. Itai, fiul lui Ribai, din Ghibeea

fiilor lui Beniamin; Benaia din
Piraton;
32. Hurai din Nahale-Gaaº; Abiel,

din Araba;
33. Azmavet din Baharum; Eliahba

din ªaalbon;
34. Bene-Haºem din Ghizon; Ionatan,

fiul lui ªaghe, din Harar;
35. Ahiam, fiul lui Sacar, din Harar;

Elifal, fiul lui Ur;
36. Hefer din Mechera; Ahia din

Palon;
37. Heþro din Carmel; Naarai, fiul lui

Ezbai;
38. Ioel, fratele lui Natan; Mibhar,

fiul lui Hagri;
39. Þelec, amonitul; Nahrai, din

Berot, care ducea armele lui Ioab, fiul
Þeruiei;
40. Ira din Ieter; Gareb din Ieter;
41. Urie, hetitul; Zabad, fiul lui

Ahlai;
42. Adina, fiul lui ªiza, rubenitul,

cãpetenia rubeniþilor, ºi treizeci împre-
unã cu el;
43. Hanan, fiul lui Maaca; Iosafat din

Mitni;
44. Ozia din Aºtarot; ªama ºi Iehiel,

fiii lui Hotam, din Aroer;
45. Iediael, fiul lui ªimri; Ioha, fratele

sãu, tiþitul;
46. Eliel din Mahavim; Ieribai ºi

Ioºavia, fiii lui Elnaam; Itma,
moabitul;
47. Eliel, Obed ºi Iaasiel-Meþobaia.

Rãzboinicii lui David în timpul lui Saul

121. Iatã* cei ce s-au dus la David
la Þiclag**, pe când se þinea el

departe de faþa lui Saul, fiul lui Chis.
Ei fãceau parte din vitejii care i-au dat
ajutor în timpul rãzboiului.

*1 Sam. 27.2. **1 Sam. 27.6.

2. Erau arcaºi, cu mâna dreaptã ºi
cu mâna stângã* aruncau pietre, iar
cu arcul trãgeau sãgeþi: erau din
Beniamin, din numãrul fraþilor lui
Saul. *Judc. 20.16.

3. Cãpetenia Ahiezer ºi Ioas, fiii
lui ªemaa din Ghibeea; Ieziel ºi Pelet,
fiii lui Azmavet; Beraca, Iehu din
Anatot;
4. Iºmaia din Gabaon, viteaz între cei

treizeci ºi cãpetenie peste treizeci;
Ieremia, Iahaziel, Iohanan, Iozabad
din Ghedera;
5. Eluzai, Ierimot, Bealia, ªemaria,

ªefatia din Harof;
6. Elcana, Iºia, Azareel, Ioezer ºi

Iaºobeam, coreiþi;
7. Ioela ºi Zebadia, fiii lui Ieroham

din Ghedor.
8. Dintre gadiþi, niºte viteji au plecat

sã se ducã la David în cetãþuia din
pustiu, ostaºi deprinºi la rãzboi, înar-
maþi cu scut ºi cu suliþã, ca niºte lei, ºi
iuþi ca niºte cãprioare* de pe munþi.

*2 Sam. 2.18.

9. Ezer, cãpetenia; Obadia, al doilea;
Eliab, al treilea;
10. Miºmana, al patrulea; Ieremia, al

cincilea;
11. Atai, al ºaselea; Eliel, al ºaptelea;
12. Iohanan, al optulea; Elzabad, al

nouãlea;
13. Ieremia, al zecelea; Macbanai, al

unsprezecelea.
14. Aceºtia erau fiii lui Gad, cãpe-

tenii ale oºtirii; unul singur, cel mai
mic, putea sã se lupte cu o sutã de
oameni, ºi cel mai mare cu o mie.
15. Aceºtia au trecut Iordanul în luna

întâi, când ieºea* din matcã pe tot
cursul lui, ºi ei sunt aceia care au pus
pe fugã pe toþi locuitorii din vãi, la
rãsãrit ºi la apus. *Ios. 3.15.

16. ªi din fiii lui Beniamin ºi ai lui
Iuda au fost unii care s-au dus la
David în cetãþuie.
17. David le-a ieºit înainte ºi le-a

vorbit astfel: „Dacã veniþi la mine cu
gânduri bune, ca sã mã ajutaþi, inima
mea se va uni cu voi; dar, dacã veniþi
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sã mã înºelaþi în folosul vrãjmaºilor
mei, când nu fac nici o silnicie, Dum-
nezeul pãrinþilor noºtri sã vadã ºi sã
judece!”
18. Amasai*, unul din cãpitanii de

seamã, a fost apucat de Duhul ºi a zis:
„Suntem cu tine, Davide, ºi cu tine,
fiul lui Isai! Pace, pace þie ºi pace
celor ce te ajutã, cãci Dumnezeul tãu
þi-a ajutat!” ªi David i-a primit ºi i-a
pus între cãpeteniile oºtirii. *2 Sam. 17.25.

19. Niºte oameni din Manase s-au
unit cu David, când* a pornit cu
rãzboi împotriva lui Saul cu filistenii.
Dar n-au fost de ajutor filistenilor;
cãci, dupã ce s-au sfãtuit, domnii filis-
tenilor au trimis înapoi pe David,
zicând: „S-ar putea ca el sã treacã de
partea stãpânului sãu Saul, ºi sã ne
punã astfel în primejdie capetele**
noastre.” *1 Sam. 29.2. **1 Sam. 29.4.

20. Când s-a întors la Þiclag, iatã cei
ce s-au unit cu el din Manase: Adnah,
Iozabad, Iediael, Micael, Iozabad,
Elihu ºi Þiltai, cãpetenia miilor lui
Manase.
21. Au dat ajutor lui David împotriva

cetei* (jefuitorilor amaleciþi), cãci toþi
erau oameni viteji, ºi au ajuns cãpe-
tenii în oºtire. *1 Sam. 30.1,9,10.

22. ªi din zi în zi veneau oameni la
David sã-l ajute, pânã ce a avut o
tabãrã mare, ca o tabãrã a lui Dum-
nezeu.

Rãzboinicii celor douãsprezece seminþii
23. Iatã numãrul oamenilor înarmaþi

pentru rãzboi, care s-au dus* la David
în Hebron, ca sã treacã** asupra lui
domnia lui Saul, dupã† porunca Dom-
nului:
*2 Sam. 2.3,4; 5.1. Cap. 11.1. **Cap. 10.14. †1 Sam. 16.1,3.

24. Fiii lui Iuda, care purtau scutul ºi
suliþa, ºase mii opt sute înarmaþi
pentru rãzboi.
25. Din fiii lui Simeon, oameni viteji

la rãzboi, ºapte mii o sutã.
26. Din fiii lui Levi, patru mii ºase

sute;
27. ºi Iehoiada, mai marele aaro-

niþilor, ºi cu el trei mii ºapte sute;
28. ºi Þadoc*, tânãr viteaz, ºi casa

tatãlui sãu, douãzeci ºi douã de cãpe-
tenii. *2 Sam. 8.17.

29. Din fiii lui Beniamin, fraþii lui
Saul, trei mii; cãci pânã atunci cea mai
mare* parte dintre ei rãmãseserã cre-
dincioºi casei lui Saul. *2 Sam. 2.8,9.

30. Din fiii lui Efraim, douãzeci de
mii opt sute, oameni viteji, oameni cu
faimã, dupã casele pãrinþilor lor.
31. Din jumãtatea seminþiei lui

Manase, optsprezece mii, care au fost
numiþi pe nume sã se ducã sã punã
împãrat pe David.
32. Din fiii lui Isahar, care se price-

peau* în înþelegerea vremurilor ºi
ºtiau ce trebuia sã facã Israel, douã
sute de cãpetenii, ºi toþi fraþii lor erau
puºi sub porunca lor. *Est. 1.13.

33. Din Zabulon, cincizeci de mii în
stare sã meargã la oºtire, înarmaþi
pentru luptã cu toate armele de rãzboi
ºi gata sã se lupte cu o inimã hotãrâtã.
34. Din Neftali, o mie de cãpetenii,

ºi cu ei treizeci ºi ºapte de mii care
purtau scutul ºi suliþa.
35. Din daniþi, înarmaþi pentru rãzboi

douãzeci ºi opt de mii ºase sute.
36. Din Aºer, în stare sã meargã la

oaste ºi gata de luptã, patruzeci de mii.
37. ªi de cealaltã parte a Iordanului,

din rubeniþi, din gadiþi ºi din jumã-
tatea seminþiei lui Manase, cu toate
armele de rãzboi, o sutã douãzeci de mii.
38. Toþi aceºti bãrbaþi, oameni de

rãzboi, gata de luptã, au venit la Hebron
cu inima neprefãcutã, ca sã punã pe
David împãrat peste tot Israelul. ªi
toþi ceilalþi din Israel erau tot cu un
gând sã facã împãrat pe David.
39. Au stat acolo trei zile cu David,

mâncând ºi bând, cãci fraþii lor le
pregãtiserã de mâncare.
40. ªi chiar cei ce locuiau lângã ei

pânã la Isahar, la Zabulon ºi Neftali,
aduceau merinde pe mãgari, pe cãmile,
pe catâri ºi pe boi: aluaturi, turte de
smochine ºi de stafide, vin, untdelemn,
boi ºi oi din belºug, cãci era bucurie în
Israel.

Chivotul adus de David în casa lui
Obed-Edom

131. David a þinut sfat cu cãpe-
teniile peste mii ºi peste sute, cu

toþi mai marii.
2. ªi David a zis întregii adunãri a lui

Israel: „Dacã gãsiþi cu cale ºi dacã
lucrul acesta vine de la Domnul Dum-
nezeul nostru, sã trimitem în toate
pãrþile la fraþii noºtri care au rãmas*
în toate þinuturile lui Israel ºi la preoþi
ºi leviþi, în cetãþile ºi împrejurimile
lor, ca sã se strângã la noi,

*1 Sam. 31.1. Isa. 37.4.
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3. ºi sã aducem la noi chivotul Dum-
nezeului nostru, cãci* nu ne-am mai
îngrijit de el de pe vremea lui Saul.”

*1 Sam. 7.1,2.

4. Toatã adunarea a hotãrât sã facã
aºa, cãci lucrul acesta a pãrut bun
întregului popor.
5. David a strâns* pe tot Israelul, de

la ªilhor** în Egipt, pânã la intrarea
Hamatului, ca sã aducã din† Chiriat-
Iearim chivotul lui Dumnezeu.

*1 Sam. 7.5. 2 Sam. 6.1. **Ios. 13.3. †1 Sam. 6.21; 7.1.

6. ªi David, împreunã cu tot Israelul, 
s-a suit la Baala*, la Chiriat-Iearim,
care este al lui Iuda, ca sã ridice de
acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea
cãruia este chemat Numele Domnului
care ºade** între heruvimi.

*Ios. 15.9,60. **1 Sam. 4.4. 2 Sam. 6.2.

7. Au pus într-un car* nou chivotul lui
Dumnezeu pe care l-au luat din casa**
lui Abinadab: Uza ºi Ahio cârmuiau
carul. *Num. 4.15. Cap. 15.2,13. **1 Sam. 7.1.

8. David* ºi tot Israelul jucau îna-
intea lui Dumnezeu cu toatã puterea
lor, cântând ºi zicând din harpe, din
lãute, din tobe, din chimvale ºi din
trâmbiþe. *2 Sam. 6.5.

9. Când au ajuns la aria lui Chidon,
Uza a întins mâna sã apuce chivotul,
pentru cã boii erau sã-l rãstoarne.
10. Domnul s-a aprins de mânie

împotriva lui Uza ºi Domnul l-a lovit,
pentru cã* întinsese mâna pe chivot.
Uza a murit** acolo înaintea lui
Dumnezeu. *Num. 4.15. Cap. 15.13,15. **Lev. 10.2.

11. David s-a mâniat cã Domnul fãcuse
o spãrturã, lovind pe Uza cu o asemenea
pedeapsã. De aceea locul acesta a fost
numit pânã în ziua de azi Pereþ-Uza1.
12. David s-a temut de Dumnezeu în

ziua aceea ºi a zis: „Cum sã aduc
chivotul lui Dumnezeu la mine?”
13. David n-a tras chivotul la el în

cetatea lui David, ci l-a dus în casa lui
Obed-Edom din Gat.
14. Chivotul* lui Dumnezeu a rãmas

trei luni la familia lui Obed-Edom, în
casa lui. ªi Domnul a binecuvântat
casa lui Obed-Edom** ºi tot ce era al
lui. *2 Sam. 6.11. **Gen. 30.27. Cap. 26.5.

Casa lui David ºi copiii lui

141. Hiram*, împãratul Tirului, a
trimis soli lui David ºi lemn de

cedru, ºi cioplitori de piatrã, ºi tâm-
plari sã-i zideascã o casã. *2 Sam. 5.11, etc.

2. David a cunoscut cã Domnul îl
întãrea ca împãrat al lui Israel ºi cã
împãrãþia lui s-a înãlþat foarte mult,
din pricina poporului Sãu, Israel.
3. David a mai luat neveste ºi la

Ierusalim: ºi a mai nãscut fii ºi fiice.
4. Iatã numele celor* ce i s-au nãscut

la Ierusalim: ªamua, ªobab, Natan,
Solomon, *Cap. 3.5.
5. Ibhar, Eliºua, Elfelet,
6. Noga, Nefeg, Iafia,
7. Eliºama, Beeliada ºi Elifelet.

Biruinþele lui David asupra filistenilor
8. Filistenii au auzit cã David* fusese

uns împãrat peste tot Israelul ºi s-au
suit cu toþii sã-l caute. David a fost
înºtiinþat de acest lucru ºi le-a ieºit
înainte. *2 Sam. 5.17.

9. Filistenii au venit ºi s-au rãspândit
în valea* refaimiþilor. *Cap. 11.15.

10. David a întrebat pe Dumnezeu
zicând: „Sã mã sui împotriva filis-
tenilor, ºi îi vei da în mâinile mele?”
ªi Domnul i-a zis: „Suie-te, ºi-i voi da
în mâinile tale.”
11. S-au suit la Baal-Peraþim, unde

David i-a bãtut. Apoi a zis: „Dumnezeu
a risipit pe vrãjmaºii mei prin mâna
mea, ca pe niºte ape care se scurg.” De
aceea s-a dat locului acestuia numele
Baal-Peraþim.
12. Ei ºi-au lãsat acolo dumnezeii,

care au fost arºi în foc dupã porunca
lui David.
13. Filistenii* s-au rãspândit din nou

în vale. *2 Sam. 5.22.

14. David a întrebat iarãºi pe Dum-
nezeu. ªi Dumnezeu i-a zis: „Sã nu te sui
dupã ei; întoarce-te de la ei ºi mergi*
asupra lor prin faþa duzilor. *2 Sam. 5.23.

15. Când vei auzi un vuiet de paºi în
vârfurile duzilor, atunci sã ieºi la
luptã, cãci Dumnezeu merge înaintea
ta, ca sã batã oastea filistenilor.”
16. David a fãcut cum îi poruncise

Dumnezeu, ºi oastea filistenilor a fost
bãtutã de la Gabaon* pânã la Ghezer.

*2 Sam. 5.25.

17. Faima* lui David s-a rãspândit în
toatã þara, ºi Domnul l-a fãcut de**
temut pentru toate neamurile.

*Ios. 6.27. 2 Cron. 26.8. **Deut. 2.25; 11.25.

David aduce chivotul la Ierusalim

151. David ºi-a zidit case în cetatea
lui David; a pregãtit un loc

chivotului lui Dumnezeu ºi a ridicat
un Cort* pentru el. *Cap. 16.1.
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2. Atunci David a zis: „Chivotul* lui
Dumnezeu nu trebuie purtat decât de
leviþi, cãci pe ei i-a ales Domnul sã ducã
chivotul lui Dumnezeu ºi sã-I slujeascã
pe vecie.” *Num. 4.2,15. Deut. 10.8; 31.9.

3. ªi David a strâns* tot Israelul la
Ierusalim, ca sã suie chivotul Domnu-
lui la locul pe care i-l pregãtise.

*1 Împ. 8.1. Cap. 13.5.

4. David a strâns pe fiii lui Aaron ºi
pe leviþi:
5. din fiii lui Chehat: pe cãpetenia

Uriel ºi pe fraþii sãi, o sutã douãzeci;
6. din fiii lui Merari: pe cãpetenia

Asaia ºi pe fraþii sãi, douã sute
douãzeci;
7. din fiii lui Gherºon: pe cãpetenia

Ioel ºi pe fraþii sãi, o sutã treizeci;
8. din fiii lui Eliþafan*: pe cãpetenia

Semaia ºi pe fraþii sãi, douã sute;
*Exod 6.22.

9. din fiii lui Hebron*: pe cãpetenia
Eliel ºi pe fraþii sãi, optzeci; *Exod 6.18.

10. din fiii lui Uziel: pe cãpetenia
Aminadab ºi pe fraþii sãi, o sutã
doisprezece.
11. David a chemat pe preoþii: Þadoc

ºi Abiatar, ºi pe leviþii: Uriel, Asaia,
Ioel, ªemaia, Eliel ºi Aminadab
12. ºi le-a zis: „Voi sunteþi capii de

familie ai leviþilor, sfinþiþi-vã, voi ºi
fraþii voºtri, ºi suiþi chivotul Domnului
Dumnezeului lui Israel la locul pe care
i l-am pregãtit.
13. Pentru cã* n-aþi fost întâia datã, de

aceea ne-a lovit Domnul** Dumnezeul
nostru, cãci nu L-am cãutat dupã
Lege.” *2 Sam. 6.3. Cap. 13.7. **Cap. 13.10,11.

14. Preoþii ºi leviþii s-au sfinþit ca sã
suie chivotul Domnului Dumnezeului
lui Israel.
15. Fiii leviþilor au dus chivotul lui

Dumnezeu pe umeri cu niºte drugi,
cum poruncise* Moise dupã cuvântul
Domnului. *Exod 25.14. Num. 4.15; 7.9.

16. ªi David a zis cãpeteniilor levi-
þilor sã aºeze pe fraþii lor cântãreþi cu
instrumente de muzicã, cu lãute, harpe
ºi þambale, ºi sã sune din ele cântãri
rãsunãtoare, în semn de bucurie.
17. Leviþii au aºezat pe Heman*, fiul

lui Ioel; dintre fraþii lui, pe Asaf**,
fiul lui Berechia; ºi dintre fiii lui
Merari, fraþii lor, pe Etan†, fiul lui
Cuºaia; *Cap. 6.33. **Cap. 6.39. †Cap. 6.44.

18. apoi împreunã cu ei pe fraþii
lor de a doua mânã: pe Zaharia, Ben,
Iaaziel, ªemiramot, Iehiel, Uni, Eliab,

Benaia, Maaseia, Matitia, Elifele, ºi
Micneia, ºi Obed-Edom, ºi Ieiel,
uºieri.
19. Cântãreþii, Heman, Asaf ºi Etan

aveau þambale de aramã, ca sã sune
din ele.
20. Zaharia, Aziel, ªemiramot, Iehiel,

Uni, Eliab, Maaseia ºi Benaia aveau
lãute pe* alamot; *Ps. 46, titlu.

21. ºi Matitia, Elifele, Micneia, Obed-
Edom, Ieiel ºi Azazia aveau harpe cu
opt corzi, ca sã sune tare.
22. Chenania, cãpetenia muzicii între

leviþi, cârmuia muzica, fiindcã era
meºter.
23. Berechia ºi Elcana erau uºierii

chivotului.
24. ªebania, Iosafat, Netaneel, Amasai,

Zaharia, Benaia ºi Eliezer, preoþii,
sunau din trâmbiþe* înaintea chivotului
lui Dumnezeu. Obed-Edom ºi Iehia
erau uºierii chivotului.

*Num. 10.8. Ps. 81.3.

25. David*, bãtrânii lui Israel ºi cãpe-
teniile miilor au pornit astfel sã suie
chivotul legãmântului Domnului de la
casa lui Obed-Edom, în mijlocul bucu-
riei. *2 Sam. 6.12,13, etc. 1 Împ. 8.1.

26. Când a ajutat Dumnezeu pe leviþi
sã ridice chivotul legãmântului Dom-
nului, au jertfit ºapte viþei ºi ºapte
berbeci.
27. David era îmbrãcat cu o manta de

in subþire; tot aºa erau îmbrãcaþi toþi
leviþii care duceau chivotul, cântãreþii ºi
Chenania, cãpetenia muzicii între
cântãreþi, ºi David avea pe el un efod
de in.
28. Tot Israelul a suit* chivotul

legãmântului Domnului cu strigãte de
bucurie, cu sunete de goarne, de
trâmbiþe ºi de chimvale, ºi fãcând sã
rãsune lãutele ºi harpele. *Cap. 13.8.

29. Pe când* intra în cetatea lui David
chivotul legãmântului Domnului, Mical,
fata lui Saul, se uita pe fereastrã ºi,
când a vãzut pe împãratul David sãrind
ºi jucând, l-a dispreþuit în inima ei.

*2 Sam. 6.16.

Orânduirile privitoare la slujbã

161. Dupã ce au adus* chivotul lui
Dumnezeu, l-au pus în mijlocul

Cortului, pe care-l întinsese David
pentru el, ºi au adus înaintea lui Dum-
nezeu arderi de tot ºi jertfe de mul-
þumiri. *2 Sam. 6.17-19.

2. Când a isprãvit David de adus
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arderile de tot ºi jertfele de mulþumiri,
a binecuvântat poporul în Numele
Domnului.
3. Apoi a împãrþit tuturor celor din

Israel, bãrbaþi ºi femei, fiecãruia câte
o pâine, o bucatã de carne ºi o turtã de
stafide.
4. A dat leviþilor sarcina sã facã

slujba înaintea chivotului Domnului,
sã cheme*, sã laude ºi sã slãveascã pe
Domnul Dumnezeul lui Israel.

*Ps. 38; 70, titlu.

5. Aceºtia erau: Asaf, cãpetenia;
Zaharia, al doilea dupã el; Ieiel,
ªemiramot, Iehiel, Matitia, Eliab,
Benaia, Obed-Edom ºi Ieiel. Ei aveau
instrumente de muzicã, lãute ºi harpe,
ºi Asaf suna din þambale.
6. Preoþii Benaia ºi Iahaziel sunau

mereu din trâmbiþe înaintea chivotului
legãmântului lui Dumnezeu.
7. În ziua aceea, David a însãrcinat

pentru întâia datã pe Asaf ºi fraþii sãi
sã vesteascã* laudele Domnului.

*2 Sam. 23.1.

Cântare de laudã
8. Lãudaþi* pe Domnul, chemaþi

Numele Lui:
faceþi cunoscut printre popoare faptele

Lui înalte! *Ps. 105.1-15.
9. Cântaþi, cântaþi în cinstea Lui!
Vorbiþi despre toate minunile Lui!
10. Fãliþi-vã cu Numele Lui cel sfânt!
Sã se bucure inima celor ce cautã pe

Domnul!
11. Cãutaþi pe Domnul ºi sprijinul Lui,
cãutaþi necurmat faþa Lui!
12. Aduceþi-vã aminte de minunile pe

care le-a fãcut,
de minunile Lui ºi de judecãþile

rostite de gura Lui,
13. voi, sãmânþa lui Israel, robul Sãu,
copiii lui Iacov, aleºii Lui!
14. Domnul este Dumnezeul nostru;
judecãþile Lui se împlinesc pe tot

pãmântul.
15. Aduceþi-vã aminte totdeauna de

legãmântul Sãu;
de fãgãduinþele Lui, fãcute pentru o

mie de neamuri de oameni,
16. de legãmântul pe care l-a fãcut*

cu Avraam 
ºi de jurãmântul pe care l-a fãcut lui

Isaac; *Gen. 17.2; 26.3; 28.13; 35.11.
17. El l-a fãcut o lege pentru Iacov,
un legãmânt veºnic pentru Israel,
18. zicând: „Îþi voi da þara Canaa-

nului

ca moºtenire care v-a cãzut la împãr-
þire.”
19. Ei erau puþini la numãr atunci,
foarte* puþini la numãr, ºi strãini în

þara aceea. *Gen. 34.30.

20. ªi mergeau de la un neam la altul 
ºi de la o împãrãþie la un alt popor;
21. dar El n-a îngãduit nimãnui sã-i

asupreascã,
ºi a pedepsit* împãraþi din pricina

lor, *Gen. 12.17; 20.3. Exod 7.15-18.

22. zicând: „Nu* vã atingeþi de unºii
Mei
ºi nu faceþi nici un rãu prorocilor

Mei!” *Ps. 105.15.

23. Cântaþi* Domnului, toþi locuitorii
pãmântului!
Vestiþi din zi în zi mântuirea Lui;

*Ps. 96.1, etc.

24. povestiþi printre neamuri slava
Lui,
printre toate popoarele, minunile Lui!
25. Cãci Domnul este mare ºi foarte

vrednic de laudã,
El este de temut, mai presus de toþi

dumnezeii;
26. cãci toþi dumnezeii popoarelor

sunt* idoli,
dar Domnul a fãcut cerurile. *Lev. 19.4.

27. Mãreþia ºi strãlucirea sunt înaintea
feþei Lui,
tãria ºi bucuria sunt în Locaºul Lui.
28. Familii de popoare, daþi Dom-

nului,
daþi Domnului slavã ºi cinste!
29. Daþi Domnului slavã pentru

Numele Lui!
Aduceþi daruri ºi veniþi înaintea Lui,
închinaþi-vã înaintea Domnului cu

podoabe sfinte.
30. Tremuraþi înaintea Lui, toþi locui-

torii pãmântului!
Cãci lumea este întãritã ºi nu se

clatinã.
31. Sã se bucure cerurile ºi sã se

veseleascã pãmântul!
Sã se spunã printre neamuri cã

Domnul împãrãþeºte!
32. Sã urle marea cu tot ce este în ea!
Câmpia sã se veseleascã împreunã cu

tot ce este pe ea!
33. Sã chiuie copacii din pãdure

înaintea Domnului!
Cãci El vine sã judece pãmântul.
34. Lãudaþi* pe Domnul, cãci este

bun,
cãci îndurarea Lui þine în veac!

*Ps. 106.1; 107.1; 118.1; 136.1.
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35. Ziceþi*: „Mântuieºte-ne, Dum-
nezeul mântuirii,
strânge-ne ºi scoate-ne din mijlocul

neamurilor, *Ps. 106.47,48.

ca sã lãudãm Numele Tãu cel sfânt 
ºi sã ne punem slava în a Te lãuda!
36. Binecuvântat sã fie Domnul

Dumnezeul lui Israel, din veºnicie în
veºnicie!”
ªi tot* poporul** a zis: „Amin!” ºi

lãuda pe Domnul. *1 Împ. 8.15. **Deut. 27.15.

37. David a lãsat acolo, înaintea
chivotului legãmântului Domnului, pe
Asaf ºi pe fraþii lui, ca sã slujeascã
necurmat înaintea chivotului, împli-
nindu-ºi datoria zi de zi.
38. A lãsat pe Obed-Edom ºi pe Hosa

cu fraþii lor, în numãr de ºaizeci ºi opt,
pe Obed-Edom, fiul lui Ieditun, ºi pe
Hosa, ca uºieri.
39. A pus pe preotul Þadoc ºi pe

preoþi, fraþii sãi, înaintea* Locaºului
Domnului, pe înãlþimea** din Gabaon,

*Cap. 21.29. 2 Cron. 1.3. **1 Împ. 3.4.

40. ca sã aducã necurmat Domnului
arderi de tot, dimineaþa ºi seara*, pe
altarul arderilor de tot ºi sã împlineascã
tot ce este scris în Legea Domnului,
poruncitã lui Israel de Domnul.

*Exod 29.38. Num. 28.3.

41. Cu ei erau Heman ºi Iedutun ºi
ceilalþi care fuseserã aleºi ºi numiþi pe
nume ca sã laude pe Domnul, cãci
îndurarea* Lui þine în veac.

*Vers. 24. 2 Cron. 5.13; 7.3. Ezra 3.11. Ier. 33.11.

42. Cu ei erau Heman ºi Iedutun, care
aveau trâmbiþe ºi þambale, pentru cei
ce sunau din ele, ºi instrumente pentru
cântãri în cinstea lui Dumnezeu. Fiii
lui Iedutun erau uºieri.
43. Tot poporul* s-a dus fiecare la

casa lui, ºi David s-a întors sã-ºi bine-
cuvânteze casa. *2 Sam. 6.19,20.

David vrea sã zideascã Templul

171. Pe când* locuia David în casa
lui, a zis prorocului Natan: „Iatã,

eu locuiesc într-o casã de cedru, ºi
chivotul legãmântului Domnului este
într-un Cort.” *2 Sam. 7.1, etc.

2. Natan a rãspuns lui David: „Fã tot
ce-þi spune inima, cãci Dumnezeu este
cu tine.”
3. În noaptea urmãtoare, cuvântul

Domnului a vorbit lui Natan:
4. „Du-te ºi spune robului Meu David:

„Aºa vorbeºte Domnul: „Nu tu Îmi vei
zidi o Casã de locuit.

5. Cãci Eu n-am locuit într-o Casã din
ziua când am scos pe Israel din Egipt
pânã în ziua de azi; ci am mers din
Cort în Cort ºi din Locaº în Locaº.
6. Pretutindeni pe unde am mers

cu tot Israelul, am spus Eu o vorbã
vreunuia din judecãtorii lui Israel,
cãrora le poruncisem sã pascã pe
poporul Meu, am zis Eu: „Pentru ce
nu-Mi zidiþi o Casã de cedru?”
7. Acum sã spui robului Meu David:

„Aºa vorbeºte Domnul oºtirilor:
„Te-am luat de la pãºune, dinapoia
oilor, ca sã fii cãpetenia poporului
Meu, Israel;
8. am fost cu tine pretutindeni pe

unde ai mers, am nimicit pe toþi
vrãjmaºii tãi dinaintea ta ºi þi-am fãcut
nume ca numele celor mari de pe
pãmânt:
9. am dat o locuinþã poporului Meu

Israel, ºi l-am sãdit ca sã fie statornic
acolo ºi sã nu mai fie tulburat, pentru
ca cei rãi sã nu-l mai nimiceascã aºa
cum îl nimiceau mai înainte
10. ºi pe vremea când pusesem

judecãtori peste poporul Meu, Israel.
Am smerit pe toþi vrãjmaºii tãi. ªi îþi
vestesc cã Domnul îþi va zidi o Casã.
11. Când þi se vor împlini zilele ºi

când te vei duce la pãrinþii tãi, voi
ridica sãmânþa ta dupã tine ºi anume pe
unul din fiii tãi ºi-i voi întãri domnia.
12. El Îmi va zidi o casã, ºi-i voi

întãri pe vecie scaunul lui de domnie.
13. Eu îi voi* fi Tatã, ºi el Îmi va fi

fiu; ºi nu voi îndepãrta bunãtatea Mea
de la el, cum am îndepãrtat-o de la cel
dinaintea ta. *2 Sam. 7.14,15.

14. Îl* voi aºeza pentru totdeauna în
Casa Mea, ºi în Împãrãþia Mea scaunul
lui de domnie va fi întãrit pe vecie.”

*Luca 1.33.

Rugãciunea lui David
15. Natan a spus lui David toate aceste

cuvinte ºi toatã vedenia aceasta.
16. ªi împãratul David* s-a dus ºi s-a

înfãþiºat înaintea Domnului ºi a zis:
„Cine sunt eu, Doamne Dumnezeule,
ºi ce este casa mea, de m-ai fãcut sã
ajung unde sunt? *2 Sam. 7.18.

17. ªi atât este puþin lucru înaintea Ta,
Dumnezeule! Tu vorbeºti ºi de casa
robului Tãu pentru vremurile viitoare.
ªi binevoieºti sã-Þi îndrepþi privirile
asupra mea în felul oamenilor, Tu care
eºti înãlþat, Doamne Dumnezeule!
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18. Ce ar putea sã-Þi mai spunã David
faþã de slava datã robului Tãu? Tu
cunoºti pe robul Tãu.
19. Doamne, din pricina robului Tãu

ºi dupã inima Ta, ai fãcut aceste lucruri
mari ºi i le-ai descoperit.
20. Doamne! Nimeni nu este ca Tine

ºi nu este alt Dumnezeu afarã de Tine,
dupã tot ce am auzit cu urechile
noastre.
21. Este oare pe pãmânt un sigur

popor care sã fie ca poporul Tãu
Israel, pe care Dumnezeu a venit sã-l
rãscumpere ca sã facã din el poporul
Lui, ca sã-Þi faci un nume ºi sã
sãvârºeºti minuni ºi semne mari,
izgonind neamuri dinaintea poporului
Tãu pe care l-ai rãscumpãrat din
Egipt?
22. Tu ai pus pe poporul Tãu, Israel,

ca sã fie poporul Tãu pe vecie; ºi Tu,
Doamne, Te-ai fãcut Dumnezeul lui.
23. Acum, Doamne, cuvântul pe care

l-ai rostit asupra robului Tãu ºi asupra
casei lui sã rãmânã în veac, ºi fã dupã
cuvântul Tãu!
24. Sã rãmânã, pentru ca Numele Tãu

sã fie slãvit pe vecie ºi sã se spunã:
„Domnul oºtirilor, Dumnezeul lui Israel,
este un Dumnezeu pentru Israel!” ªi
casa robului Tãu David sã fie întãritã
înaintea Ta!
25. Cãci Tu însuþi, Dumnezeule, ai

descoperit robului Tãu cã îi vei zidi o
casã. De aceea a îndrãznit robul Tãu
sã se roage înaintea Ta.
26. Acum, Doamne, Tu eºti adevã-

ratul Dumnezeu ºi Tu ai vestit harul
acesta robului Tãu.
27. Binecuvânteazã, dar, casa robului

Tãu, ca sã rãmânã pe vecie înaintea
Ta! Cãci ce binecuvântezi Tu, Doamne,
este binecuvântat pentru veºnicie!”

Biruinþele lui David

181. Dupã aceea, David a bãtut* pe
filisteni ºi i-a smerit, ºi a luat din

mâna filistenilor Gatul ºi satele lui.
*2 Sam. 8.1, etc.

2. A bãtut pe moabiþi, ºi moabiþii au
fost supuºi lui David ºi i-au plãtit un
bir.
3. David a bãtut pe Hadarezer, împã-

ratul Þobei, spre Hamat, când s-a dus
sã-ºi aºeze stãpânirea peste râul Eufra-
tului.
4. David i-a luat o mie de care, ºapte

mii* de cãlãreþi ºi douãzeci de mii de

pedestraºi; a tãiat vinele tuturor cailor
de trãsuri ºi n-a pãstrat decât o sutã de
care. *2 Sam. 8.4.

5. Sirienii din Damasc au venit în
ajutorul lui Hadarezer, împãratul Þobei,
ºi David a bãtut douãzeci ºi douã de
mii de sirieni.
6. David a pus o strajã de oºti în Siria

Damascului. ªi sirienii au fost supuºi
lui David ºi i-au plãtit bir. 
Domnul ocrotea pe David oriunde

mergea.
7. ªi David a luat scuturile de aur pe

care le aveau slujitorii lui Hadarezer ºi
le-a adus la Ierusalim.
8. David a mai luat multã aramã din

Tibhat ºi din Cun, cetãþile lui Hada-
rezer. Solomon a fãcut* din ea marea
de aramã, stâlpii ºi uneltele de aramã.

*1 Împ. 7.15,23. 2 Cron. 4.12,15,16.

9. Tohu, împãratul Hamatului, a auzit
cã David bãtuse toatã oºtirea lui
Hadarezer, împãratul Þobei,
10. ºi a trimis pe fiul sãu Hadoram la

împãratul David sã-i ureze de bine ºi 
sã-l laude cã a luptat împotriva lui
Hadarezer ºi l-a bãtut. Cãci Tohu era
în rãzboi cu Hadarezer. A trimis de
asemenea tot felul de vase de aur, de
argint ºi de aramã.
11. Împãratul David le-a închinat

Domnului, împreunã cu argintul ºi
aurul pe care-l luase de la toate
popoarele, de la Edom, de la Moab, de
la fiii lui Amon, de la filisteni ºi de la
Amalec.
12. Abiºai, fiul Þeruiei, a bãtut în

Valea Sãrii optsprezece mii* de
edomiþi. *2 Sam. 8.13.

13. A pus* oºti de strajã în Edom, ºi
tot Edomul a fost supus lui David.
Domnul ocrotea pe David pe oriunde
mergea. *2 Sam. 8.14, etc.

Înalþii slujbaºi ai lui David
14. David a domnit peste tot Israelul

ºi fãcea judecatã ºi dreptate tot popo-
rului sãu.
15. Ioab, fiul Þeruiei, era mai mare

peste oºtire; Iosafat, fiul lui Ahilud,
era scriitor;
16. Þadoc, fiul lui Ahitub, ºi Abimelec,

fiul lui Abiatar, erau preoþi; ªavºa era
logofãt;
17. Benaia*, fiul lui Iehoiada, era

cãpetenia cheretiþilor ºi a peletiþilor; ºi
fiii lui David erau cei dintâi pe lângã
împãrat. *2 Sam. 8.18.
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Rãzboi împotriva amoniþilor

191. Dupã aceea*, Nahaº, împãratul
fiilor lui Amon, a murit, ºi în locul

lui a domnit fiul sãu. *2 Sam. 10.1, etc.

2. David a zis: „Voi arãta bunãvoinþã
lui Hanun, fiul lui Nahaº, cãci tatãl lui
a arãtat bunãvoinþã faþã de mine.” ªi
David a trimis soli sã-l mângâie
pentru moartea tatãlui sãu. Când au
ajuns slujitorii lui David în þara fiilor
lui Amon, la Hanun, ca sã-l mângâie,
3. cãpeteniile fiilor lui Amon au zis

lui Hanun: „Crezi cã David îþi trimite
oameni sã te mângâie, ca sã cinsteascã
pe tatãl tãu? – Oare n-au venit sluji-
torii lui la tine ca sã cunoascã cetatea
ºi s-o nimiceascã, ºi ca sã iscodeascã
þara?”
4. Atunci Hanun a luat pe slujitorii

lui David, a pus sã-i radã ºi sã le taie
hainele pe la mijloc pânã la brâu. Apoi
le-a dat drumul.
5. David, cãruia au venit ºi i-au dat

de ºtire despre cele întâmplate cu
oamenii aceºtia, a trimis niºte oameni
înaintea lor, cãci li se fãcuse mare
ruºine; ºi împãratul a trimis sã le
spunã: „Rãmâneþi la Ierihon pânã vã
va creºte barba, ºi apoi sã vã întoar-
ceþi.”
6. Fiii lui Amon au vãzut cã se

fãcuserã urâþi lui David, ºi Hanun ºi
fiii lui Amon au trimis o mie de talanþi
de argint sã tocmeascã în slujba lor
care ºi cãlãreþi de la sirienii din
Mesopotamia ºi de la sirienii din
Maaca ºi din Þoba*. *Cap. 18.5,9.

7. Au tocmit treizeci ºi douã de mii
de care ºi pe împãratul din Maaca
împreunã cu poporul lui, care au venit
ºi au tãbãrât înaintea Medebei. Fiii lui
Amon s-au strâns din cetãþile lor ºi au
mers la luptã.
8. La auzul acestei veºti, David a

trimis împotriva lor pe Ioab ºi toatã
oºtirea de oameni viteji.
9. Fiii lui Amon au ieºit ºi s-au

înºirat în linie de bãtaie la intrarea
cetãþii; împãraþii care veniserã au
tãbãrât deosebit pe câmp.
10. Ioab a vãzut cã avea de luptat

ºi înainte ºi înapoi. A ales atunci din
toþi voinicii de frunte ai lui Israel o
ceatã pe care a aºezat-o împotriva
sirienilor;
11. ºi a pus sub porunca fratelui sãu

Abiºai cealaltã parte a poporului, ca sã
þinã piept fiilor lui Amon.

12. El a zis: „Dacã sirienii vor fi mai
tari decât mine, sã-mi vii tu în ajutor;
ºi dacã fiii lui Amon vor fi mai tari
decât tine, îþi voi veni eu în ajutor.
13. Fii tare ºi sã ne îmbãrbãtãm pentru

poporul nostru ºi pentru cetãþile Dum-
nezeului nostru, ºi Domnul sã facã ce
va crede!”
14. Ioab, cu poporul lui, a înaintat la

luptã împotriva sirienilor, ºi ei au fugit
dinaintea lui.
15. ªi, când au vãzut fiii lui Amon cã

sirienii o luaserã la fugã, au fugit ºi ei
dinaintea lui Abiºai, fratele lui Ioab, ºi
s-au întors în cetate. ªi Ioab s-a întors
la Ierusalim.
16. Sirienii, vãzând cã fuseserã bãtuþi

de Israel, au trimis ºi au adus pe
sirienii care erau de cealaltã parte a
Râului; ºi ªofah, cãpetenia oºtirii lui
Hadarezer, era în fruntea lor.
17. Au dat de ºtire lui David, care a

strâns pe tot Israelul, a trecut Iordanul,
a mers împotriva lor ºi s-a pregãtit de
luptã împotriva lor. David s-a înºiruit
în linie de bãtaie împotriva sirienilor.
Dar sirienii, dupã ce se bãtuserã cu el,
18. au fugit dinaintea lui Israel. David

le-a ucis oamenii de la ºapte mii de
care ºi patruzeci de mii de pedestraºi
ºi a omorât pe ªofah, cãpetenia oºtirii.
19. Slujitorii lui Hadarezer, vãzându-se

bãtuþi de Israel, au fãcut pace cu David
ºi i s-au supus. ªi sirienii n-au vrut sã
mai ajute pe fiii lui Amon.

Cucerirea cetãþii Raba

201. În anul urmãtor*, pe vremea
când porneau împãraþii la rãzboi,

Ioab** a pornit, în fruntea unei puter-
nice oºtiri, sã pustiascã þara fiilor lui
Amon ºi sã împresoare Raba. Dar
David a rãmas la Ierusalim. Ioab a
bãtut Raba ºi a nimicit-o.

*2 Sam. 11.1. **2 Sam. 12.26.

2. David a luat* cununa de pe capul
împãratului ei ºi a gãsit-o în greutate
de un talant de aur: era împodobitã cu
pietre scumpe. Au pus-o pe capul lui
David, care a luat o mare pradã din
cetate. *2 Sam. 12.30,31.

3. A scos afarã pe locuitori ºi i-a tãiat
în bucãþi cu ferãstraie, cu securi ºi cu
topoare; tot aºa a fãcut tuturor
cetãþilor fiilor lui Amon. David s-a
întors la Ierusalim cu tot poporul.

1 CRONICI 19, 20440

Biruinþele asupra filistenilor
4. Dupã aceea, a avut loc* o bãtãlie la

Ghezer cu filistenii. Atunci Sibecai**,
huºatitul, a ucis pe Sipai, unul din
copiii lui Rafa. ªi filistenii au fost
smeriþi. *2 Sam. 21.18. **Cap. 11.29.

5. A mai fost o bãtãlie cu filistenii. ªi
Elhanan, fiul lui Iair, a ucis pe fratele
lui Goliat, Lahmi din Gat, care avea o
suliþã al cãrei mâner era ca un sul de
þesut.
6. A mai fost* o bãtãlie la Gat. Acolo

a fost un om de staturã înaltã care avea
ºase degete la fiecare mânã ºi la fiecare
picior, douãzeci ºi patru de toate, ºi
care se trãgea ºi el din Rafa.

*2 Sam. 21.20.

7. El a batjocorit pe Israel; ºi Ionatan,
fiul lui ªimea, fratele lui David, l-a ucis.
8. Oamenii aceºtia erau dintre copiii

lui Rafa la Gat. Ei au pierit uciºi de
mâna lui David ºi de mâna slujitorilor
lui.

Numãrãtoarea poporului

211. Satana* s-a sculat împotriva lui
Israel ºi a aþâþat pe David sã facã

numãrãtoarea lui Israel. *2 Sam. 24.1, etc.

2. ªi David a zis lui Ioab ºi cãpe-
teniilor poporului: „Duceþi-vã de faceþi
numãrãtoarea lui Israel, de la Beer-ªeba
pânã la Dan, ºi spuneþi-mi, ca sã ºtiu
la cât se ridicã* numãrul poporului.”

*Cap. 27.23.

3. Ioab a rãspuns: „Domnul sã facã pe
poporul Lui încã de o sutã de ori pe
atât! Împãrate, domnul meu, nu sunt ei
toþi slujitori ai domnului meu? Dar
pentru ce cere domnul meu lucrul
acesta? Pentru ce sã faci pe Israel sã
pãcãtuiascã astfel?”
4. Împãratul a stãruit în porunca pe

care o dãdea lui Ioab. ªi Ioab a plecat
ºi a strãbãtut tot Israelul; apoi s-a
întors la Ierusalim.
5. Ioab a dat lui David cartea numã-

rãtorii poporului: în tot Israelul erau o
mie de mii ºi o sutã de mii de bãrbaþi
în stare sã scoatã sabia, iar în Iuda
erau patru sute ºaptezeci de mii de
bãrbaþi în stare sã scoatã sabia.
6. Între ei n-a numãrat ºi pe Levi ºi

Beniamin*, cãci porunca împãratului i
se pãrea o urâciune. *Cap. 27.24.

Ciuma
7. Porunca aceasta n-a plãcut lui

Dumnezeu, care a lovit pe Israel.

8. ªi David a zis lui Dumnezeu: „Am
sãvârºit un mare pãcat* fãcând lucrul
acesta! Acum, iartã** fãrãdelegea
robului Tãu, cãci am lucrat în totul ca
un nebun!” *2 Sam. 24.10. **2 Sam. 12.13.

9. Domnul a vorbit astfel lui Gad,
vãzãtorul* lui David: *1 Sam. 9.9.

10. „Du-te ºi spune lui David: „Aºa
vorbeºte Domnul: „Îþi pun înainte trei
urgii; alege una din ele, ºi te voi lovi
cu ea.”
11. Gad s-a dus la David ºi i-a zis:

„Aºa vorbeºte Domnul: „Primeºte:
12. sau trei* ani de foamete, sau trei

luni în timpul cãrora sã fii nimicit de
potrivnicii tãi ºi atins de sabia vrãj-
maºilor tãi, sau trei zile în timpul
cãrora sabia Domnului ºi ciuma sã fie
în þarã, ºi îngerul Domnului sã ducã
nimicirea în tot þinutul lui Israel. Vezi
acum ce trebuie sã rãspund Celui ce
mã trimite.” *2 Sam. 24.13.

13. David a rãspuns lui Gad: „Sunt
într-o mare strâmtorare! Sã cad în
mâinile Domnului, cãci îndurãrile Lui
sunt nemãrginite; dar sã nu cad în
mâinile oamenilor!”
14. Domnul a trimis ciuma în Israel,

ºi au cãzut ºaptezeci de mii de oameni
din Israel.
15. Dumnezeu a trimis un înger* la

Ierusalim, ca sã-l nimiceascã; ºi, pe
când îl nimicea, Domnul S-a uitat ºi
I-a pãrut** rãu de rãul acesta; ºi a zis
îngerului care nimicea: „Destul! Acum,
trage-þi mâna înapoi!” Îngerul Domnului
stãtea lângã aria lui Ornan, iebusitul.

*2 Sam. 24.16. **Gen. 6.6.

16. David a ridicat ochii ºi a vãzut*
pe îngerul Domnului stând între
pãmânt ºi cer ºi þinând în mânã sabia
scoasã ºi întoarsã împotriva Ierusali-
mului. Atunci David ºi bãtrânii, înve-
liþi cu saci, au cãzut cu faþa la pãmânt.

*2 Cron. 3.1.

17. ªi David a zis lui Dumnezeu:
„Oare n-am poruncit eu numãrãtoarea
poporului? Eu am pãcãtuit ºi am fãcut
rãul acesta; dar oile acestea, ce au
fãcut oare? Doamne Dumnezeul meu,
mâna Ta sã fie, dar, peste mine ºi peste
casa tatãlui meu ºi sã nu piardã pe
poporul Tãu!”
18. Îngerul* Domnului a spus lui Gad

sã vorbeascã lui David sã se suie sã
ridice un altar Domnului în aria lui
Ornan, iebusitul. *2 Cron. 3.1.

19. David s-a suit, dupã cuvântul pe
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care-l spusese Gad în Numele Domnu-
lui.
20. Ornan s-a întors ºi a vãzut îngerul,

ºi cei patru fii ai lui s-au ascuns
împreunã cu el: treiera grâul atunci.
21. Când a ajuns David la Ornan,

Ornan s-a uitat ºi a zãrit pe David;
apoi a ieºit din arie ºi s-a închinat
înaintea lui David, cu faþa la pãmânt.
22. David a zis lui Ornan: „Dã-mi

locul ariei sã zidesc în el un altar Dom-
nului; dã-mi-l pe preþul lui în argint,
ca sã se depãrteze urgia deasupra
poporului.”
23. Ornan a rãspuns lui David: „Ia-l,

ºi sã facã domnul meu împãratul ce va
crede; iatã eu dau boii pentru arderea
de tot, carele în loc de lemne ºi grâul
pentru darul de mâncare, toate le dau.”
24. Dar împãratul David a zis lui

Ornan: „Nu! Vreau sã-l cumpãr pe preþul
lui în argint, cãci nu voi da Domnului
ce este al tãu ºi nu voi aduce o ardere
de tot care sã nu mã coste nimic.”
25. ªi David a dat* lui Ornan ºase

sute de sicli de aur pentru locul ariei.
*2 Sam. 24.24.

26. David a zidit acolo un altar
Domnului ºi a adus arderi de tot ºi
jertfe de mulþumire. A chemat pe Dom-
nul, ºi Domnul i-a rãspuns prin foc*,
care s-a coborât din cer pe altarul
arderii de tot. *Lev. 9.24. 2 Cron. 7.1.

27. Atunci Domnul a vorbit îngerului,
care ºi-a vârât iarãºi sabia în teacã.
28. Pe vremea aceasta, David, vãzând

cã Domnul îl ascultase în aria lui
Ornan, iebusitul, aducea jertfe acolo.
29. Dar Locaºul* Domnului, fãcut de

Moise în pustiu, ºi altarul arderilor de
tot erau atunci pe înãlþimea Gabao-
nului. *Cap. 16.39.
30. David* nu putea sã meargã

înaintea acestui altar sã caute pe
Dumnezeu, pentru cã îl înspãimântase
sabia îngerului Domnului.

*1 Împ. 3.4. Cap. 16.39. 2 Cron. 1.3.

22 1. ªi David a zis: „Aici* sã fie
Casa Domnului Dumnezeu ºi aici

sã fie altarul arderilor de tot pentru
Israel.”
*Deut. 12.5. 2 Sam. 24.18. Cap. 21.18,19,26,28. 2 Cron. 3.1.

Pregãtirile lui David pentru 
zidirea Templului

2. David a strâns pe strãinii* din þara
lui Israel ºi a însãrcinat pe cioplitorii

de piatrã sã pregãteascã pietre cioplite
pentru zidirea Casei lui Dumnezeu.

*1 Împ. 9.21.

3. A pregãtit ºi fier din belºug pentru
cuiele de la aripile uºilor ºi pentru
scoabe, aramã atât de multã încât nu
puteau s-o numere* *Vers. 14. 1 Împ. 7.47.

4. ºi lemne de cedru fãrã numãr, cãci
sidonienii* ºi tirienii aduseserã lui
David lemne de cedru din belºug.

*1 Împ. 5.6.

5. David zicea: „Fiul meu Solomon*
este tânãr ºi plãpând, ºi Casa care va fi
ziditã Domnului trebuie sã fie de mare
faimã ºi slavã în toate þãrile; de aceea
vreau sã-i pregãtesc cele de trebuinþã
pentru zidirea ei.” ªi David a fãcut
mari pregãtiri înainte de moarte.

*Cap. 29.1.

Sfaturile date lui Solomon
6. David a chemat pe fiul sãu Solo-

mon ºi i-a poruncit sã zideascã o Casã
Domnului Dumnezeului lui Israel.
7. David a zis lui Solomon: „Fiul

meu, aveam de gând* sã zidesc o Casã
Numelui** Domnului Dumnezeului
meu.

*2 Sam. 7.2. 1 Împ. 8.17. Cap. 17.1; 28.2. **Deut. 12.5,11.

8. Dar cuvântul Domnului mi-a vorbit
astfel: „Tu ai vãrsat mult sânge* ºi ai
fãcut mari rãzboaie; de aceea nu vei
zidi o Casã Numelui Meu, cãci ai
vãrsat înaintea Mea mult sânge pe
pãmânt. *1 Împ. 5.3. Cap. 28.3.

9. Iatã* cã þi se va naºte un fiu, care
va fi un om al odihnei ºi cãruia îi voi
da odihnã**, izbãvindu-l din mâna
tuturor vrãjmaºilor lui de jur împrejur;
cãci numele lui va fi Solomon (Pace),
ºi voi aduce peste Israel pacea ºi
liniºtea în timpul vieþii lui.

*Cap. 28.5. **1 Împ. 4.25; 5.4.

10. El* va zidi o Casã Numelui Meu.
El** Îmi va fi fiu, ºi Eu îi voi fi
Tatã; ºi voi întãri pe vecie scaunul de
domnie al împãrãþiei lui în Israel.”

*2 Sam. 7.13. 1 Împ. 5.5. Cap. 17.12,13; 28.6. **Evr. 1.5.

11. Acum, fiule, Domnul* sã fie cu
tine, ca sã propãºeºti ºi sã zideºti Casa
Domnului Dumnezeului tãu, cum a
spus El despre tine! *Vers. 16.

12. Numai sã-þi dea* Domnul înþe-
lepciune ºi pricepere ºi sã te facã sã
domneºti peste Israel în pãzirea Legii
Domnului Dumnezeului tãu!

*1 Împ. 3.9,12. Ps. 72.1.

13. Atunci* vei propãºi, dacã vei
cãuta sã împlineºti legile ºi poruncile pe
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care le-a dat lui Moise, Domnul pentru
Israel. Întãreºte-te ºi îmbãrbãteazã-te**,
nu te teme ºi nu te înspãimânta.
*Ios. 1.7,8. Cap. 28.7. **Deut. 31.7,8. Ios. 1.6,7,9. Cap. 28.20.

14. Iatã, prin strãduinþele mele, am
pregãtit pentru Casa Domnului o sutã
de mii de talanþi de aur, un milion de
talanþi de argint ºi o mulþime de aramã
ºi de fier care nu se poate cântãri*,
cãci este foarte mult; am pregãtit, de
asemenea, lemne ºi pietre, ºi vei mai
adãuga ºi tu. *Vers. 3.

15. Tu ai la tine un mare numãr de
lucrãtori, cioplitori de piatrã ºi tâm-
plari, ºi oameni îndemânatici în tot
felul de lucrãri.
16. Aurul, argintul, arama ºi fierul

sunt fãrã numãr. Scoalã-te, dar, ºi
lucreazã, ºi Domnul* sã fie cu tine.”

*Vers. 11.

17. David a poruncit tuturor cãpete-
niilor lui Israel sã vinã în ajutor fiului
sãu Solomon, zicând:
18. „Domnul Dumnezeul vostru* nu

este oare cu voi ºi nu v-a dat El odihnã
de toate pãrþile? Cãci a dat în mâinile
mele pe locuitorii þãrii, ºi þara este
supusã înaintea Domnului ºi înaintea
poporului Sãu.

*Deut. 12.10. Ios. 22.4. 2 Sam. 7.1. Cap. 23.25.

19. Puneþi-vã* acum inima ºi sufletul
sã caute pe Domnul Dumnezeul vostru;
sculaþi-vã ºi zidiþi Sfântul Locaº al
Domnului Dumnezeu, ca sã aduceþi**
chivotul legãmântului Domnului ºi
uneltele închinate lui Dumnezeu în
Casa care va fi ziditã Numelui† Dom-
nului.” *2 Cron. 30.3. 
**1 Împ. 8.6,21. 2 Cron. 5.7; 6.11. †Vers. 7. 1 Împ. 5.3.

Leviþii, numãrãtoarea ºi slujbele lor

231. David, fiind bãtrân ºi sãtul de
zile, a pus pe fiul sãu Solomon*

împãrat peste Israel. *1 Împ. 1.33-39. Cap. 28.5.

2. El a strâns pe toate cãpeteniile lui
Israel, pe preoþi ºi pe leviþi.
3. Au fãcut numãrãtoarea leviþilor, de

la vârsta de treizeci de ani* în sus;
socotiþi pe cap ºi pe bãrbaþi, s-au gãsit
în numãr de treizeci ºi opt de mii.

*Num. 4.3,47.

4. ªi David a zis: „Douãzeci ºi patru
de mii dintre ei sã vegheze asupra
slujbelor din Casa Domnului, ºase mii
sã fie dregãtori* ºi judecãtori,

*Deut. 16.18. Cap. 26.29. 2 Cron. 19.8.

5. patru mii sã fie portari, ºi patru
mii sã fie însãrcinaþi sã laude pe Dom-

nul cu instrumentele pe care le-am
fãcut* ca sã-L preamãrim.”

*2 Cron. 29.25,26. Amos 6.5.

6. David i-a împãrþit* în cete dupã
fiii lui Levi: Gherºon, Chehat ºi
Merari.

*Exod 6.16. Num. 26.57. Cap. 6.1, etc. 2 Cron. 8.14; 29.25.

7. Din gherºoniþi*: Laedan ºi ªimei. –
*Cap. 26.21.

8. Fiii lui Laedan: cãpetenia Iehiel,
Zetam ºi Ioel, trei.
9. Fiii lui ªimei: ªelomit, Haziel ºi

Haran, trei. Aceºtia erau capii caselor
pãrinteºti ale familiei lui Laedan. –
10. Fiii lui ªimei: Iahat, Zina, Ieuº ºi

Beria. Aceºtia sunt cei patru fii ai lui
ªimei.
11. Iahat era cãpetenia, ºi Zina al

doilea; Ieuº ºi Beria n-au avut mulþi fii
ºi au alcãtuit o singurã casã pãrinteascã
la numãrãtoare.
12. Fiii lui Chehat*: Amram, Iþehar,

Hebron ºi Uziel, patru. – *Exod 6.18.

13. Fiii lui Amram*: Aaron ºi Moise.
Aaron** a fost pus deoparte sã fie
sfinþit ca preasfânt, el ºi fiii lui pe vecie,
ca sã aducã tãmâie† înaintea Domnului,
sã-I facã slujba†† ºi sã binecuvânteze*†
pe vecie în Numele Lui.

*Exod 6.20. **Exod 28.1. Evr. 5.4. †Exod 30.7. Num.
16.40. 1 Sam. 2.28. ††Deut. 21.5. *†Num. 6.23.

14. Dar fiii* lui Moise, omul lui Dum-
nezeu, au fost numãraþi în seminþia lui
Levi. *Cap. 26.23-25.

15. Fiii* lui Moise: Gherºom ºi
Eliezer. *Exod 2.22; 18.3,4.

16. Fiul lui Gherºom: ªebuel*, cãpe-
tenia. *Cap. 26.24.

17. ªi fiii lui Eliezer au fost:
Rehabia*, cãpetenia; Eliezer n-a avut
alt fiu, dar fiii lui Rehabia au fost
foarte mulþi la numãr. – *Cap. 26.25.

18. Fiul lui Iþehar: ªelomit, cãpe-
tenia. –
19. Fiii lui Hebron*: Ieria, cãpetenia;

Amaria, al doilea; Iahaziel, al treilea;
ºi Iecameam, al patrulea. – *Cap. 24.23.

20. Fiii lui Uziel: Mica, cãpetenia; ºi
Iºia, al doilea.
21. Fiii lui Merari*: Mahli ºi Muºi. –

Fiii lui Mahli: Eleazar ºi Chis**.
*Cap. 24.26. **Cap. 24.29.

22. Eleazar a murit fãrã* sã aibã fii;
dar a avut fete pe care le-au luat** de
neveste fiii lui Chis, fraþii lor. –

*Cap. 24.28. **Num. 36.6,8.

23. Fiii lui Muºi*: Mahli, Eder ºi
Ieremot, trei. *Cap. 24.30.
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24. Aceºtia sunt fiii lui Levi*, dupã
casele lor pãrinteºti, capii caselor pãrin-
teºti, dupã numãrãtoarea fãcutã numã-
rând numele pe cap. Ei erau întrebu-
inþaþi în slujba Casei Domnului, de la
vârsta de douãzeci** de ani în sus.

*Num. 10.17,21. **Vers. 27. Num. 1.3; 4.3; 8.24. Ezra 3.8.

25. Cãci David a zis: „Domnul  Dum-
nezeul lui Israel a dat* odihnã popo-
rului Sãu ºi va locui pe vecie la
Ierusalim; *Cap. 22.18.

26. ºi leviþii nu vor mai avea sã
poarte* Cortul ºi toate uneltele pentru
slujba lui.” *Num. 4.5, etc.

27. Dupã cele din urmã porunci ale
lui David, numãrãtoarea fiilor lui Levi
s-a fãcut de la vârsta de douãzeci de
ani în sus.
28. Puºi lângã fiii lui Aaron pentru

slujba Casei Domnului, ei aveau sã
îngrijeascã de curþi ºi de odãi, de curã-
þarea tuturor lucrurilor sfinte, de împli-
nirea slujbei în Casa lui Dumnezeu,
29. de pâinile* pentru punerea înaintea

Domnului, de floarea** de fãinã pentru
darurile de mâncare, de plãcintele fãrã†
aluat, de turtele coapte în tigaie ºi de
turtele†† prãjite, de toate mãsurile*†
de încãpere ºi de lungime;

*Exod 25.30. **Lev. 6.20. Cap. 9.29, etc. †Lev. 2.4.
††Lev. 2.5,7. *†Lev. 19.35.

30. ei aveau sã stea în fiecare dimi-
neaþã ºi în fiecare searã, ca sã laude ºi
sã mãreascã pe Domnul
31. ºi sã aducã neîncetat înaintea Dom-

nului toate arderile de tot Domnului,
în zilele de Sabat*, de lunã nouã ºi de
sãrbãtori**, dupã numãrul ºi obiceiurile
rânduite. *Num. 10.10. Ps. 81.3. **Lev. 23.4.

32. Îngrijeau* de Cortul întâlnirii, de
Sfântul Locaº ºi de fiii** lui Aaron,
fraþii lor, pentru slujba Casei Domnului.

*Num. 1.53. **Num. 3.6-9.

Preoþii împãrþiþi în douãzeci ºi patru de
cete

241. Iatã cetele fiilor lui Aaron.
Fiii* lui Aaron: Nadab, Abihu,

Eleazar ºi Itamar. *Lev. 10.1,6. Num. 26.60.
2. Nadab* ºi Abihu au murit înaintea

tatãlui lor, fãrã sã aibã fii; ºi Eleazar ºi
Itamar au împlinit slujba de preoþi.

*Num. 3.4; 26.61.
3. David a împãrþit pe fiii lui Aaron,

rânduindu-i dupã slujba pe care aveau
s-o facã; Þadoc fãcea parte din urmaºii
lui Eleazar, ºi Ahimelec, din urmaºii
lui Itamar.
4. Printre fiii lui Eleazar s-au gãsit

mai multe cãpetenii decât printre fiii
lui Itamar, ºi i-au împãrþit aºa cã fiii
lui Eleazar aveau ºaisprezece cãpe-
tenii de case pãrinteºti, ºi fiii lui Itamar,
opt cãpetenii de case pãrinteºti.
5. I-au împãrþit prin sorþi, între unii ºi

alþii, cãci cãpeteniile Sfântului Locaº
ºi cãpeteniile lui Dumnezeu erau din
fiii lui Eleazar ºi din fiii lui Itamar.
6. ªemaia, fiul lui Netaneel, scrii-

torul, din seminþia lui Levi, i-a scris
înaintea împãratului ºi mai marilor,
înaintea preotului Þadoc ºi Ahimelec,
fiul lui Abiatar, ºi înaintea cãpete-
niilor caselor pãrinteºti ale preoþilor ºi
leviþilor. 
Au tras la sorþi câte o casã pãrin-

teascã pentru Eleazar ºi au tras ºi câte
una pentru Itamar.
7. Cel dintâi sorþ a ieºit pentru

Iehoiarib; al doilea, pentru Iedaia;
8. al treilea, pentru Harim; al patrulea,

pentru Seorim;
9. al cincilea, pentru Malchia; al

ºaselea, pentru Miiamin;
10. al ºaptelea, pentru Hacoþ; al optu-

lea, pentru Abia*; *Neem. 12.4,17. Luca 1.5.

11. al nouãlea, pentru Iosua; al zece-
lea, pentru ªecania;
12. al unsprezecelea, pentru Eliaºib;

al doisprezecelea, pentru Iachim;
13. al treisprezecelea, pentru Hupa;

al paisprezecelea, pentru Ieºebeab;
14. al cincisprezecelea, pentru Bilga;

al ºaisprezecelea, pentru Imer;
15. al ºaptesprezecelea, pentru Hezir;

al optsprezecelea, pentru Hapiþeþ;
16. al nouãsprezecelea, pentru Petahia;

al douãzecilea, pentru Ezechiel;
17. al douãzeci ºi unulea, pentru

Iachin; al douãzeci ºi doilea, pentru
Gamul;
18. al douãzeci ºi treilea, pentru

Delaia; al douãzeci ºi patrulea, pentru
Maazia.
19. Acesta era ºirul în care aveau 

sã-ºi facã slujba, ca sã intre* în Casa
Domnului, dupã rânduiala pusã de
Aaron, tatãl lor, potrivit cu poruncile
pe care i le dãduse Domnul Dumnezeul
lui Israel. *Cap. 9.25.

Cãpeteniile leviþilor
20. Iatã cãpeteniile celorlalþi leviþi. –

Din fiii lui Amram: ªubael*; din fiii
lui ªubael: Iehdia; *Cap. 23.16.

21. din Rehabia*, din fiii lui Rehabia:
cãpetenia Iºia. *Cap. 23.17.
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22. Din iþehariþi: ªelomot; din fiii lui
ªelomot*: Iahat. *Cap. 23.18.

23. Fiii lui* Hebron: Ieria; Amaria, al
doilea; Iahaziel, al treilea; Iecameam,
al patrulea. *Cap. 23.19; 26.31.

24. Fiul lui Uziel: Mica; din fiii lui
Mica: ªamir;
25. fratele lui Mica: Iºia; din fiii lui

Iºia: Zaharia. –
26. Fiii lui Merari: Mahli ºi Muºi, ºi

fiii fiului sãu Iaazia.
27. Fiii lui* Merari, ai fiului sãu

Iaazia: ªoham, Zacur ºi Ibri.
*Exod 6.19. Cap. 23.21.

28. Din Mahli: Eleazar, care* n-a
avut fii; *Cap. 23.22.

29. din Chis, fiii lui Chis: Ierahmeel.
30. Fiii lui* Muºi: Mahli, Eder ºi

Ierimot.
Aceºtia sunt fiii lui Levi, dupã casele

lor pãrinteºti. *Cap. 23.23.

31. ªi ei, ca ºi fraþii lor, fiii lui Aaron,
au tras la sorþi înaintea împãratului
David, înaintea lui Þadoc ºi Ahimelec,
ºi înaintea cãpeteniilor caselor pãrinteºti
ale preoþilor ºi leviþilor, ºi anume
fiecare cap de casã întocmai ca cel mai
mic din fraþii sãi.

Cântãreþii împãrþiþi în douãzeci ºi patru
de cete

251. David ºi cãpeteniile oºtirii au
pus deoparte pentru slujbã pe

aceia din fiii lui Asaf*, Heman ºi
Iedutun care proroceau întovãrãºiþi de
harpã, de lãutã ºi de chimvale. ªi iatã
numãrul celor ce aveau de îndeplinit
lucrarea aceasta: *Cap. 6.33,39,44.
2. Din fiii lui Asaf: Zacur, Iosif,

Netania ºi Aºareela, fiii lui Asaf, sub
cârmuirea lui Asaf care prorocea dupã
poruncile împãratului.
3. Din Iedutun, fiii lui Iedutun:

Ghedalia, Þeri, Isaia, Haºabia, Matitia
ºi ªimei, ºase, sub cârmuirea tatãlui
lor, Iedutun, care prorocea cu harpa,
ca sã laude ºi sã mãreascã pe Domnul.
4. Din Heman, fiii lui Heman: Buchia,

Matania, Uziel, ªebuel, Ierimot,
Hanania, Hanani, Eliata, Ghidalti,
Romamti-Ezer, Ioºbecaºa, Maloti,
Hotir, Mahaziot,
5. toþi fii ai lui Heman, care era

vãzãtorul împãratului, ca sã descopere
cuvintele lui Dumnezeu ºi sã înalþe
puterea Lui; Dumnezeu dãduse lui
Heman paisprezece fii ºi trei fete.
6. Toþi aceºtia erau sub cârmuirea

pãrinþilor lor pentru cântarea în Casa

Domnului ºi aveau chimvale, lãute ºi
harpe pentru slujba Casei lui Dum-
nezeu. Asaf, Iedutun ºi Heman lucrau
sub poruncile împãratului.
7. Erau în numãr de douã sute optzeci

ºi opt, cuprinzându-se în acest numãr
ºi fraþii lor deprinºi la cântarea Dom-
nului, toþi cei ce erau meºteri.
8. Au tras la sorþi pentru slujbele lor,

mici ºi mari, învãþãtori* ºi ucenici.
*2 Cron. 23.13.

9. Cel dintâi sorþ ieºit a fost din
Asaf, pentru Iosif; al doilea, pentru
Ghedalia, el, fraþii ºi fiii lui, doispre-
zece;
10. al treilea, Zacur, fiii ºi fraþii sãi,

doisprezece;
11. al patrulea, pentru Iþeri, fiii ºi

fraþii sãi, doisprezece;
12. al cincilea, pentru Netania, fiii ºi

fraþii sãi, doisprezece;
13. al ºaselea, pentru Buchia, fiii ºi

fraþii sãi, doisprezece;
14. al ºaptelea, pentru Iesareela, fiii

ºi fraþii sãi, doisprezece;
15. al optulea, pentru Isaia, fiii ºi

fraþii sãi, doisprezece;
16. al nouãlea, pentru Matania, fiii ºi

fraþii sãi, doisprezece;
17. al zecelea, pentru ªimei, fiii ºi

fraþii sãi, doisprezece;
18. al unsprezecelea, pentru Azareel,

fiii ºi fraþii sãi, doisprezece;
19. al doisprezecelea, pentru Haºabia,

fiii ºi fraþii sãi, doisprezece;
20. al treisprezecelea, pentru ªubael,

fiii ºi fraþii sãi, doisprezece;
21. al paisprezecelea, pentru Matitia,

fiii ºi fraþii sãi, doisprezece;
22. al cincisprezecelea, pentru Ieremot,

fiii ºi fraþii sãi, doisprezece;
23. al ºaisprezecelea, pentru Hanania,

fiii ºi fraþii sãi, doisprezece;
24. al ºaptesprezecelea, pentru Ioºbe-

caºa, fiii ºi fraþii sãi, doisprezece;
25. al optsprezecelea, pentru Hanani,

fiii ºi fraþii sãi, doisprezece;
26. al nouãsprezecelea, pentru Maloti,

fiii ºi fraþii sãi, doisprezece;
27. al douãzecilea, pentru Eliata, fiii

ºi fraþii sãi, doisprezece;
28. al douãzeci ºi unulea, pentru

Hotir, fiii ºi fraþii sãi, doisprezece;
29. al douãzeci ºi doilea, pentru

Ghidalti, fiii ºi fraþii sãi, doisprezece;
30. al douãzeci ºi treilea, pentru

Mahaziot, fiii ºi fraþii sãi, doisprezece;
31. al douãzeci ºi patrulea, pentru

Romamti-Ezer, fiii ºi fraþii sãi, doi-
sprezece.
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Uºierii Templului ºi vistierii

261. Iatã cetele uºierilor:
Din coreiþi: Meºelemia, fiul lui

Core, dintre fiii lui Asaf.
2. Fiii lui Meºelemia: Zaharia, întâiul

nãscut; Iediael, al doilea; Zebadia, al
treilea; Iatniel, al patrulea;
3. Elam, al cincilea; Iohanan, al

ºaselea; Elioenai, al ºaptelea.
4. Fiii lui Obed-Edom: ªemaia,

întâiul nãscut; Iozabad, al doilea;
Ioah, al treilea; Sacar, al patrulea;
Netaneel, al cincilea;
5. Amiel, al ºaselea; Isahar, al ºaptelea;

Peultai, al optulea; cãci Dumnezeu îl
binecuvântase.
6. Fiului sãu ªemaia i s-au nãscut fii

care au stãpânit în casa tatãlui lor, cãci
erau oameni viteji;
7. fiii lui ªemaia: Otni, Refael, Obed,

Elzabad ºi fraþii sãi, oameni viteji,
Elihu ºi Semaia.
8. Toþi aceºtia erau fiii lui Obed-

Edom, ei, fiii ºi fraþii lor; erau oameni
plini de vlagã ºi de putere pentru
slujbã, ºaizeci ºi doi de ai lui Obed-
Edom.
9. Fiii ºi fraþii lui Meºelemia, oameni

viteji, erau în numãr de optsprezece.
10. Din fiii lui Merari: Hosa*, care

avea ca fii pe: ªimri, cãpetenia, pus
cãpetenie de tatãl sãu, mãcar cã nu era
el întâiul nãscut; *Cap. 16.38.

11. Hilchia, al doilea; Tebalia, al
treilea; Zaharia, al patrulea. Toþi fiii ºi
fraþii lui Hosa erau în numãr de
treisprezece.
12. Acestor cete de uºieri, cãpeteniilor

acestor oameni ºi fraþilor lor, a fost
încredinþatã paza pentru slujba Casei
Domnului.
13. Au tras la sorþi pentru fiecare

uºã, mici ºi mari, dupã casele lor
pãrinteºti.
14. Sorþul a cãzut pe ªelemia pentru

partea de rãsãrit. Au tras la sorþi
pentru fiul sãu Zaharia, care era un
sfetnic înþelept, ºi i-a cãzut la sorþi
partea de miazãnoapte.
15. Partea de miazãzi a cãzut lui

Obed-Edom, iar casa magaziilor a
cãzut fiilor sãi.
16. Partea de apus a cãzut lui ªupim

ºi lui Hosa, cu uºa ªalechet, pe drumul
care suia sus: o strajã era în faþa alteia.
17. La rãsãrit erau ºase leviþi, la

miazãnoapte, patru pe zi, la miazãzi,

patru pe zi, ºi patru la magazii, câte
doi în douã locuri deosebite;
18. spre mahala, la apus: patru spre

drum, doi spre mahala.
19. Acestea sunt cetele uºierilor, dintre

fiii coreiþilor ºi dintre fiii lui Merari.
20. Unul din leviþi, Ahia, avea grija

vistieriilor* Casei lui Dumnezeu ºi
vistieriilor lucrurilor sfinte.

*Cap. 28.12. Mal. 3.10.

21. Dintre fiii lui Laedan, fiii gher-
ºoniþilor ieºiþi din Laedan, cãpeteniile
caselor pãrinteºti ale lui Laedan,
gherºonitul, erau: Iehieli
22. ºi fiii lui Iehieli, Zetam ºi fratele

sãu Ioel, care pãzeau vistieriile Casei
Domnului.
23. Dintre amramiþi, iþehariþi, hebro-

niþi ºi uzieliþi,
24. era* ªebuel, fiul lui Gherºom,

fiul lui Moise, care îngrijea de
vistierii. *Cap. 23.16.

25. Dintre fraþii lui ieºiþi din Eliezer,
al cãrui fiu a fost Rehabia, al cãrui fiu
a fost Isaia, al cãrui fiu a fost Ioram, al
cãrui fiu a fost Zicri, al cãrui fiu a
fost* ªelomit, *Cap. 23.18.

26. erau ªelomit ºi fraþii sãi, care
pãzeau toate vistieriile lucrurilor sfinte
pe care le închinaserã împãratul David,
capii caselor pãrinteºti, cãpeteniile
peste mii ºi sute ºi cãpeteniile oºtirii:
le închinaserã
27. din prada luatã la rãzboi, pentru

întreþinerea Casei Domnului.
28. Tot ce fusese închinat de Samuel,

vãzãtorul*, de Saul, fiul lui Chis, de
Abner, fiul lui Ner, de Ioab, fiul
Þeruiei, toate lucrurile închinate erau
sub paza lui ªelomit ºi a fraþilor sãi.

*1 Sam. 9.9.

Orânduirea judecãtorilor
29. Dintre iþehariþi: Chenania ºi fraþii

sãi erau întrebuinþaþi pentru treburile
de afarã, ca dregãtori* ºi judecãtori în
Israel. *Cap. 23.4.

30. Dintre hebroniþi: Haºabia ºi fraþii
sãi, oameni viteji, în numãr de o mie
ºapte sute, aveau privegherea asupra
lui Israel, dincoace de Iordan, la apus,
pentru toate treburile Domnului ºi
pentru slujba împãratului.
31. În ce priveºte pe hebroniþi, a

cãror cãpetenie era Ieria*, s-au fãcut,
în al patruzecilea an al domniei lui
David, cercetãri cu privire la ei, dupã
spiþele lor de neam ºi dupã casele lor
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pãrinteºti, ºi s-au gãsit între ei la
Iaezer**, în Galaad, oameni viteji.

*Cap. 23.19. **Ios. 21.39.

32. Fraþii lui Ieria, oameni viteji, erau
în numãr de douã mii ºapte sute capi
de case pãrinteºti. Împãratul David i-a
pus peste rubeniþi, peste gadiþi ºi peste
jumãtatea seminþiei lui Manase,
pentru toate treburile lui Dumnezeu ºi
pentru treburile împãratului*.

*2 Cron. 19.11.

Cãpeteniile oºtirii

271. Aceºtia sunt copiii lui Israel,
dupã numãrul lor, capii caselor

pãrinteºti, cãpeteniile peste mii ºi peste
sute ºi slujbaºi în slujba împãratului
pentru tot ce privea ºirul cetelor,
sosirea ºi plecarea lor, lunã dupã lunã,
în toate lunile anului; fiecare ceatã
era de douãzeci ºi patru de mii de
oameni.
2. În fruntea celei dintâi cete, pentru

luna întâi, era Iaºobeam*, fiul lui Zabdiel:
ºi avea o ceatã de douãzeci ºi patru de
mii de oameni.             *2 Sam. 23.8. Cap. 11.11.

3. El era din fiii lui Pereþ ºi era capul
tuturor cãpeteniilor oºtirii în luna întâi.
4. În fruntea cetei din luna a doua era

Dodai, ahohitul; Miclot era unul din
capii cetei sale. El avea o ceatã de
douãzeci ºi patru de mii de oameni.
5. Capul cetei a treia, pentru luna

a treia, era Benaia, fiul preotului
Iehoiada, capul; ºi el avea o ceatã de
douãzeci ºi patru de mii de oameni.
6. Acest Benaia* era un viteaz dintre

cei treizeci ºi în fruntea celor treizeci.
Fiul sãu Amizadab era una din cãpe-
teniile cetei sale.

*2 Sam. 23.20,22,23. Cap. 11.22, etc.

7. Al patrulea, pentru luna a patra,
era Asael*, fratele lui Ioab; ºi, dupã
el, fiul sãu Zebadia. El avea o ceatã de
douãzeci ºi patru de mii de oameni.

*2 Sam. 23.24. Cap. 11.26.

8. Al cincilea, pentru luna a cincea,
era cãpetenia ªamehut, izrahitul. El
avea o ceatã de douãzeci ºi patru de
mii de oameni.
9. Al ºaselea, pentru luna a ºasea, era

Ira*, fiul lui Icheº, tecoitul. El avea o
ceatã de douãzeci ºi patru de mii de
oameni. *Cap. 11.28.

10. Al ºaptelea, pentru luna a ºaptea,
era Heleþ*, pelonitul, din fiii lui
Efraim. El avea o ceatã de douãzeci ºi
patru de mii de oameni. *Cap. 11.27.

11. Al optulea, pentru luna a opta, era
Sibecai*, huºatitul, din familia zera-
hiþilor. El avea o ceatã de douãzeci ºi
patru de mii de oameni.

*2 Sam. 21.18. Cap. 11.29.

12. Al nouãlea, pentru luna a noua,
era Abiezer* din Anatot, din beniamiþi.
El avea o ceatã de douãzeci ºi patru de
mii de oameni. *Cap. 11.28.

13. Al zecelea, pentru luna a zecea,
era Maharai* din Netofa, din familia
zerahiþilor. El avea o ceatã de douãzeci
ºi patru de mii de oameni.

*2 Sam. 23.28. Cap. 11.30.

14. Al unsprezecelea, pentru luna a
unsprezecea, era Benaia* din Piraton,
din fiii lui Efraim. El avea o ceatã de
douãzeci ºi patru de mii de oameni.

*Cap. 11.31.

15. Al doisprezecelea, pentru luna a
douãsprezecea, era Heldai* din Netofa,
din familia lui Otniel. El avea o ceatã
de douãzeci ºi patru de mii de oameni.

*Cap. 26.30.

Capii seminþiilor
16. Iatã capii seminþiilor lui Israel.
Capul rubeniþilor: Eliezer, fiul lui

Zicri; al simeoniþilor; ªefatia, fiul lui
Maaca;
17. al leviþilor: Haºabia, fiul lui  Che-

muel; al familiei lui Aaron: Þadoc;
18. al lui Iuda: Elihu*, din fraþii lui

David; al lui Isahar: Omri, fiul lui
Micael; *1 Sam. 16.6.

19. al lui Zabulon: Iºemaia, fiul lui
Obadia; al lui Neftali: Ierimot, fiul lui
Azriel;
20. al fiilor lui Efraim: Hosea, fiul lui

Azazia;
21. al jumãtãþii seminþiei lui Manase:

Ioel, fiul lui Pedaia; al jumãtãþii
seminþiei lui Manase din Galaad: Ido,
fiul lui Zaharia; al lui Beniamin:
Iaasiel, fiul lui Abner;
22. al lui Dan: Azareel, fiul lui Iero-

ham. Aceºtia sunt capii seminþiilor lui
Israel.
23. David n-a fãcut numãrãtoarea

celor în vârstã de la douãzeci de ani în
jos din Israel, cãci Domnul* fãgãduise
cã va înmulþi pe Israel ca stelele
cerului. *Gen. 15.5.

24. Ioab, fiul Þeruiei, începuse numã-
rãtoarea, dar n-a isprãvit-o, cãci Dom-
nul Se mâniase* pe Israel, din pricina
acestei numãrãtori care n-a fost trecutã
în Cronicile împãratului David.

*2 Sam. 24.15. Cap. 21.7.
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Slujitorii ºi slujbaºii curþii
25. Azmavet, fiul lui Adiel, era pus

peste vistieriile împãratului; Ionatan,
fiul lui Ozia, peste merindea din ogoare,
cetãþi, sate ºi turnuri;
26. Ezri, fiul lui Chelub, peste lucrãtorii

de la þarã, care lucrau pãmântul;
27. ªimei din Rama, peste vii; Zabdi

din ªefam, peste pivniþele cu vin din vii;
28. Baal-Hanan din Gheder, peste

mãslini ºi sicomori în câmpie; Ioaº,
peste magaziile de untdelemn;
29. ªitrai din Saron, peste boii care

pãºteau în Saron; ªafat, fiul lui Adlai,
peste boii din vãi;
30. Obil, ismaelitul, peste cãmile;

Iehdia din Meronot, peste mãgãriþe;
31. Iaziz, hagarenitul, peste oi; toþi

aceºtia erau îngrijitori puºi peste
averile împãratului David.
32. Ionatan, unchiul lui David, era

sfetnic, om cu minte ºi învãþat; Iehiel,
fiul lui Hacmoni, era lângã fiii împã-
ratului;
33. Ahitofel* era sfetnicul împãra-

tului; Huºai**, architul, era prietenul
împãratului; *2 Sam. 15.12. **2 Sam. 15.37; 16.16.

34. dupã Ahitofel au fost sfetnici:
Iehoiada, fiul lui Benaia, ºi Abiatar*;
Ioab** era cãpetenia oºtirii împãra-
tului. *1 Împ. 1.7. **Cap. 11.6.

David înfãþiºeazã pe Solomon

281. David a chemat la Ierusalim
toate cãpeteniile lui Israel,

cãpeteniile* seminþiilor, cãpeteniile**
cetelor din slujba împãratului, cãpe-
teniile peste mii ºi cãpeteniile peste
sute, pe cei mai mari† peste toate
averile ºi turmele împãratului ºi ale
fiilor sãi, pe dregãtori, pe viteji†† ºi
pe toþi voinicii.

*Cap. 27.16. **Cap. 27.1,2. †Cap. 27.25. ††Cap. 11.10.

2. Împãratul David s-a sculat în
picioare ºi a zis: „Ascultaþi-mã, fraþilor
ºi poporul meu! Aveam de gând* sã
zidesc o Casã de odihnã pentru chivotul
legãmântului Domnului ºi pentru
aºternutul** picioarelor Dumnezeului
nostru ºi mã pregãteam s-o zidesc.

*2 Sam. 7.2. Ps. 132.3-5. **Ps. 99.5; 132.7.

3. Dar Dumnezeu mi-a zis: „Sã nu
zideºti* o Casã Numelui Meu, cãci eºti
un om de rãzboi ºi ai vãrsat sânge.”

*2 Sam. 7.5,13. 1 Împ. 5.3. Cap. 17.4; 22.8.

4. Domnul Dumnezeul lui Israel 
m-a ales* din toatã casa tatãlui meu,
pentru ca sã fiu împãrat al lui Israel pe

vecie; cãci pe Iuda** l-a ales cãpe-
tenie, casa† tatãlui meu a ales-o din
casa lui Iuda, ºi dintre†† fiii tatãlui meu
pe mine m-a pus sã domnesc peste tot
Israelul. *1 Sam. 16.7-13. **Gen. 49.8. 
Cap. 5.2. Ps. 60.7; 78.68. †1 Sam. 16.1. ††1 Sam. 16.12,13.

5. Dintre* toþi fiii mei – cãci Domnul
mi-a dat mulþi fii – a ales pe fiul meu
Solomon**, ca sã-l punã pe scaunul de
domnie al împãrãþiei Domnului, peste
Israel. *Cap. 3.1, etc.; 23.1. **Cap. 22.9.

6. El mi-a zis: „Fiul tãu Solomon*
Îmi va zidi Casa ºi curþile; cãci l-am
ales ca fiu al Meu; ºi-i voi fi Tatã.

*2 Sam. 7.13,14. Cap. 22.9,10. 2 Cron. 1.9.

7. Îi voi întãri împãrãþia pe vecie, dacã
se va* þine, ca astãzi, de împlinirea
poruncilor ºi rânduielilor Mele.”

*Cap. 22.13.

8. Acum, înaintea întregului Israel,
înaintea adunãrii Domnului ºi în faþa
Dumnezeului nostru care vã aude, pãziþi
ºi puneþi-vã la inimã toate poruncile
Domnului Dumnezeului vostru, ca sã
stãpâniþi aceastã bunã þarã ºi s-o lãsaþi
de moºtenire fiilor voºtri dupã voi pe
vecie.
9. ªi tu, fiule Solomoane, cunoaºte*

pe Dumnezeul tatãlui tãu ºi slujeºte-I
cu toatã** inima ºi cu un suflet bine-
voitor; cãci Domnul† cerceteazã toate
inimile ºi pãtrunde toate închipuirile
ºi toate gândurile. Dacã-L†† vei cãuta,
Se va lãsa gãsit de tine; dar dacã-L vei
pãrãsi, te va lepãda ºi El pe vecie.

*Ier. 9.24. Osea 4.1. Ioan 17.3. **2 Împ. 20.3. Ps. 101.2. 
†1 Sam. 16.7. 1 Împ. 8.39. Cap. 29.17. Ps. 7.9; 139.2. Prov.
17.3. Ier. 11.20; 17.10; 20.12. Apoc. 2.23. ††2 Cron. 15.2.

10. Vezi acum cã Domnul* te-a ales,
ca sã zideºti o Casã care sã-I slujeascã
de Locaº Sfânt. Întãreºte-te ºi lucreazã.”

*Vers. 6.

David dã lui Solomon tot ce 
strânsese pentru Templu

11. David a dat fiului sãu Solomon
chipul* prispei ºi clãdirilor, odãilor
vistieriei, odãilor de sus, odãilor
dinãuntru ºi al odãii pentru scaunul
îndurãrii. *Exod 25.40. Vers. 19.

12. I-a dat planul a tot ce avea în
minte cu privire la curþile Casei Dom-
nului ºi toate odãile de jur împrejur
pentru vistieriile* Casei lui Dumnezeu
ºi vistieriile Sfântului Locaº *Cap. 26.20.

13. ºi cu privire la cetele preoþilor ºi
leviþilor, la tot ce privea slujba Casei
Domnului ºi la toate uneltele pentru
slujba Casei Domnului.
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14. I-a dat chipul uneltelor de aur, cu
greutatea celor ce trebuiau sã fie de
aur, pentru toate uneltele fiecãrei
slujbe; ºi chipul tuturor uneltelor de
argint, cu greutatea lor, pentru toate
uneltele fiecãrei slujbe.
15. A dat greutatea sfeºnicelor de aur

ºi a candelelor lor de aur, cu greutatea
fiecãrui sfeºnic ºi a candelelor lui; ºi
greutatea sfeºnicelor de argint, cu
greutatea fiecãrui sfeºnic ºi a cande-
lelor lui, dupã întrebuinþarea fiecãrui
sfeºnic.
16. I-a dat greutatea de aur pentru

mesele pâinilor pentru punerea înainte,
pentru fiecare masã; ºi greutatea de
argint pentru mesele de argint.
17. I-a dat chipul furculiþelor, lighe-

nelor ºi ceºtilor de aur curat; chipul
potirelor de aur, cu greutatea fiecãrui
potir, ºi a potirelor de argint, cu
greutatea fiecãrui potir;
18. ºi chipul altarului tãmâiei în aur

curãþat, cu greutatea lui. I-a mai dat ºi
chipul carului heruvimilor* de aur
care îºi întind aripile ºi acoperã
chivotul legãmântului Domnului.

*Exod 25.18-22. 1 Sam. 4.4. 1 Împ. 6.23, etc.

19. „Toate acestea”, a zis David,
„toate lucrãrile izvodului acestuia mi
le-a fãcut cunoscut Domnul, însem-
nându-le* în scris cu mâna Lui.”

*Exod 25.44. Vers. 11,12.

20. David a zis fiului sãu Solomon:
„Întãreºte-te*, îmbãrbãteazã-te ºi
lucreazã; nu te teme ºi nu te înspãi-
mânta. Cãci Domnul Dumnezeu,
Dumnezeul meu, va fi cu tine. El nu te
va lãsa**, nici nu te va pãrãsi, pânã se
va isprãvi toatã lucrarea pentru slujba
Casei Domnului.

*Deut. 31.7,8. Ios. 1.6,7,9. Cap. 22.13. **Ios. 1.5.

21. Iatã, ai lângã tine cetele* preoþilor
ºi leviþilor pentru toatã slujba Casei
lui Dumnezeu; ºi iatã cã ai lângã tine,
pentru toatã lucrarea, toþi oamenii
binevoitori ºi îndemânatici în tot felul
de lucrãri** ºi cãpeteniile, ºi tot
poporul, supuºi la toate poruncile tale.”

*Cap. 24-26. **Exod 35.25,26; 36.1,2.

Dãrile bogate pentru zidirea Templului

291. Împãratul David a zis întregii
adunãri: „Fiul meu Solomon,

singurul pe care l-a ales Dumnezeu,
este tânãr ºi plãpând*, ºi lucrarea este
însemnatã, cãci Casa aceasta nu este
pentru un om, ci este pentru Domnul
Dumnezeu. *1 Împ. 3.7. Cap. 22.5. Prov. 4.3.

2. Mi-am întrebuinþat toate puterile
sã pregãtesc pentru Casa Dumnezeului
meu aur pentru ceea ce trebuie sã fie
de aur, argint pentru ceea ce trebuie sã
fie de argint, aramã pentru ceea ce
trebuie sã fie de aramã, fier pentru ceea
ce trebuie sã fie de fier ºi lemn pentru
ceea ce trebuie sã fie de lemn, pietre
de onix* ºi pietre scumpe de legat,
pietre strãlucitoare ºi de felurite culori,
tot felul de pietre scumpe ºi marmurã
albã multã. *Isa. 54.11,12. Apoc. 21.18, etc.

3. Mai mult, în dragostea mea pentru
Casa Dumnezeului meu, dau Casei
Dumnezeului meu aurul ºi argintul pe
care-l am, afarã de tot ce am pregãtit
pentru casa Sfântului Locaº:
4. trei mii de talanþi de aur, de aur de

Ofir*, ºi ºapte mii de talanþi de argint
curãþat, pentru îmbrãcarea pereþilor
clãdirilor, *1 Împ. 9.28.

5. aurul pentru ceea ce trebuie sã fie
de aur, ºi argintul pentru ceea ce
trebuie sã fie de argint ºi pentru toate
lucrãrile pe care le vor face lucrãtorii.
Cine vrea sã-ºi mai aducã de bunãvoie
astãzi darurile înaintea Domnului?”
6. Cãpeteniile* caselor pãrinteºti,

cãpeteniile seminþiilor lui Israel,
cãpeteniile peste mii ºi peste sute ºi
îngrijitorii averii** împãratului au
adus daruri de bunãvoie.

*Cap. 27.1. **Cap. 27.25, etc.

7. Au dat pentru slujba Casei lui
Dumnezeu: cinci mii de talanþi de aur,
zece mii de darici, zece mii de talanþi
de argint, optsprezece mii de talanþi de
aramã ºi o sutã de mii de talanþi de
fier.
8. Cei ce aveau pietre scumpe le-au

dat pentru vistieria Casei Domnului în
mâinile lui Iehiel*, gherºonitul.

*Cap. 26.21.

9. Poporul s-a bucurat de darurile lor
de bunãvoie*, cãci le dãdeau cu dragã
inimã Domnului; ºi împãratul David,
de asemenea, s-a bucurat mult.

*2 Cor. 9.7.

Rugãciunea lui David
10. David a binecuvântat pe Domnul

în faþa întregii adunãri. El a zis:
„Binecuvântat sã fii Tu, din veac în
veac, Doamne Dumnezeul pãrintelui
nostru Israel!
11. A Ta* este, Doamne, mãrirea,

puterea ºi mãreþia, veºnicia ºi slava,
cãci tot ce este în cer ºi pe pãmânt este
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al Tãu; a Ta, Doamne, este domnia,
cãci Tu Te înalþi ca un stãpân mai presus
de orice! *Mat. 6.13. 1 Tim. 1.17. Apoc. 5.13.

12. De la Tine vine bogãþia* ºi slava,
Tu stãpâneºti peste tot, în mâna Ta
este tãria ºi puterea, ºi mâna Ta poate
sã mãreascã ºi sã întãreascã toate
lucrurile. *Rom. 11.36.

13. Acum, Dumnezeul nostru, Te
lãudãm ºi preamãrim Numele Tãu cel
slãvit.
14. Cãci ce sunt eu ºi ce este poporul

meu, ca sã putem sã-Þi aducem daruri
de bunãvoie? Totul vine de la Tine ºi
din mâna Ta primim ce-Þi aducem.
15. Înaintea Ta noi suntem niºte strãini*

ºi locuitori, ca toþi pãrinþii noºtri.
Zilele noastre** pe pãmânt sunt ca um-
bra ºi fãrã nici o nãdejde. *Ps. 39.12. 
Evr. 11.13. 1 Pet. 2.11. **Iov 14.2. Ps. 90.9; 102.11; 144.4.

16. Doamne Dumnezeul nostru, din
mâna Ta vin toate aceste bogãþii pe
care le-am pregãtit ca sã-Þi zidim o
Casã Þie, Numelui Tãu celui sfânt, ºi
ale Tale sunt toate.
17. ªtiu, Dumnezeule, cã Tu cercetezi*

inima ºi cã iubeºti** curãþia de inimã;
de aceea Þi-am adus toate aceste
daruri de bunãvoie în curãþia inimii
mele ºi am vãzut acum cu bucurie pe
poporul Tãu care se aflã aici,
aducându-Þi de bunãvoie darurile lui.

*1 Sam. 16.7. Cap. 28.9. **Prov. 11.20.

18. Doamne Dumnezeul pãrinþilor
noºtri Avraam, Isaac ºi Israel! Þine
întotdeauna în inima poporului Tãu
aceste porniri ºi aceste gânduri ºi
întãreºte-i inima în Tine.
19. Dã fiului meu Solomon* o inimã

bunã, ca sã pãzeascã poruncile Tale,
învãþãturile Tale ºi legile Tale, ca sã
împlineascã toate aceste lucruri ºi sã
zideascã el Casa pentru care am fãcut**
pregãtiri.” *Ps. 72.1. **Vers. 2. Cap. 22.14.

Ungerea lui Solomon
20. David a zis întregii adunãri:

„Binecuvântaþi pe Domnul Dumnezeul
vostru.” ªi toatã adunarea a binecu-
vântat pe Domnul Dumnezeul pãrin-

þilor lor. Ei s-au plecat ºi s-au închinat
înaintea Domnului ºi înaintea împãra-
tului.
21. A doua zi dupã aceasta, au adus

ca jertfã ºi ardere de tot Domnului o
mie de viþei, o mie de berbeci ºi o mie
de miei, împreunã cu jertfele de
bãuturã obiºnuite, ºi alte jertfe în mare
numãr pentru tot Israelul.
22. Au mâncat ºi au bãut în ziua

aceea înaintea Domnului cu mare
bucurie, au fãcut a doua oarã împãrat
pe Solomon, fiul lui David, l-au uns*
înaintea Domnului ca domn ºi au uns
pe Þadoc ca preot. *1 Împ. 1.35,39.

23. Solomon a ºezut pe scaunul de
domnie al Domnului ca împãrat în
locul tatãlui sãu, David. El a propãºit,
ºi tot Israelul l-a ascultat.
24. Toate cãpeteniile ºi vitejii, ºi

chiar toþi fiii împãratului David, s-au
supus* împãratului Solomon. *Ecl. 8.2.

25. Domnul a înãlþat tot mai mult pe
Solomon, sub ochii întregului Israel,
ºi i-a fãcut domnia mai strãlucitã*
decât a fost a oricãrui împãrat al lui
Israel înaintea lui.

*1 Împ. 3.13. 2 Cron. 1.12. Ecl. 2.9.

Moartea lui David
26. David, fiul lui Isai, a domnit

peste tot Israelul.
27. Vremea* cât a domnit peste Israel

a fost de patruzeci de ani: la** Hebron
a domnit ºapte ani, ºi la Ierusalim a
domnit treizeci ºi trei de ani.

*2 Sam. 5.4. 1 Împ. 2.11. **2 Sam. 5.5.

28. A murit* la o bãtrâneþe fericitã,
sãtul** de zile, de bogãþie ºi de slavã.
ªi în locul lui a domnit fiul sãu
Solomon. *Gen. 25.8. **Cap. 23.1.

29. Faptele împãratului David, cele
dintâi ºi cele de pe urmã, sunt scrise în
cartea lui Samuel, vãzãtorul, ºi în
cartea prorocului Natan, ºi în cartea
prorocului Gad,
30. împreunã cu toatã domnia ºi toate*

isprãvile lui, precum ºi ce s-a petrecut
pe vremea lui, fie în Israel, fie în toate
împãrãþiile celorlalte þãri.

*Dan. 2.21.
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Solomon, împãrat

11. Solomon*, fiul lui David, s-a
întãrit în domnie; Domnul** Dum-

nezeul lui a fost cu el; ºi l-a înãlþat†
din ce în ce mai mult.

*1 Împ. 2.46. **Gen. 39.2. †1 Cron. 29.25.

2. Solomon a poruncit întregului
Israel, cãpeteniilor* peste mii ºi sute,
judecãtorilor, mai marilor întregului
Israel, cãpeteniilor caselor pãrinteºti;

*1 Cron. 27.1.

3. ºi Solomon s-a dus cu toatã
adunarea la înãlþimea de la Gabaon*.
Acolo se afla Cortul întâlnirii lui
Dumnezeu, fãcut în pustiu de Moise,
robul Domnului. *1 Împ. 3.4. 1 Cron. 16.39; 21.29.

4. Dar chivotul* lui Dumnezeu fusese
mutat de David din Chiriat-Iearim la
locul pe care i-l pregãtise, cãci îi
întinsese un Cort la Ierusalim.

*2 Sam. 6.2,17. 1 Cron. 15.1.

5. Tot acolo se afla, înaintea Cortului
Domnului, altarul de aramã* pe care-l
fãcuse Beþaleel**, fiul lui Uri, fiul lui
Hur. *Exod 27.1,2; 38.1,2. **Exod 31.2.

6. Solomon ºi adunarea au cãutat pe
Domnul. ªi acolo, pe altarul de aramã
care era înaintea Cortului întâlnirii, a
adus* Solomon Domnului o mie de
arderi de tot. *1 Împ. 3.4.

7. În timpul nopþii*, Dumnezeu S-a
arãtat lui Solomon ºi i-a zis: „Cere ce
vrei sã-þi dau.” *1 Împ. 3.5,6.

8. Solomon a rãspuns lui Dumnezeu:
„Tu ai arãtat o mare bunãvoinþã tatãlui
meu, David, ºi m-ai pus* sã domnesc
în locul lui. *1 Cron. 28.5.

9. Acum, Doamne Dumnezeule, împli-
neascã-se fãgãduinþa Ta fãcutã tatãlui
meu David, fiindcã m-ai pus* sã
domnesc peste un popor mare la numãr,
ca pulberea pãmântului! *1 Împ. 3.7,8.

10. Dã-mi, dar*, înþelepciune ºi pri-
cepere, ca sã ºtiu cum sã mã port** în
fruntea acestui popor! Cãci cine ar
putea sã judece pe poporul Tãu, pe
poporul acesta atât de mare?”

*1 Împ. 3.9. **Num. 27.17. Deut. 31.2.

11. Dumnezeu* a zis lui Solomon:
„Fiindcã dorinþa aceasta este în inima
ta, fiindcã nu ceri nici bogãþii, nici

averi, nici slavã, nici moartea vrãjma-
ºilor tãi, nici chiar o viaþã lungã, ci ceri
pentru tine înþelepciune ºi pricepere ca
sã judeci pe poporul Meu, peste care
te-am pus sã domneºti, *1 Împ. 3.11-13.

12. înþelepciunea ºi priceperea îþi sunt
date. Îþi voi da, pe deasupra, bogãþii,
averi ºi slavã, cum n-a mai avut
niciodatã nici un împãrat* înaintea ta
ºi cum nici nu va mai avea dupã tine.”

*1 Cron. 29.25. Cap. 9.22. Ecl. 2.9.

Avuþia lui Solomon
13. Solomon s-a întors la Ierusalim,

dupã ce a pãrãsit înãlþimea de la Gabaon
ºi Cortul întâlnirii. ªi a domnit peste
Israel.
14. Solomon* a strâns care ºi cãlã-

rime; avea o mie patru sute de care ºi
douãsprezece mii de cãlãreþi, pe care
i-a aºezat în cetãþile unde þinea carele
ºi la Ierusalim lângã împãrat.

*1 Împ. 4.26; 10.26, etc. Cap. 9.25.

15. Împãratul* a fãcut argintul ºi
aurul tot atât de obiºnuite la Ierusalim
ca pietrele, ºi cedrii tot atât de
obiºnuiþi ca sicomorii1 care cresc în
câmpie. *1 Împ. 10.27. Cap. 9.27. Iov 22.24.

16. Solomon* îºi aducea caii din
Egipt; o ceatã de negustori ai împãra-
tului se duceau ºi-i luau în cete pe un
preþ hotãrât; *1 Împ. 10.28,29. Cap. 9.28.

17. se duceau ºi aduceau din Egipt un
car cu ºase sute de sicli de argint, ºi un
cal, cu o sutã cincizeci de sicli. Tot aºa
aduceau ºi pentru toþi împãraþii hetiþilor
ºi pentru împãraþii Siriei.

Pregãtirile lui Solomon 
pentru zidirea Templului

21. Solomon a poruncit* sã se
zideascã o Casã Numelui Domnului

ºi o casã împãrãteascã pentru el.
*1 Împ. 5.5.

2. Solomon* a numãrat ºaptezeci de
mii de oameni, ca sã ducã sarcinile,
optzeci de mii, ca sã taie pietre pe
munte, ºi trei mii ºase sute, ca sã-i
privegheze. *1 Împ. 5.15. Vers. 18.

3. Solomon a trimis sã spunã lui
Hiram, împãratul Tirului: „Fã-mi ºi mie
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cum* ai fãcut tatãlui meu, David, cãruia
i-ai trimis cedri, ca sã-ºi zideascã o
casã de locuit. *1 Cron. 14.1.

4. Iatã, eu înalþ* o Casã Numelui
Domnului Dumnezeului meu, ca sã I-o
închin Lui, sã ard înaintea Lui tãmâie**
mirositoare, sã aduc necurmat† în ea
pâinile pentru punerea înainte ºi sã
aduc arderile†† de tot de dimineaþã ºi
de searã în zilele de Sabat, de lunã
nouã ºi de sãrbãtoare ale Domnului
Dumnezeului nostru, dupã o lege veºnicã
pentru Israel. *Vers. 1. 
**Exod 30.7. †Exod 25.30. Lev. 24.8. ††Num. 28.3,9,11.

5. Casa pe care o voi zidi trebuie sã fie
mare, cãci Dumnezeul nostru este mai*
mare decât toþi dumnezeii. *Ps. 135.5.

6. Dar cine* poate sã-I zideascã o Casã,
când cerurile ºi cerurile cerurilor nu-L
pot cuprinde? ªi cine sunt eu, ca sã-I
zidesc o Casã, decât doar ca sã ard tãmâie
înaintea Lui? *1 Împ. 8.27. Cap. 6.18. Isa. 66.1.

7. Trimite-mi, dar, un om iscusit în
lucrarea aurului, argintului, aramei ºi
fierului, a materiilor vopsite în purpurã,
a materiilor de culoarea cârmâzului ºi
de culoare albastrã ºi care sã cunoascã
sãpãtura în lemn, ca sã lucreze cu
meºterii iscusiþi care sunt la mine în
Iuda ºi la Ierusalim ºi pe care* i-a ales
tatãl meu, David. *1 Cron. 22.15.

8. Trimite-mi* din Liban ºi lemn de
cedru, de chiparos ºi de santal; cãci
ºtiu cã slujitorii tãi se pricep sã taie
lemne din Liban. Iatã cã slujitorii mei
vor fi cu ai tãi. *1 Împ. 5.6.

9. Sã mi se pregãteascã lemn din
belºug, cãci Casa pe care o voi zidi va
fi mare ºi mãreaþã.
10. Slujitorilor tãi care vor tãia*, care

vor doborî jos lemnele, le voi da douã-
zeci de mii de cori de grâu treierat,
douãzeci de mii de cori de orz, douã-
zeci de mii de baþi de vin ºi douãzeci de
mii de baþi de untdelemn.” *1 Împ. 5.11.
11. Hiram, împãratul Tirului, a rãspuns

astfel, printr-o scrisoare pe care a
trimis-o lui Solomon: „Pentru cã*
Domnul iubeºte pe poporul Sãu, de
aceea te-a pus împãrat peste ei.”

*1 Împ. 10.9. Cap. 9.8.
12. Hiram a mai zis: „Binecuvântat*

sã fie Domnul Dumnezeul lui Israel
care** a fãcut cerurile ºi pãmântul, cã
a dat împãratului David un fiu înþelept,
priceput ºi cuminte, care va zidi o casã
Domnului ºi o casã împãrãteascã
pentru el! *1 Împ. 5.7. **Gen. 1.2. 
Ps. 33.6; 102.25; 124.8; 136.5,6. Fapt. 4.24; 14.15. Apoc. 10.6.

13. Îþi trimit, dar, un om meºter ºi
priceput, pe Huram-Abi,
14. fiul* unei femei dintre fetele lui

Dan ºi al unui tatã tirian. El este
meºter pentru lucrãrile în aur, în
argint, în aramã ºi în fier, în piatrã ºi
în lemn, în materii vopsite în purpurã
ºi în albastru, în materii de vison ºi
cârmâz, ºi pentru orice fel de sãpãturi
ºi lucruri meºteºugite care i se dau
de fãcut. El va lucra cu oamenii tãi
iscusiþi ºi cu oamenii iscusiþi ai
domnului meu David, tatãl tãu.

*1 Împ. 7.13,14.

15. Acum, domnul meu* sã trimitã
slujitorilor tãi grâul, orzul, untdelemnul
ºi vinul de care a vorbit. *Vers. 10.

16. ªi noi* vom tãia lemne din Liban
atât cât vei avea nevoie; þi le vom
trimite pe mare în plute pânã la Iafo, ºi
de acolo tu le vei sui la Ierusalim.”

*1 Împ. 5.8,9.

17. Solomon* a numãrat pe toþi
strãinii care erau în þara lui Israel ºi a
cãror numãrãtoare fusese fãcutã de tatãl
sãu, David**. S-au gãsit o sutã cinci-
zeci ºi trei de mii ºase sute. *Vers. 2. 
1 Împ. 5.13,15,16; 9.20,21. Cap. 8.7,8. **1 Cron. 22.2.

18. ªi a luat din ei ºaptezeci de mii*,
ca sã poarte sarcinile, optzeci de mii,
sã taie pietre în munte, ºi trei mii ºase
sute, ca sã privegheze ºi sã îndemne
pe popor la lucru. *Vers. 2.

Zidirea Templului

31. Solomon* a început zidirea
Casei Domnului la Ierusalim**, pe

muntele Moria, care fusese arãtat
tatãlui sãu, David, în locul pregãtit de
David în aria lui Ornan†, iebusitul.

*1 Împ. 6.1, etc. **Gen. 22.2,14. †1 Cron. 21.18; 22.1.

2. A început sã zideascã în a doua zi
a lunii a doua, în al patrulea an al
domniei lui.
3. Iatã pe ce temelii* a zidit Solomon

Casa lui Dumnezeu: Lungimea, în coþi
de mãsura cea veche a coþilor, era de
ºaizeci de coþi, iar lãþimea, de douã-
zeci de coþi. *1 Împ. 6.2.

4. Pridvorul* dinainte avea douãzeci
de coþi lungime, cât era de latã Casa,
ºi o sutã douãzeci de coþi înãlþime;
Solomon l-a acoperit pe dinãuntru cu
aur curat. *1 Împ. 6.3.

5. A îmbrãcat cu lemn de chiparos
Casa* cea mare, a acoperit-o cu aur
curat ºi a sãpat pe ea finici ºi
împletituri de lãnþiºoare. *1 Împ. 6.17.

6. A acoperit Casa cu pietre scumpe
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ca podoabã; ºi aurul era aur din
Parvaim.
7. A acoperit cu aur Casa, bârnele,

pragurile, pereþii ºi uºile ºi a pus sã
sape heruvimi pe pereþi.
8. A fãcut casa Locului Preasfânt. Ea

era lungã de douãzeci de coþi, cât
lãrgimea Casei, ºi largã de douãzeci
de coþi. A acoperit-o cu aur curat, care
preþuia ºase sute de talanþi.
9. Greutatea aurului pentru cuie se

ridica la cincizeci de sicli. A îmbrãcat
cu aur ºi odãile de sus.
10. A fãcut în casa* Locului Prea-

sfânt doi heruvimi sãpaþi ºi i-a acoperit
cu aur. *1 Împ. 6.23, etc.

11. Aripile heruvimilor aveau o lun-
gime de douãzeci de coþi. Aripa celui
dintâi, lungã de cinci coþi, atingea
zidul Casei; ºi cealaltã aripã, lungã tot
de cinci coþi, atingea aripa celui de-al
doilea heruvim.
12. Aripa celui de-al doilea heruvim,

lungã de cinci coþi, atingea zidul
Casei; ºi cealaltã aripã, lungã tot de
cinci coþi, se unea cu aripa celui dintâi
heruvim.
13. Aripile acestor heruvimi, întinse,

aveau douãzeci de coþi. Ei stãteau în
picioare, cu faþa întoarsã spre Casã.
14. A fãcut perdeaua* albastrã, pur-

purie ºi cãrãmizie ºi de in subþire ºi a
lucrat heruvimi pe ea.

*Exod 26.31. Mat. 27.51. Evr. 9.3.

Cei doi stâlpi de aramã
15. A fãcut înaintea Casei doi* stâlpi

de treizeci ºi cinci de coþi înãlþime, cu
un cap de cinci coþi în vârful lor.

*1 Împ. 7.15-21. Ier. 52.21.

16. A fãcut niºte reþele, ca acelea care
erau în Locul Preasfânt, ºi le-a pus pe
vârful stâlpilor. Apoi a fãcut o sutã*
de rodii pe care le-a pus pe reþele.

*1 Împ. 7.20.

17. A aºezat* stâlpii în partea dina-
inte a Templului, unul la dreapta, ºi
altul la stânga; a numit pe cel de la
dreapta Iachin, ºi pe cel de la stânga,
Boaz. *1 Împ. 7.21.

Altarul de aramã, marea ºi lighenele

41. A fãcut un altar* de aramã, lung
de douãzeci de coþi, lat de douãzeci

de coþi ºi înalt de zece coþi.
*Exod 27.1,2. 2 Împ. 16.14. Ezec. 43.13,16.

2. A fãcut marea* turnatã. Ea avea
zece coþi de la o margine la alta, era
rotundã de tot, înaltã de cinci coþi, ºi

un fir de treizeci de coþi ar fi încon-
jurat-o. *1 Împ. 7.23.

3. Sub* marginea ei, de jur împrejur,
erau niºte chipuri de boi, câte zece de
fiecare cot, de jur împrejurul mãrii;
boii, aºezaþi pe douã rânduri, erau
turnaþi dintr-o singurã bucatã cu ea.

*1 Împ. 7.24-26.

4. Era aºezatã pe doisprezece boi,
dintre care trei, întorºi spre miazã-
noapte, trei, întorºi spre apus, trei,
întorºi spre miazãzi ºi trei, întorºi spre
rãsãrit; marea era aºezatã pe ei, ºi
toatã partea dinapoi a trupurilor lor
era înãuntru.
5. Grosimea ei era de un lat de mânã,

ºi marginea, ca marginea unui pahar,
era fãcutã în felul unei flori de crin.
Puteau sã încapã în ea trei mii de
baþi*. *1 Împ. 7.26.

6. A fãcut zece* lighene ºi a pus cinci
la dreapta ºi cinci, la stânga, ca sã
slujeascã la curãþãri: în ele se spãlau
feluritele pãrþi ale arderilor de tot.
Marea era pentru spãlarea preoþilor.

*1 Împ. 7.38.

Celelalte lucruri ºi unelte pentru Templu
7. A mai* fãcut zece sfeºnice de aur,

dupã** porunca privitoare la ele, ºi 
le-a aºezat în Templu, cinci, la dreapta
ºi cinci la stânga.

*1 Împ. 7.49. **Exod 25.31,40. 1 Cron. 28.12,19.

8. A mai fãcut* zece mese ºi le-a
aºezat în Templu, cinci, la dreapta ºi
cinci, la stânga.
A mai fãcut o sutã de potire de aur.

*1 Împ. 7.48.

9. A mai fãcut* curtea preoþilor ºi
curtea cea mare, cu porþile ei, ale
cãror aripi le-a acoperit cu aramã.

*1 Împ. 6.36.

10. A aºezat marea* în partea dreaptã,
la miazãzi-rãsãrit. *1 Împ. 7.39.

11. Hiram* a fãcut cenuºarele, lopeþile
ºi potirele. 
Astfel a isprãvit Hiram lucrarea pe care

i-a dat-o împãratul Solomon s-o facã
pentru Casa lui Dumnezeu: *1 Împ. 7.40.

12. doi stâlpi, cu cele douã capete*
ºi acoperiºurile lor cu cununi, de pe
vârful stâlpilor; cele douã reþele pentru
acoperirea celor douã acoperiºuri ale
capetelor de pe vârful stâlpilor;

*1 Împ. 7.41.

13. cele patru sute* de rodii pentru cele
douã reþele, câte douã ºiruri de rodii
pentru fiecare reþea, pentru acoperirea
celor douã acoperiºuri cu cununi ale
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capetelor de pe vârful stâlpilor;
*1 Împ. 7.20.

14. cele zece temelii* ºi cele zece
lighene de pe temelii; *1 Împ. 7.27,43.

15. marea ºi cei doisprezece boi de
sub ea;
16. cenuºarele, lopeþile ºi furculiþele.

Toate aceste unelte, pe care le-a dat
împãratul Solomon lui Huram-Abi* sã
le facã pentru Casa Domnului, erau de
aramã lustruitã. *1 Împ. 7.14,45.

17. Împãratul a pus sã le toarne în
câmpia* Iordanului, într-un pãmânt
cleios, între Sucot ºi Þereda. *1 Împ. 7.46.

18. Solomon* a fãcut toate aceste unelte
în numãr atât de mare, încât nu s-a putut
cerceta greutatea aramei. *1 Împ. 7.47.

19. Solomon* a mai fãcut toate cele-
lalte unelte pentru Casa lui Dumnezeu:
altarul de aur, mesele pe care se puneau
pâinile** pentru punerea înaintea
Domnului; *1 Împ. 7.48-50. **Exod 25.30.

20. sfeºnicele ºi candelele lor de aur
curat, care trebuiau aprinse, dupã
poruncã*, înaintea Locului Preasfânt,

*Exod 27.20,21.

21. florile*, candelele ºi mucãrile de
aur, de aur foarte curat; *Exod 25.31, etc.

22. cuþitele, potirele, ceºtile ºi cãþuile
de aur curat; ºi aripile de aur pentru
uºa dinãuntru a Casei de la intrarea
Locului Preasfânt, ºi pentru uºa Casei
de la intrarea Templului.

51. Astfel a fost isprãvitã toatã*
lucrarea pe care a fãcut-o Solomon

pentru Casa Domnului. Apoi a adus
argintul, aurul ºi toate uneltele pe care
le închinase Domnului, tatãl sãu,
David, ºi le-a pus în vistieriile Casei
lui Dumnezeu. *1 Împ. 7.51.

Sfinþirea Templului
2. Atunci* Solomon a strâns la Ieru-

salim pe bãtrânii lui Israel ºi pe toate
cãpeteniile seminþiilor, pe capii fami-
liilor copiilor lui Israel, ca sã mute din
cetatea** lui David, adicã din Sion,
chivotul legãmântului Domnului.

*1 Împ. 8.1, etc. **2 Sam. 6.12.
3. Toþi bãrbaþii lui Israel s-au adunat*

la împãrat pentru sãrbãtoarea** din
luna a ºaptea. *1 Împ. 8.2. **Cap. 7.8-10.

4. Când au ajuns toþi bãtrânii lui
Israel, leviþii au ridicat chivotul.
5. Au adus chivotul, Cortul întâlnirii

ºi toate uneltele sfinte care erau în
Cort: preoþii ºi leviþii le-au dus.
6. Împãratul Solomon ºi toatã adunarea

lui Israel chematã la el, a stat înaintea
chivotului. Au jertfit oi ºi boi, care nu
se pot nici socoti, nici numãra, din
pricina mulþimii lor.
7. Preoþii au dus chivotul legãmân-

tului Domnului la locul lui, în sfântul
locaº al Casei, în Locul Preasfânt, sub
aripile heruvimilor.
8. Heruvimii aveau aripile întinse

peste locul chivotului ºi acopereau
chivotul ºi drugii lui pe deasupra.
9. Drugilor li se dãduse o astfel de

lungime încât capetele lor se vedeau la
o depãrtare de chivot dinaintea Sfân-
tului Locaº, dar nu se vedeau de afarã.
Chivotul a fost acolo pânã în ziua de
azi.
10. În chivot nu erau decât cele douã

table pe care le pusese* acolo Moise,
în Horeb, când a fãcut Domnul legã-
mânt cu copiii lui Israel, la ieºirea lor
din Egipt. *Deut. 10.2,5. Cap. 6.11.

11. În clipa când au ieºit preoþii din
Locul Sfânt – cãci toþi preoþii de faþã
se sfinþiserã, fãrã sã mai þinã ºirul
cetelor,
12. ºi toþi leviþii* care erau cântãreþi:

Asaf, Heman, Iedutun, fiii ºi fraþii lor,
îmbrãcaþi în in subþire, stãteau la
rãsãritul altarului cu chimvale, lãute ºi
harpe ºi aveau cu** ei o sutã douãzeci
de preoþi care sunau din trâmbiþe; –

*1 Cron. 25.1. **1 Cron. 15.24. Ps. 136.

13. ºi, când cei ce sunau din trâmbiþe
ºi cei ce cântau, unindu-se într-un glas
ca sã mãreascã ºi sã laude pe Domnul,
au sunat din trâmbiþe, chimvale ºi
celelalte instrumente ºi au mãrit pe
Domnul prin aceste cuvinte: „Cãci
este bun*, cãci îndurarea Lui þine în
veci!”, în clipa aceea Casa, ºi anume
Casa Domnului, s-a umplut cu un nor.

*1 Cron. 16.34,41.

14. Preoþii n-au putut sã mai stea acolo
ca sã facã slujba, din pricina norului;
cãci* slava Domnului umpluse Casa
lui Dumnezeu. *Exod 40.35. Cap. 7.2.

Binecuvântarea rostitã de Solomon

61. Atunci Solomon* a zis: „Domnul
a zis cã vrea sã locuiascã în

întuneric**! *1 Împ. 8.12, etc. **Lev. 16.2.
2. ªi eu am zidit o Casã care-Þi va fi

locuinþa, un loc unde vei locui în veci!”
3. Împãratul ºi-a întors faþa ºi a

binecuvântat toatã adunarea lui Israel.
ªi toatã adunarea lui Israel stãtea în
picioare.
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4. ªi el a zis: „Binecuvântat sã fie
Domnul Dumnezeul lui Israel care a
vorbit cu gura Sa tatãlui meu, David,
ºi a împlinit prin puterea Sa ce
spusese, când a zis:
5. „Din ziua când am scos pe poporul

Meu din þara Egiptului, n-am ales nici
o cetate dintre toate seminþiile lui
Israel, ca sã se zideascã acolo o Casã
în care sã locuiascã Numele Meu, ºi 
n-am ales pe nici un om, care sã fie
cãpetenia poporului Meu, Israel.
6. Ci* Ierusalimul l-am ales, pentru

ca în el sã locuiascã Numele Meu, ºi
pe David** l-am ales, ca sã domneascã
peste poporul Meu, Israel!”

*Cap. 12.13. **1 Cron. 28.4.

7. Tatãl meu, David, avea* de gând sã
zideascã o casã Numelui Domnului
Dumnezeului lui Israel.

*2 Sam. 7.2. 1 Cron. 17.1; 28.2.

8. ªi Domnul a zis tatãlui meu, David:
„Fiindcã ai avut de gând sã zideºti o
Casã Numelui Meu, bine ai fãcut cã ai
avut gândul acesta.
9. Numai cã nu tu vei zidi Casa; ci

fiul tãu, ieºit din tine, va zidi Numelui
Meu o Casã.”
10. Domnul a împlinit cuvântul pe

care-l spusese. Eu m-am ridicat în
locul tatãlui meu, David, ºi am ºezut
pe scaunul de domnie al lui Israel,
cum vestise Domnul, ºi am zidit o
Casã Numelui Domnului Dumnezeului
lui Israel.
11. Am aºezat în ea chivotul, în care*

este legãmântul Domnului, legãmântul
pe care l-a fãcut El cu copiii lui
Israel.” *Cap. 5.10.

Rugãciunea lui Solomon
12. Solomon s-a aºezat* înaintea

altarului Domnului, în faþa întregii
adunãri a lui Israel, ºi a întins mâinile.

*1 Împ. 8.22.
13. Cãci Solomon fãcuse o treaptã de

aramã ºi o pusese în mijlocul curþii.
Ea era lungã de cinci coþi, latã de cinci
coþi ºi înaltã de trei coþi; a ºezut pe ea,
s-a aºezat în genunchi în faþa întregii
adunãri a lui Israel ºi a întins mâinile
spre cer.
14. ªi a zis:
„Doamne Dumnezeul lui Israel! Nu*

este Dumnezeu ca Tine, în ceruri ºi pe
pãmânt: Tu þii legãmântul ºi îndurarea
Ta faþã de robii Tãi care umblã înaintea
Ta cu toatã inima lor!

*Exod 15.11. Deut. 4.39; 7.9.

15. Astfel, Þi-ai þinut cuvântul* dat
robului Tãu David, tatãl meu; ºi ce ai
spus cu gura Ta împlineºti astãzi prin
puterea Ta. *1 Cron. 22.9.

16. Acum, Doamne Dumnezeul lui
Israel, þine fãgãduinþa pe care ai fãcut-o
tatãlui meu, David, când ai zis: „Nici-
odatã* nu vei fi lipsit înaintea Mea de
un urmaº care sã ºadã pe scaunul de
domnie al lui Israel, numai** fiii tãi sã
ia seama la calea lor ºi sã meargã în
Legea Mea, cum ai mers tu înaintea
Mea.”

*2 Sam. 7.12,16. 1 Împ. 2.4; 6.12. Cap. 7.18. **Ps. 132.12.

17. Împlineascã-se, dar, Doamne
Dumnezeul lui Israel, fãgãduinþa pe
care ai fãcut-o robului Tãu David!
18. Dar ce! Sã locuiascã Dumnezeu

cu adevãrat împreunã cu omul pe
pãmânt? Iatã* cã cerurile ºi cerurile
cerurilor nu Te pot cuprinde: cu cât
mai puþin aceastã Casã pe care am
zidit-o eu! *Cap. 2.6. Isa. 66.1. Fapt. 7.49.

19. Totuºi, Doamne Dumnezeul meu,
ia aminte la rugãciunea robului Tãu ºi
la cererea lui! Ascultã strigãtul ºi rugã-
ciunea pe care Þi-o face robul Tãu.
20. Ochii Tãi sã fie zi ºi noapte des-

chiºi peste Casa aceasta, peste locul
despre care ai zis cã acolo va fi Numele
Tãu! Ascultã rugãciunea pe care o
face robul Tãu în locul acesta!
21. Ascultã cererile robului Tãu ºi ale

poporului Tãu, Israel, când se vor ruga
în locul acesta! Ascultã din locul locu-
inþei Tale, din ceruri, ascultã ºi iartã!
22. Dacã va pãcãtui cineva împotriva

aproapelui sãu ºi se va pune peste el
un jurãmânt, ca sã-l facã sã jure, ºi
dacã va veni sã jure înaintea altarului
Tãu, în Casa aceasta –
23. ascultã-l din ceruri, lucreazã ºi

judecã pe robii Tãi: osândeºte pe cel
vinovat ºi fã ca purtarea lui sã cadã
asupra capului lui; fã dreptate celui
nevinovat ºi rãsplãteºte-i dupã nevi-
novãþia lui!
24. Când poporul Tãu, Israel, va fi

bãtut de vrãjmaº, pentru cã a pãcãtuit
împotriva Ta: dacã se vor întoarce la
Tine ºi vor da slavã Numelui Tãu,
dacã Îþi vor face rugãciuni ºi cereri în
Casa aceasta –
25. ascultã-i din ceruri, iartã pãcatul

poporului Tãu, Israel, ºi adu-i înapoi
în þara pe care ai dat-o lor ºi pãrinþilor
lor.
26. Când cerul* va fi închis ºi nu va
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fi ploaie, din pricina pãcatelor lor
împotriva Ta: dacã se vor ruga în acest
loc ºi vor da slavã Numelui Tãu, ºi
dacã se vor întoarce de la pãcatele
lor (pentru cã-i vei fi pedepsit),

*1 Împ. 17.1.

27. ascultã-i din ceruri, iartã pãcatul
robilor Tãi ºi al poporului Tãu, Israel,
învaþã-i calea cea bunã în care trebuie
sã meargã ºi trimite ploaie pe pã-
mântul pe care l-ai dat de moºtenire
poporului Tãu!
28. Când vor fi în þarã foametea*,

ciuma, rugina în grâu ºi mãlura, lãcus-
tele de un soi sau altul, când vrãjmaºul
va împresura pe poporul Tãu, în þara
lui, în cetãþile lui, când vor fi urgii sau
boli de vreun fel: *Cap. 20.9.

29. dacã un om, dacã tot poporul Tãu,
Israel, va face rugãciuni ºi cereri, ºi
fiecare îºi va cunoaºte rana ºi durerea ºi
va întinde mâinile spre Casa aceasta –
30. ascultã-l din ceruri, din locul

locuinþei Tale, ºi iartã-l; rãsplãteºte
fiecãruia dupã cãile lui, Tu, care
cunoºti* inima fiecãruia – cãci numai
Tu cunoºti inima copiilor oamenilor –

*1 Cron. 28.9.

31. ca sã se teamã de Tine ºi sã umble în
cãile Tale tot timpul cât vor trãi în þara pe
care ai dat-o pãrinþilor noºtri!
32. Când strãinul care* nu este din

poporul Tãu, Israel, va veni dintr-o
þarã depãrtatã, din pricina Numelui
Tãu celui mare, din pricina mâinii
Tale celei tari ºi din pricina braþului
Tãu întins, când va veni sã se roage în
Casa acesta – *Ioan 12.20. Fapt. 8.27.

33. ascultã-l din ceruri, din locul
locuinþei Tale, ºi dã strãinului aceluia
tot ce-Þi va cere, pentru ca toate
popoarele pãmântului sã cunoascã
Numele Tãu, sã se teamã de Tine ca
poporul Tãu, Israel, ºi sã ºtie cã
Numele Tãu este chemat peste Casa
aceasta pe care am zidit-o!
34. Când va ieºi poporul Tãu la luptã

împotriva vrãjmaºilor lui, urmând calea
pe care îi vei porunci s-o urmeze: dacã
Îþi vor face rugãciuni cu privirile îndrep-
tate spre cetatea aceasta pe care ai
ales-o ºi spre Casa pe care am zidit-o
în Numele Tãu –
35. ascultã din ceruri rugãciunile ºi

cererile lor ºi fã-le dreptate!
36. Când vor pãcãtui împotriva Ta –

cãci nu* este om care sã nu pãcãtu-
iascã – ºi când vei fi mâniat împotriva

lor ºi-i vei da în mâna vrãjmaºului,
care-i va duce robi într-o þarã depãrtatã
sau apropiatã:

*Prov. 20.9. Ecl. 7.20. Iac. 3.2. 1 Ioan 1.8.

37. dacã îºi vor veni în fire în þara
unde vor fi robi, dacã se vor întoarce
la Tine ºi Îþi vor face cereri în þara
robiei lor ºi vor zice: „Am pãcãtuit,
am sãvârºit fãrãdelegi, am fãcut rãu!”,
38. dacã se vor întoarce la Tine din

toatã inima lor ºi din tot sufletul lor, în
þara robiei lor, unde au fost duºi robi,
dacã-Þi vor face rugãciuni cu privirile
întoarse spre þara lor, pe care ai dat-o
pãrinþilor lor, spre cetatea pe care ai
ales-o ºi spre Casa pe care am zidit-o
Numelui Tãu –
39. ascultã din ceruri, din locul locu-

inþei Tale, rugãciunile ºi cererile lor  ºi
fã-le dreptate: iartã poporului Tãu
pãcatele fãcute împotriva Ta!
40. Acum, Dumnezeule, ochii Tãi sã

fie deschiºi, ºi urechile sã-Þi fie cu
luare aminte la rugãciunea fãcutã în
locul acesta!
41. Acum*, Doamne Dumnezeule,

scoalã-Te, vino la locul** Tãu de odihnã,
Tu ºi chivotul mãreþiei Tale. Preoþii
Tãi, Doamne Dumnezeule, sã fie
îmbrãcaþi cu mântuirea, ºi preaiubiþii
Tãi sã se bucure† de fericire!

*Ps. 132.8-10,16. **1 Cron. 28.2. †Neem. 9.25.

42. Doamne Dumnezeule, nu înde-
pãrta pe unsul Tãu, adu-Þi* aminte
de bunãtãþile fãgãduite robului Tãu
David!” *Ps. 132.1. Isa. 55.3.

Sfârºitul sfinþirii

71. Când* ºi-a isprãvit Solomon
rugãciunea, s-a coborât** foc din

cer ºi a mistuit arderea de tot ºi
jertfele, ºi slava† Domnului a umplut
casa. *1 Împ. 8.54. **Lev. 9.24. Judc. 6.21. 1 Împ. 18.38. 

1 Cron. 21.26. †1 Împ. 8.10,11. Cap. 5.13,14. Ezec. 10.3,4.

2. Preoþii* nu puteau sã intre în
Casa Domnului, cãci slava Domnului
umplea Casa Domnului. *Cap. 5.14.

3. Toþi copiii lui Israel au vãzut cobo-
rându-se focul ºi slava Domnului peste
Casã; ei ºi-au plecat faþa la pãmânt pe
pardosealã, s-au închinat ºi au lãudat pe
Domnul, zicând*: „Cãci este bun, cãci
îndurarea Lui þine în** veac!”

*Cap. 5.13. Ps. 136.1. **1 Cron. 16.41. Cap. 20.21.

4. Împãratul* ºi tot poporul au adus
jertfe înaintea Domnului. *1 Împ. 8.62,63.

5. Împãratul Solomon a înjunghiat
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douãzeci ºi douã de mii de boi ºi o
sutã douãzeci de mii de oi. Astfel au
fãcut împãratul ºi tot poporul sfinþirea
Casei lui Dumnezeu.
6. Preoþii* stãteau la locul lor, ºi tot

astfel ºi leviþii, cu instrumentele fãcute
în cinstea Domnului de împãratul
David pentru cântarea laudelor Dom-
nului, când i-a însãrcinat David sã
mãreascã pe Domnul, zicând: „Cãci
îndurarea Lui þine în veac!” Preoþii
sunau** din trâmbiþe în faþa lor. ªi tot
Israelul era de faþã. *1 Cron. 15.16. **Cap. 5.12.

7. Solomon a sfinþit* ºi mijlocul
curþii, care este înaintea Casei Dom-
nului; cãci acolo a adus arderile de tot
ºi grãsimile jertfelor de mulþumire,
pentru cã altarul de aramã, pe care-l
fãcuse Solomon, nu putea cuprinde
arderile de tot, darurile de mâncare ºi
grãsimile. *1 Împ. 8.64.

8. Solomon a prãznuit sãrbãtoarea
în vremea aceea*, ºapte zile, ºi tot
Israelul a prãznuit împreunã cu el;
venise o mare mulþime de oameni, de
la intrarea Hamatului pânã la pârâul**
Egiptului. *1 Împ. 8.65. **Ios. 13.3.

9. În ziua a opta, au avut o adunare de
sãrbãtoare; cãci sfinþirea altarului au
fãcut-o ºapte zile, ºi sãrbãtoarea, tot
ºapte zile.
10. În a douãzeci ºi treia* zi a lunii a

ºaptea, Solomon a trimis înapoi în
corturi pe popor, care era vesel ºi
mulþumit de binele pe care-l fãcuse
Domnul lui David, lui Solomon ºi
poporului Sãu, Israel. *1 Împ. 8.66.

Dumnezeu Se aratã lui Solomon
11. Când a isprãvit* Solomon Casa

Domnului ºi casa împãratului ºi a
izbutit în tot ce-ºi pusese de gând sã
facã în Casa Domnului ºi în casa
împãratului, *1 Împ. 9.1, etc.
12. Domnul S-a arãtat lui Solomon

noaptea ºi i-a zis: „Îþi ascult rugãciunea
ºi aleg locul* acesta drept Casa unde
va trebui sã Mi se aducã jertfe.

*Deut. 12.5.
13. Când voi* închide cerul ºi nu va

fi ploaie, când voi porunci lãcustelor
sã mãnânce þara, când voi trimite
ciuma în poporul Meu: *Cap. 6.26,28.
14. dacã poporul Meu, peste care este

chemat Numele Meu se va* smeri, se
va ruga ºi va cãuta faþa Mea, ºi se va
abate de la cãile lui rele – îl** voi
asculta din ceruri, îi voi ierta pãcatul
ºi-i voi tãmãdui þara. *Iac. 4.10. **Cap. 6.27,30.

15. Ochii* Mei vor fi deschiºi de
acum, ºi urechile Mele vor fi cu luare
aminte la rugãciunea fãcutã în locul
acesta. *Cap. 6.40.

16. Acum, aleg* ºi sfinþesc Casa
aceasta, pentru ca Numele Meu sã
locuiascã în ea pe vecie, ºi voi avea
întotdeauna ochii ºi inima Mea acolo.

*1 Împ. 9.3. Cap. 6.6.

17. ªi tu*, dacã vei umbla înaintea Mea
cum a umblat tatãl tãu David, fãcând
tot ce þi-am poruncit ºi dacã vei pãzi
legile ºi poruncile Mele, *1 Împ. 9.4, etc.

18. voi întãri scaunul de domnie al
împãrãþiei tale, cum am fãgãduit tatãlui
tãu, David, când am zis: „Niciodatã
nu* vei fi lipsit de un urmaº care sã
domneascã peste Israel.” *Cap. 6.16.

19. Dar, dacã vã* veþi abate, dacã veþi
pãrãsi legile ºi poruncile Mele, pe care
vi le-am dat, ºi dacã vã veþi duce sã
slujiþi altor dumnezei ºi sã vã închinaþi
înaintea lor, *Lev. 26.14,33. Deut. 28.15,36,37.

20. vã voi smulge din þara Mea, pe
care v-am dat-o, voi lepãda de la Mine
Casa aceasta, pe care am închinat-o
Numelui Meu, ºi o voi face de pominã
ºi de batjocurã printre toate popoarele.
21. ªi, cât de înaltã este Casa aceasta,

oricine va trece pe lângã ea va rãmâne
încremenit ºi va zice: „Pentru ce* a
fãcut Domnul aºa þãrii ºi Casei aces-
teia?” *Deut. 29.24. Ier. 22.8,9.

22. ªi se va rãspunde: „Pentru cã au
pãrãsit pe Domnul Dumnezeul pãrinþilor
lor care i-a scos din þara Egiptului,
pentru cã s-au alipit de alþi dumnezei,
s-au închinat înaintea lor ºi le-au
slujit; iatã de ce a trimis peste ei toate
aceste rele.”

Cetãþile zidite de Solomon

81. Dupã douãzeci de ani*, în timpul
cãrora Solomon a zidit Casa Dom-

nului ºi casa lui însuºi, *1 Împ. 9.10, etc.
2. a întãrit cetãþile pe care i le-a dat

lui Hiram ºi a aºezat în ele pe copiii
lui Israel.
3. Solomon a mers împotriva Hama-

tului, la Þoba, ºi a pus stãpânire pe ea.
4. A întãrit* Tadmorul, în pustiu, ºi

toate cetãþile care slujeau ca cetãþi
pentru merinde în Hamat. *1 Împ. 9.17, etc.
5. A întãrit apoi Bet-Horonul de sus

ºi Bet-Horonul de jos, ca cetãþi întãrite
cu ziduri, porþi ºi zãvoare;
6. Baalatul ºi toate cetãþile care slu-

jeau ca cetãþi pentru merinde ºi care
þineau de el, toate cetãþile pentru care,
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cetãþile pentru cãlãrime ºi tot ce a
gãsit cu cale Solomon sã zideascã la
Ierusalim, la Liban ºi în toatã þara al
cãrei stãpân era.
7. Pe* tot poporul care mai rãmãsese

din hetiþi, din amoriþi, din fereziþi, din
heviþi ºi din iebusiþi, care nu fãcea
parte din Israel, *1 Împ. 9.20, etc.

8. pe urmaºii lor care rãmãseserã dupã
ei în þarã ºi pe care nu-i nimiciserã
copiii lui Israel, Solomon i-a ridicat ca
oameni de corvoadã, ceea ce au fost
pânã în ziua de azi.
9. Solomon n-a întrebuinþat ca robi,

pentru lucrãrile lui, pe nici unul din
copiii lui Israel; cãci ei erau oameni
de rãzboi, cãpeteniile lui, slujbaºii lui,
mai marii carelor ºi cãlãrimii lui.
10. Cãpeteniile puse de împãratul Solo-

mon în fruntea poporului ºi însãrcinaþi
sã privegheze peste el erau în numãr de
douã sute cincizeci*. *1 Împ. 9.23.

11. Solomon* a suit pe fata lui faraon
din cetatea lui David în casa pe care
i-o zidise; cãci a zis: „Nevasta mea sã
nu locuiascã în casa lui David, împã-
ratul lui Israel, pentru cã locurile în
care a intrat chivotul Domnului sunt
sfinte.” *1 Împ. 3.1; 7.8; 9.24.

Rânduiala slujbei
12. Atunci Solomon a adus arderi de

tot Domnului pe altarul Domnului, pe
care-l zidise înaintea pridvorului.
13. Aducea ce era poruncit de Moise

pentru fiecare zi*, pentru zilele de
Sabat, pentru zilele de lunã nouã ºi
pentru sãrbãtori, de trei ori** pe an, la
sãrbãtoarea Azimelor, la sãrbãtoarea
Sãptãmânilor ºi la sãrbãtoarea Cortu-
rilor. *Exod 29.38. 
Num. 28.3,9,11,26; 29.1, etc. **Exod 23.14. Deut. 16.16.

14. A pus în slujbele lor, aºa cum le
rânduise tatãl sãu, David, cetele* preo-
þilor, dupã slujba lor, pe leviþi**, dupã
însãrcinarea lor, care era sã mãreascã
pe Domnul ºi sã facã zi de zi de slujbã
în faþa preoþilor, ºi pe uºieri†, împãrþiþi
la fiecare uºã, dupã cetele lor: cãci aºa
poruncise David, omul lui Dumnezeu.

*1 Cron. 24.1. **1 Cron. 25.1. †1 Cron. 9.17; 26.1.

15. Nu s-au abãtut de la porunca
împãratului cu privire la preoþi ºi leviþi,
nici cu privire la vreun alt lucru, nici în
privinþa vistieriilor.
16. Aºa s-a înfãptuit toatã lucrarea lui

Solomon, din ziua când s-a pus te-
melia Casei Domnului ºi pânã în ziua

când a fost isprãvitã. Casa Domnului a
fost deci isprãvitã.
17. Solomon a plecat atunci la Eþion-

Gheber* ºi la Elot, pe þãrmul mãrii, în
þara Edomului. *1 Împ. 9.26.

18. ªi* Hiram i-a trimis, prin slu-
jitorii sãi, corãbii ºi slujitori care
cunoºteau marea. Ei s-au dus cu sluji-
torii lui Solomon la Ofir ºi au luat de
acolo patru sute cincizeci de talanþi de
aur, pe care i-au adus împãratului
Solomon. *1 Împ. 9.27. Cap. 9.10,13.

Împãrãteasa din Seba

91. Împãrãteasa* din Seba a auzit de
faima lui Solomon ºi a venit la

Ierusalim ca sã-l încerce prin întrebãri
grele. Ea avea un alai foarte mare ºi
cãmile încãrcate cu mirodenii, aur
mult de tot ºi pietre scumpe. S-a dus la
Solomon ºi i-a spus tot ce avea pe
inimã. *1 Împ. 10.1, etc. Mat. 12.42. Luca 11.31.

2. Solomon i-a rãspuns la toate
întrebãrile ºi n-a fost nimic pe care sã
nu fi ºtiut Solomon sã i-l lãmureascã.
3. Împãrãteasa din Seba a vãzut

înþelepciunea lui Solomon ºi casa pe
care o zidise, 
4. ºi bucatele de la masa lui, ºi

locuinþa slujitorilor lui, ºi slujbele ºi
hainele celor ce-i slujeau, ºi paharnicii
lui ºi hainele lor, ºi treptele pe care se
suia la Casa Domnului. Uimitã,
5. ea a zis împãratului: „Era adevãrat

deci ce am auzit eu în þara mea despre
faptele ºi înþelepciunea ta!
6. Nu credeam tot ce se zicea, pânã 

n-am venit ºi am vãzut cu ochii mei.
ªi iatã cã nu mi s-a istorisit nici
jumãtate din mãrirea ºi înþelepciunea
ta. Tu întreci faima pe care am auzit-o
despre tine.
7. Ferice de oamenii tãi, ferice de

slujitorii tãi, care sunt pururea înaintea
ta ºi care aud înþelepciunea ta!
8. Binecuvântat sã fie Domnul Dum-

nezeul tãu care S-a îndurat de tine ºi
te-a pus pe scaunul Lui de domnie ca
împãrat pentru Domnul Dumnezeul
tãu! Pentru cã Dumnezeul tãu iubeºte
pe Israel ºi vrea sã-l facã sã rãmânã
în picioare pe vecie, pentru aceea te-a
pus împãrat peste el, ca sã faci
judecatã ºi dreptate.”
9. Ea a dat împãratului o sutã douã-

zeci de talanþi de aur, foarte multe
mirodenii ºi pietre scumpe. N-au mai

2 CRONICI 8, 9458

fost mirodenii ca cele date împãratului
Solomon de împãrãteasa din Seba.
10. Slujitorii lui Hiram ºi slujitorii

lui Solomon, care* au adus aur din
Ofir, au adus ºi lemn mirositor** ºi
pietre scumpe. *Cap. 8.18. **1 Împ. 10.11.

11. Împãratul a fãcut cu lemnul
mirositor scãri pentru Casa Domnului
ºi pentru casa împãratului ºi harpe ºi
lãute pentru cântãreþi. Nu se mai
vãzuse aºa ceva în þara lui Iuda.
12. Împãratul Solomon a dat împã-

rãtesei din Seba tot ce a dorit ea, ce a
cerut, mai mult decât adusese ea
împãratului. Apoi s-a întors ºi s-a dus
în þara ei, ea ºi slujitorii ei.

Avuþia, înþelepciunea 
ºi mãrimea lui Solomon

13. Greutatea aurului care venea pe
fiecare an lui Solomon era de ºase sute
ºaizeci ºi ºase de talanþi de aur,
14. afarã de ce lua de la negustorii cei

mari ºi de la cei mici, de la toþi
împãraþii Arabiei ºi de la dregãtorii
þãrii, care aduceau aur ºi argint lui
Solomon.
15. Împãratul Solomon a fãcut douã

sute de scuturi mari de aur bãtut, ºi
pentru fiecare din ele a întrebuinþat
ºase sute de sicli de aur bãtut,
16. ºi alte trei sute de scuturi de aur

bãtut, ºi pentru fiecare din ele a
întrebuinþat trei sute de sicli de aur; ºi
împãratul le-a pus în casa Pãdurii
Libanului.
17. Împãratul a fãcut un mare scaun

de domnie de fildeº ºi l-a acoperit cu
aur curat.
18. Scaunul acesta de domnie avea

ºase trepte ºi un aºternut pentru
picioare de aur, care se þinea de
scaunul de domnie; de fiecare parte a
scaunului erau rezemãtori, lângã reze-
mãtori erau doi lei,
19. ºi pe cele ºase trepte, de o parte ºi

de alta, erau doisprezece lei. Aºa ceva
nu s-a fãcut pentru nici o împãrãþie.
20. Toate paharele împãratului Solo-

mon erau de aur ºi toate vasele din
casa Pãdurii Libanului erau de aur
curat. Nu era nimic de argint: argin-
tului nu i se dãdea nici un preþ pe
vremea lui Solomon.
21. Cãci împãratul avea corãbii din

Tarsis care cãlãtoreau cu slujitorii lui
Hiram; ºi, la fiecare trei ani, veneau

corãbiile din Tarsis, aducând aur ºi
argint, fildeº, maimuþe ºi pãuni.
22. Împãratul Solomon a întrecut pe

toþi împãraþii pãmântului prin bogãþiile
ºi înþelepciunea lui.
23. Toþi împãraþii pãmântului cãutau

sã vadã pe Solomon, ca sã audã înþelep-
ciunea pe care o pusese Dumnezeu în
inima lui.
24. ªi fiecare din ei îºi aducea darul

lui, lucruri de argint ºi lucruri de aur,
haine, arme, mirodenii, cai ºi catâri;
aºa era în fiecare an.
25. Solomon* avea patru mii de iesle

pentru caii de la carele lui ºi douã-
sprezece mii de cãlãreþi, pe care i-a
aºezat în cetãþile unde îºi þinea carele
ºi la Ierusalim lângã împãrat.

*1 Împ. 4.26; 10.26. Cap. 1.14.

26. El stãpânea* peste toþi împãraþii,
de la Râu** pânã la þara filistenilor ºi
pânã la hotarul Egiptului.

*1 Împ. 4.21. **Gen. 15.18. Ps. 72.8.

27. Împãratul* a fãcut argintul tot aºa
de obiºnuit la Ierusalim ca pietrele, ºi
cedrii, tot atât de mulþi ca smochinii
sãlbatici care cresc pe câmpie.

*1 Împ. 10.27. Cap. 1.15.

28. Din Egipt ºi din toate þãrile se
aduceau* cai pentru Solomon.

*1 Împ. 10.28. Cap. 1.16.

Moartea lui Solomon
29. Celelalte* fapte ale lui Solomon,

cele dintâi ºi cele de pe urmã, nu sunt
scrise oare în cartea prorocului Natan,
în prorocia lui Ahia** din Silo ºi în
descoperirile prorocului† Ieedo despre
Ieroboam, fiul lui Nebat?

*1 Împ. 11.41. **1 Împ. 11.29. †Cap. 12.15; 13.22.

30. Solomon* a domnit patruzeci de
ani la Ierusalim peste tot Israelul.

*1 Împ. 11.42,43.

31. Apoi Solomon a adormit cu
pãrinþii lui, ºi l-au îngropat în cetatea
tatãlui sãu, David. ªi, în locul lui, a
domnit fiul sãu Roboam.

ISTORIA ÎMPÃRÃÞIEI LUI
IUDA, DE LA DEZBINARE

PÂNÃ LA ROBIE
(Capitolele 10-36. Ieremia 25.4-11.)

Dezbinarea împãrãþiei

101. Roboam* s-a dus la Sihem,
cãci tot Israelul venise la Sihem

sã-l facã împãrat. *1 Împ. 12.1, etc.

2. Când a auzit lucrul acesta, Iero-
boam, fiul lui Nebat, era în Egipt,
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unde* fugise de împãratul Solomon; ºi
s-a întors din Egipt. *1 Împ. 11.40.

3. Au trimis sã-l cheme. Atunci
Ieroboam ºi tot Israelul au venit la
Roboam ºi i-au vorbit aºa:
4. „Tatãl tãu ne-a îngreuiat jugul:

acum uºureazã aceastã asprã robie ºi
jugul greu pe care l-a pus peste noi
tatãl tãu. ªi îþi vom sluji.”
5. El le-a zis: „Întoarceþi-vã la mine

dupã trei zile.” ªi poporul a plecat.
6. Împãratul Roboam a întrebat pe

bãtrânii care fuseserã cu tatãl sãu, Solo-
mon, în timpul vieþii lui, ºi a zis: „Ce mã
sfãtuiþi sã rãspund poporului acestuia?”
7. ªi iatã ce i-au zis ei: „Dacã vei fi

bun cu poporul acesta, dacã-i vei primi
bine ºi dacã le vei vorbi cu bunãvoinþã,
îþi vor sluji pe vecie.”
8. Dar Roboam a lãsat sfatul pe care

i-l dãdeau bãtrânii ºi a întrebat pe
tinerii care crescuserã cu el ºi care-l
înconjurau.
9. El le-a zis: „Ce mã sfãtuiþi sã

rãspund poporului acestuia care-mi
vorbeºte astfel: „Uºureazã jugul pe
care l-a pus tatãl tãu peste noi”?”
10. ªi iatã ce i-au zis tinerii care

crescuserã cu el: „Aºa sã vorbeºti
poporului acestuia care þi-a vorbit aºa:
„Tatãl tãu ne-a îngreuiat jugul, iar tu
uºureazã-ni-l!”, sã le vorbeºti aºa:
„Degetul meu cel mic este mai gros
decât coapsele tatãlui meu.
11. Acum, tatãl meu a pus peste voi

un jug greu, dar eu îl voi face ºi mai
greu: tatãl meu v-a pedepsit cu bice,
dar eu vã voi pedepsi cu scorpioni.”
12. Ieroboam ºi tot poporul au venit

la Roboam a treia zi, dupã cum le
spusese împãratul: „Întoarceþi-vã la
mine peste trei zile.”
13. Împãratul le-a rãspuns aspru.

Împãratul Roboam a lãsat sfatul bãtrâ-
nilor
14. ºi le-a vorbit aºa, dupã sfatul

tinerilor: „Tatãl meu v-a îngreuiat
jugul, dar eu îl voi îngreuia ºi mai
mult; tatãl meu v-a pedepsit cu bice,
dar eu vã voi pedepsi cu scorpioni.”
15. Astfel împãratul n-a ascultat pe

popor; cãci* aºa rânduise Dumnezeu,
în vederea împlinirii cuvântului pe
care-l spusese Domnul prin Ahia**
din Silo lui Ieroboam, fiul lui Nebat.

*1 Sam. 2.25. 1 Împ. 12.15,24. **1 Împ. 11.29.

16. Când a vãzut tot Israelul cã împã-
ratul nu-l ascultã, poporul a rãspuns

împãratului: „Ce parte avem noi cu
David? Noi n-avem nici o moºtenire cu
fiul lui Isai! La corturile tale, Israele!
Acum, vezi-þi de casã, Davide!” ªi tot
Israelul s-a dus în corturile lui.
17. Copiii lui Israel care locuiau în

cetãþile lui Iuda au fost singurii peste
care a domnit Roboam.
18. Atunci, împãratul Roboam a tri-

mis pe Hadoram, care era mai mare
peste dãri. Hadoram a fost împroºcat
cu pietre de copiii lui Israel ºi a murit.
ªi împãratul Roboam s-a* grãbit ºi s-a
suit într-un car ca sã fugã la Ierusalim.

*1 Împ. 12.19.

19. Astfel s-a dezlipit Israel de casa
lui David pânã în ziua de azi.

Mãsurile luate de Roboam

111. Roboam, venind* la Ierusalim,
a strâns casa lui Iuda ºi a lui

Beniamin, o sutã optzeci de mii de
oameni de frunte, buni pentru rãzboi,
ca sã lupte împotriva lui Israel ºi
sã-l aducã iarãºi sub stãpânirea lui
Roboam. *1 Împ. 12.21, etc.

2. Dar cuvântul Domnului a vorbit
astfel lui ªemaia*, omul lui Dum-
nezeu: *Cap. 12.15.

3. „Vorbeºte lui Roboam, fiul lui
Solomon, împãratul lui Iuda, ºi între-
gului Israel din Iuda ºi din Beniamin.
ªi spune-le:
4. „Aºa vorbeºte Domnul: „Sã nu vã

suiþi ºi sã nu faceþi rãzboi împotriva
fraþilor voºtri! Fiecare din voi sã se
întoarcã acasã, cãci de la Mine s-a
întâmplat lucrul acesta.” Ei au ascultat
de cuvintele Domnului, s-au întors
acasã ºi nu s-au mai dus împotriva lui
Ieroboam.
5. Roboam a locuit la Ierusalim ºi a

zidit cetãþi întãrite în Iuda.
6. A zidit Betleemul, Etamul, Tecoa,
7. Bet-Þur, Soco, Adulam,
8. Gat, Mareºa, Zif,
9. Adoraim, Lachis, Azeca,
10. Þorea, Aialon ºi Hebronul, care

erau în Iuda ºi în Beniamin, ºi a fãcut
din ele niºte cetãþi întãrite.
11. Le-a întãrit, a pus în ele cãpitani ºi

magazii de bucate, de untdelemn ºi vin.
12. A pus în fiecare din aceste cetãþi

scuturi ºi suliþe, ºi le-a fãcut foarte
tari. Iuda ºi Beniamin erau ai lui.
13. Preoþii ºi leviþii care se aflau în

tot Israelul ºi-au pãrãsit locuinþele ºi
s-au dus la el;
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14. cãci leviþii ºi-au pãrãsit* þinu-
turile ºi moºiile ºi au venit în Iuda ºi
la Ierusalim, pentru cã Ieroboam** ºi
fiii sãi i-au împiedicat sã-ºi împli-
neascã slujbele ca preoþi ai Domnului.

*Num. 35.2. **Cap. 13.9.

15. Ieroboam a pus* preoþi pentru
înãlþimile, pentru þapii** ºi pentru viþeii†
pe care îi fãcuse.

*1 Împ. 12.31; 13.33; 14.9. Osea 13.2. **Lev. 17.7.
1 Cor. 10.20. †1 Împ. 12.28.

16. Aceia din toate seminþiile lui
Israel care aveau pe inimã sã caute pe
Domnul Dumnezeul lui Israel au
urmat* pe leviþi la Ierusalim, ca sã
jertfeascã Domnului Dumnezeului
pãrinþilor lor. *Cap. 15.9; 30.11,18.

17. Ei au dat astfel tãrie* împãrãþiei
lui Iuda ºi au întãrit pe Roboam, fiul
lui Solomon, timp de trei ani; cãci trei
ani au umblat în calea lui David ºi a
lui Solomon. *Cap. 12.1.

Nevestele ºi copiii lui Roboam
18. Roboam a luat de nevastã pe

Mahalat, fata lui Ierimot, fiul lui
David ºi al Abihailei, fata lui Eliab,
fiul lui Isai.
19. Ea i-a nãscut fii pe: Ieuº, ªemaria

ºi Zaham.
20. Dupã ea, a luat pe Maaca*, fata

lui Absalom. Ea i-a nãscut pe Abia, pe
Atai, pe Ziza ºi pe ªelomit.

*1 Împ. 15.2. Cap. 13.2.

21. Roboam iubea pe Maaca, fata lui
Absalom, mai mult decât pe toate
nevestele ºi þiitoarele lui; cãci a avut
optsprezece neveste ºi ºaizeci de
þiitoare ºi a nãscut douãzeci ºi opt de
fii ºi ºaizeci de fete.
22. Roboam a dat cel dintâi loc lui

Abia, fiul Maacãi, ºi l-a pus* cãpe-
tenie peste fraþii lui, cãci voia sã-l
facã împãrat. *Deut. 21.15-17.

23. El a lucrat cu minte, împrãºtiind pe
toþi fiii sãi în toate þinuturile lui Iuda ºi
lui Beniamin, în toate cetãþile întãrite;
le-a dat de mâncare din belºug ºi le-a
cãutat o mulþime de neveste.

Nãvãlirea lui ªiºac

121. Când* s-a întãrit Roboam
în domnie ºi a cãpãtat putere,

a pãrãsit** Legea Domnului, ºi tot
Israelul a pãrãsit-o împreunã cu el.

*Cap. 11.17. **1 Împ. 14.22-24.

2. În al cincilea* an al domniei lui
Roboam, ªiºac, împãratul Egiptului, s-
a suit împotriva Ierusalimului, pentru

cã pãcãtuiserã împotriva Domnului.
*1 Împ. 14.24,25.

3. Avea o mie douã sute de care ºi
ºaizeci de mii de cãlãreþi; ºi împreunã
cu el a venit din Egipt un popor fãrã
numãr, dintre libieni*, suchieni ºi
etiopieni. *Cap. 16.8.

4. A luat cetãþile întãrite ale lui Iuda
ºi a ajuns pânã la Ierusalim.
5. Atunci prorocul* ªemaia s-a dus la

Roboam ºi la cãpeteniile lui Iuda, care
se adunaserã în Ierusalim, la apro-
pierea lui ªiºac, ºi le-a zis: „Aºa
vorbeºte Domnul: „Voi** M-aþi pãrãsit;
vã pãrãsesc ºi Eu ºi vã dau în mâinile
lui ªiºac.” *Cap. 11.2. **Cap. 15.2.

6. Cãpeteniile lui Israel ºi împãratul
s-au smerit* ºi au zis: „Domnul este**
drept!” *Iac. 4.10. **Exod 9.27.

7. ªi, când a vãzut Domnul cã s-au
smerit, cuvântul Domnului a* vorbit
astfel lui ªemaia: „S-au smerit, nu-i voi
nimici, nu voi zãbovi sã le vin în ajutor,
ºi mânia Mea nu va veni asupra Ieru-
salimului prin ªiºac; *1 Împ. 21.28,29.

8. dar îi vor fi supuºi* ºi vor ºti ce
înseamnã sã-Mi slujeascã Mie** sau
sã slujeascã împãrãþiilor altor þãri.”

*Isa. 26.13. **Deut. 28.47,48.

9. ªiºac, împãratul Egiptului, s-a suit*
împotriva Ierusalimului. A luat vistie-
riile Casei Domnului ºi vistieriile casei
împãratului, a luat tot. A luat scuturile
de aur pe care le fãcuse** Solomon.

*1 Împ. 14.25,26. **1 Împ. 10.16,17. Cap. 9.15,16.

10. Împãratul Roboam a fãcut în
locul lor niºte scuturi de aramã ºi le-a
dat în grija cãpeteniilor* alergãtorilor,
care pãzeau intrarea casei împãratului.

*2 Sam. 8.18.

11. Ori de câte ori se ducea împãratul
la Casa Domnului, alergãtorii veneau ºi
le purtau înaintea lui; apoi le aduceau
iarãºi în odaia alergãtorilor.
12. Pentru cã Roboam se smerise,

Domnul ªi-a abãtut mânia de la el ºi
nu l-a nimicit de tot. ªi tot mai era
ceva bun în Iuda.
13. Împãratul Roboam s-a întãrit în

Ierusalim ºi a domnit. Avea patruzeci ºi
unu* de ani când a ajuns împãrat ºi a
domnit ºaptesprezece ani la Ierusalim,
cetatea** pe care o alesese Domnul din
toate seminþiile lui Israel, ca sã-ªi punã
Numele în ea. Mama sa se numea
Naama, amonita. *1 Împ. 14.21. **Cap. 6.6.

14. El a fãcut lucruri rele, pentru cã
nu ºi-a pus inima sã caute pe Domnul.
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15. Faptele lui Roboam, cele dintâi ºi
cele de pe urmã, nu sunt scrise oare în
cartea prorocului ªemaia ºi a proro-
cului Ido*, în cãrþile spiþelor de neam?
Totdeauna a fost rãzboi** între

Roboam ºi Ieroboam.
*Cap. 9.29; 13.22. **1 Împ. 14.30.

16. Roboam a adormit cu pãrinþii sãi
ºi a fost îngropat în cetatea lui David.
ªi, în locul lui, a domnit fiul sãu
Abia*. *1 Împ. 14.31.

Abia, împãratul lui Iuda

131. În* al optsprezecelea an al
domniei lui Ieroboam, peste Iuda

a început sã domneascã Abia.
*1 Împ. 15.1, etc.

2. El a domnit trei ani la Ierusalim.
Mama sa se numea Micaia*, fata lui
Uriel din Ghibeea. Între Abia ºi Iero-
boam a fost rãzboi. *Cap. 11.20.

3. Abia a început lupta cu o oaste
de rãzboinici viteji, patru sute de mii
de oameni aleºi; ºi Ieroboam s-a
înºiruit de bãtaie împotriva lui cu opt
sute de mii de oameni aleºi, rãzboinici
viteji.
4. De pe vârful muntelui Þemaraim*,

care face parte din muntele lui Efraim,
Abia s-a sculat ºi a zis: „Ascultã-mã,
Ieroboame, ºi tot Israelul! *Ios. 18.22.

5. Nu trebuie oare sã ºtiþi cã Domnul
Dumnezeul lui Israel a dat* pe vecie
domnia peste Israel lui David ºi fiilor
lui printr-un legãmânt** care nu se
poate cãlca? *2 Sam. 7.12,13,16. **Num. 18.19.

6. Dar Ieroboam, fiul lui Nebat,
slujitorul lui Solomon, fiul lui David,
s-a sculat* ºi s-a rãzvrãtit împotriva
stãpânului sãu. *1 Împ. 11.26; 12.20.

7. Niºte oameni* de nimic, oameni rãi,
s-au strâns la el ºi s-au împotrivit lui
Roboam, fiul lui Solomon. Roboam
era tânãr ºi fricos ºi nu putea sã li se
împotriveascã. *Judc. 9.4.

8. ªi acum, voi credeþi cã puteþi ieºi
biruitori asupra împãrãþiei Domnului,
care este în mâinile fiilor lui David; ºi
voi sunteþi o mare mulþime ºi aveþi cu
voi viþeii de aur pe care vi i-a fãcut*
Ieroboam ca dumnezei.

*1 Împ. 12.28; 14.9. Osea 8.6.

9. N-aþi* îndepãrtat voi pe preoþii
Domnului, pe fiii lui Aaron ºi pe
leviþi, ºi nu v-aþi fãcut voi preoþi, ca ºi
popoarele celorlalte þãri? Oricine**
venea cu un viþel ºi ºapte berbeci, ca

sã fie sfinþit, se fãcea preot al celui ce
nu este Dumnezeu.

*Cap. 11.14,15. **Exod 29.35.

10. Dar cât despre noi, Domnul este
Dumnezeul nostru, ºi noi nu L-am
pãrãsit, preoþii din slujba Domnului
sunt fii ai lui Aaron, ºi leviþii stau ºi
îºi împlinesc slujbele.
11. Noi aducem* în fiecare dimineaþã

ºi în fiecare searã arderi de tot Dom-
nului, ardem tãmâie mirositoare,
punem pâinile** pentru punerea îna-
intea Domnului pe masa cea curatã ºi
aprindem† în fiecare searã sfeºnicul
de aur cu candelele lui; cãci pãzim
poruncile Domnului Dumnezeului
nostru. Dar voi L-aþi pãrãsit.

*Cap. 2.4. **Lev. 24.6. †Exod 27.20,21. Lev. 24.2,3.

12. Iatã cã Dumnezeu ºi preoþii Lui*
sunt cu noi, în fruntea noastrã, ºi avem
ºi trâmbiþele rãsunãtoare ca sã sunãm
din ele împotriva voastrã. Copii ai lui
Israel, nu faceþi** rãzboi împotriva
Domnului Dumnezeului pãrinþilor voº-
tri, cãci nu veþi avea nici o izbândã!”

*Num. 10.8. **Fapt. 5.39.

13. Ieroboam i-a luat pe dinapoi, cu
ajutorul unor oameni puºi la pândã, aºa
cã oºtile lui erau în faþa lui Iuda, iar cei
ce stãteau la pândã erau înapoia lor.
14. Cei din Iuda, întorcându-se, au

avut de luptat înainte ºi înapoi. Au
strigat cãtre Domnul, ºi preoþii au
sunat din trâmbiþe.
15. Oamenii lui Iuda au scos un strigãt

de rãzboi ºi, la strigãtul de rãzboi al
oamenilor lui Iuda, Domnul a lovit* pe
Ieroboam ºi pe tot Israelul dinaintea lui
Abia ºi a lui Iuda. *Cap. 14.12.

16. Copiii lui Israel au fugit dinaintea
lui Iuda, ºi Dumnezeu i-a dat în
mâinile lui.
17. Abia ºi poporul lui le-au pricinuit

o mare înfrângere, ºi cinci sute de mii
de oameni aleºi au cãzut morþi printre
cei din Israel.
18. Copiii lui Israel au fost smeriþi în

vremea aceea, ºi copiii lui Iuda au
câºtigat biruinþa, pentru cã se spriji-
niserã* pe Domnul Dumnezeul pãrin-
þilor lor. *1 Cron. 5.20. Ps. 22.5.

19. Abia a urmãrit pe Ieroboam ºi i-a
luat cetãþi: Betelul cu satele lui, Ieºana
cu satele ei ºi Efronul* cu satele lui.

*Ios. 15.9.

20. Ieroboam n-a mai avut putere pe
vremea lui Abia, ºi Domnul l-a* lovit,
ºi a** murit. *1 Sam. 25.38. **1 Împ. 14.20.
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21. Dar Abia a ajuns puternic; a avut
paisprezece neveste ºi a nãscut
douãzeci ºi doi de fii ºi ºaisprezece
fete.
22. Celelalte fapte ale lui Abia, ce a

fãcut ºi ce a spus el, sunt scrise în
cartea prorocului Ido*. *Cap. 12.15.

141. Abia a adormit cu pãrinþii lui
ºi a fost îngropat în cetatea lui

David. ªi, în locul lui, a domnit fiul
sãu Asa. Pe vremea lui, þara a avut
odihnã zece ani.

Asa, împãratul lui Iuda
2. Asa* a fãcut ce este bine ºi plãcut

înaintea Domnului Dumnezeului sãu.
*1 Împ. 15.8, etc.

3. A îndepãrtat altarele dumnezeilor
strãini ºi înãlþimile*, a sfãrâmat**
stâlpii idoleºti ºi a tãiat† Astarteile.

*1 Împ. 15.14. Cap. 15.17. **Exod 34.13. †1 Împ. 11.7.

4. A poruncit lui Iuda sã caute pe
Domnul Dumnezeul pãrinþilor sãi ºi sã
împlineascã Legea ºi poruncile.
5. A îndepãrtat din toate cetãþile lui

Iuda înãlþimile ºi stâlpii închinaþi
soarelui. ªi împãrãþia a avut pace sub el.
6. A zidit cetãþi întãrite în Iuda; cãci

þara a fost liniºtitã, ºi împotriva lui 
n-a fost rãzboi în anii aceia, pentru cã
Domnul i-a dat odihnã.
7. El a zis lui Iuda: „Sã zidim aceste

cetãþi ºi sã le înconjurãm cu ziduri, cu
turnuri, cu porþi ºi cu zãvoare; þara
este încã a noastrã, cãci am cãutat pe
Domnul Dumnezeul nostru. L-am
cãutat, ºi El ne-a dat odihnã de toate
pãrþile.” Au zidit, dar, ºi au izbutit.
8. Asa avea o oºtire de trei sute de

mii de oameni din Iuda, care purtau
scut ºi suliþã, ºi douã sute optzeci de
mii din Beniamin, care purtau scut ºi
trãgeau cu arcul, toþi oameni viteji.

Asa biruie pe etiopieni
9. Zerah*, etiopianul, a ieºit împo-

triva lor cu o oºtire de un milion de
oameni ºi trei sute de care ºi a înaintat
pânã la Mareºa**. *Cap. 16.8. **Ios. 15.44.
10. Asa a mers înaintea lui, ºi s-au

înºiruit de bãtaie în valea Þefata,
lângã Mareºa.
11. Asa* a chemat pe Domnul Dum-

nezeul lui ºi a zis: „Doamne, numai Tu
poþi veni în ajutor** celui slab ca ºi
celui tare: vino în ajutorul nostru,
Doamne Dumnezeul nostru! Cãci pe
Tine ne sprijinim ºi în Numele Tãu†

am venit împotriva acestei mulþimi.
Doamne, Tu eºti Dumnezeul nostru: sã
nu iasã biruitor omul împotriva Ta!”

*Exod 14.10. Cap. 13.14. Ps. 22.5. **1 Sam. 14.6.
†1 Sam. 17.45. Prov. 18.10.

12. Domnul a lovit* pe etiopieni dina-
intea lui Asa ºi dinaintea lui Iuda, ºi
etiopienii au luat-o la fugã. *Cap. 13.15.

13. Asa ºi poporul care era cu el i-a
urmãrit pânã la Gherar*, ºi etiopienii
au cãzut fãrã sã-ºi poatã scãpa viaþa,
cãci au fost nimiciþi de Domnul ºi de
oºtirea Lui. Asa ºi poporul lui au fãcut
o pradã mare; *Gen. 10.19; 20.1.

14. au bãtut toate cetãþile din împre-
jurimile Gherarului, cãci groaza*
Domnului cãzuse peste ele, ºi au jefuit
toate cetãþile, a cãror pradã era mare.

*Gen. 35.5. Cap. 17.10.

15. Au lovit ºi corturile turmelor ºi
au luat cu ei o mare mulþime de oi ºi
de cãmile. Apoi s-au întors la Ieru-
salim.

Cuvântul lui Dumnezeu cãtre Asa

151. Duhul* lui Dumnezeu a venit
peste Azaria, fiul lui Oded,

*Num. 24.2. Judc. 3.10. Cap. 20.14; 24.20.

2. ºi Azaria s-a dus înaintea lui Asa ºi
i-a zis: „Ascultaþi-mã, Asa ºi tot Iuda
ºi Beniamin! Domnul* este cu voi când
sunteþi cu El; dacã-L** cãutaþi, Îl veþi
gãsi; iar dacã-L† pãrãsiþi, ºi El vã va
pãrãsi. *Iac. 4.8. **Vers. 4,15. 
1 Cron. 28.9. Cap. 33.12,13. Ier. 29.13. Mat. 7.7. †Cap. 24.20.

3. Multã vreme* Israel a fost fãrã
Dumnezeul cel adevãrat, fãrã** preot
care sã înveþe pe oameni ºi fãrã Lege.

*Osea 3.4. **Lev. 10.11.

4. Dar în mijlocul strâmtorãrii lor 
s-au întors* la Domnul Dumnezeul lui
Israel, L-au cãutat ºi L-au gãsit.

*Deut. 4.29.

5. În vremurile* acelea nu era liniºte
pentru cei ce se duceau ºi veneau, cãci
erau mari tulburãri printre toþi locuitorii
þãrii; *Judc. 5.6.

6. un* popor se bãtea împotriva altui
popor, o cetate, împotriva altei cetãþi,
pentru cã Dumnezeu le tulbura cu tot
felul de strâmtorãri: *Mat. 24.7.

7. voi, dar, întãriþi-vã ºi nu lãsaþi sã vã
slãbeascã mâinile, cãci faptele voastre
vor avea o rãsplatã.”

Râvna lui Asa
8. Dupã ce a auzit aceste cuvinte ºi

prorocia lui Oded, prorocul, Asa s-a
întãrit ºi a îndepãrtat urâciunile din
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toatã þara lui Iuda ºi Beniamin ºi din
cetãþile pe* care le luase în muntele
lui Efraim ºi a înnoit altarul Domnului
care era înaintea pridvorului Dom-
nului. *Cap. 13.19.

9. A strâns pe tot Iuda ºi Beniamin ºi
pe cei din Efraim, din Manase ºi din
Simeon care locuiau* printre ei, cãci un
mare numãr dintre oamenii lui Israel
au trecut la el când au vãzut cã Domnul
Dumnezeul lui era cu el. *Cap. 11.16.

10. S-au adunat la Ierusalim în luna a
treia a anului al cincisprezecelea al
domniei lui Asa. În ziua aceasta,
11. au* jertfit Domnului din prada**

pe care o aduseserã: ºapte sute de boi
ºi ºapte mii de oi. *Cap. 14.15. **Cap. 14.13.

12. Au fãcut* legãmânt sã caute pe
Domnul Dumnezeul pãrinþilor lor din
toatã inima ºi din tot sufletul lor;

*2 Împ. 23.3. Cap. 34.31. Neem. 10.29.

13. ºi oricine* nu cãuta pe Domnul
Dumnezeul lui Israel trebuia** omorât,
fie mic fie mare, fie bãrbat, fie femeie.

*Exod 22.20. **Deut. 13.5,9,15.

14. Au jurat credinþã Domnului cu
glas tare, cu strigãte de bucurie ºi cu
sunet de trâmbiþe ºi de buciume;
15. tot Iuda s-a bucurat de jurãmântul

acesta, cãci juraserã din toatã inima lor,
cãutaserã pe Domnul de bunãvoia* lor
ºi-L gãsiserã. ªi Domnul le-a dat
odihnã de jur împrejur. *Vers. 2.

16. Împãratul Asa n-a lãsat nici chiar
pe mama sa, Maaca*, sã mai fie
împãrãteasã, pentru cã fãcuse un idol
Astarteii. Asa i-a dãrâmat idolul, pe
care l-a fãcut praf, ºi l-a ars lângã
pârâul Chedron. *1 Împ. 15.13.

17. Dar înãlþimile* tot n-au fost
îndepãrtate din Israel, mãcar cã inima
lui Asa a fost în totul a Domnului în
tot timpul vieþii lui.

*Cap. 14.3,5. 1 Împ. 15.14, etc.

18. A pus în Casa lui Dumnezeu
lucrurile închinate Domnului de tatãl
sãu ºi de el însuºi: argint, aur ºi vase.
19. N-a fost nici un rãzboi pânã la al

treizeci ºi cincilea an al domniei lui
Asa.

Asa face legãmânt cu împãratul Siriei

161. În al treizeci ºi ºaselea an al
domniei lui Asa, Baeºa*, împã-

ratul lui Israel, s-a suit împotriva lui
Iuda; ºi a întãrit Rama, ca sã** nu lase
pe ai lui Asa, împãratul lui Iuda, sã
iasã ºi sã intre. *1 Împ. 15.17, etc. **Cap. 15.9.

2. Asa a scos argint ºi aur din
vistieriile Casei Domnului ºi ale casei
împãratului ºi a trimis soli la Ben-
Hadad, împãratul Siriei, care locuia la
Damasc. ªi a pus sã-i spunã:
3. „Sã fie un legãmânt între mine ºi

tine, cum a fost unul între tatãl meu ºi
tatãl tãu. Iatã, îþi trimit argint ºi aur.
Du-te ºi rupe legãmântul tãu cu Baeºa,
împãratul lui Israel, ca sã se depãrteze
de la mine.”
4. Ben-Hadad a ascultat pe împãratul

Asa; a trimis pe cãpeteniile oºtirii
sale împotriva cetãþilor lui Israel ºi au
bãtut Iionul, Dan, Abel-Maim ºi toate
locurile pentru merinde din cetãþile lui
Neftali.
5. Când a auzit Baeºa, a încetat sã

mai întãreascã Rama ºi a pus capãt
lucrãrilor sale.
6. Împãratul Asa a pus pe tot Iuda sã

ridice pietrele ºi lemnele pe care le
întrebuinþa Baeºa la întãrirea Ramei ºi
le-a întrebuinþat la întãrirea Ghebei ºi
Miþpei.

Mustrarea lui Asa
7. În vremea aceea, Hanani*, vãzã-

torul, s-a dus la Asa, împãratul lui
Iuda, ºi i-a zis: „Pentru cã** te-ai spri-
jinit pe împãratul Siriei, ºi nu te-ai
sprijinit pe Domnul Dumnezeul tãu,
de aceea a scãpat oastea împãratului
Siriei din mâinile tale.

*1 Împ. 16.1. Cap. 19.2. **Isa. 31.1. Ier. 17.5.

8. Etiopienii* ºi libienii** nu alcã-
tuiau oare o oaste mare, cu o mulþime
de care ºi cãlãreþi? ªi totuºi Domnul 
i-a dat în mâinile tale, pentru cã te
sprijiniseºi pe El. *Cap. 14.9. **Cap. 12.3.

9. Cãci Domnul Îºi întinde* privirile
peste tot pãmântul, ca sã sprijine pe
aceia a cãror inimã este întreagã a Lui.
Ai lucrat ca un** nebun în privinþa
aceasta, cãci de acum vei avea†
rãzboaie.” *Iov 34.21. Prov. 5.21; 15.3. 
Ier. 16.17; 32.19. Zah. 4.10. **1 Sam. 13.13. †1 Împ. 15.32.

10. Asa s-a mâniat pe vãzãtor ºi l-a*
pus la închisoare, pentru cã era înfuriat
împotriva lui. Tot în acelaºi timp, Asa
a apãsat ºi pe unii din popor.

*Cap. 18.26. Ier. 20.2. Mat. 14.3.

11. Faptele* lui Asa, cele dintâi ºi
cele de pe urmã, sunt scrise în cartea
împãraþilor lui Iuda ºi Israel. *1 Împ. 15.23.

12. În al treizeci ºi nouãlea an al
domniei sale, Asa s-a îmbolnãvit de
picioare aºa încât avea mari dureri;
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chiar în timpul bolii lui, n-a* cãutat pe
Domnul, ci a întrebat pe doctori.

*Ier. 17.5.

13. Asa a adormit* cu pãrinþii sãi ºi a
murit în al patruzeci ºi unulea an al
domniei lui; *1 Împ. 15.24.

14. l-au îngropat în mormântul pe
care ºi-l sãpase în cetatea lui David.
L-au culcat pe un pat pe care-l umplu-
serã cu mirodenii* ºi mirosuri pregã-
tite dupã meºteºugul celui ce pregã-
teºte mirul ºi au ars** în cinstea lui
foarte multe mirodenii.
*Gen. 50.2. Marc. 16.1. Ioan 19.39,40. **Cap. 21.19. Ier. 34.5.

Iosafat, împãratul lui Iuda

171. În locul lui, a domnit fiul sãu
Iosafat*. El s-a întãrit împotriva

lui Israel: *1 Împ. 15.24.

2. a pus oºti în toate cetãþile întãrite
ale lui Iuda ºi a rânduit cãpetenii
în þara lui Iuda ºi în cetãþile lui Efraim
pe care le luase* tatãl sãu, Asa.

*Cap. 15.8.

3. Domnul a fost cu Iosafat, pentru cã
a umblat în cele dintâi cãi ale tatãlui
sãu David ºi n-a cãutat pe Baali;
4. cãci a alergat la Dumnezeul tatãlui

sãu ºi a urmat poruncile Lui, fãrã sã
facã* ce fãcea Israel. *1 Împ. 12.28.

5. Domnul a întãrit domnia în mâinile
lui Iosafat, cãruia tot Iuda îi aducea
daruri*. ªi a avut** o mulþime de
bogãþii ºi slavã.

*1 Sam. 10.27. 1 Împ. 10.25. **1 Împ. 10.27. Cap. 18.1.

6. Inima lui s-a întãrit din ce în ce în
cãile Domnului, ºi a îndepãrtat* din
Iuda chiar ºi înãlþimile ºi idolii.

*1 Împ. 22.43. Cap. 15.17; 19.3; 20.33.

7. În al treilea an al domniei lui, a
însãrcinat pe cãpeteniile sale: Ben-Hail,
Obadia, Zaharia, Netaneel ºi Mica, sã
se ducã* sã înveþe pe oameni în cetã-
þile lui Iuda. *Cap. 15.3.

8. A trimis cu ei pe leviþii: ªemaia,
Netania, Zebadia, Asael, ªemiramot,
Ionatan, Adonia, Tobia ºi Tob-Adonia,
leviþi, ºi pe preoþii Eliºama ºi Ioram.
9. Ei* au învãþat pe oameni în Iuda,

având cu ei cartea Legii Domnului. Au
strãbãtut toate cetãþile lui Iuda ºi au
învãþat pe oameni în mijlocul popo-
rului. *Cap. 35.3. Neem. 8.7.

10. Groaza* Domnului a apucat toate
împãrãþiile þãrilor dimprejurul lui Iuda,
ºi n-au fãcut rãzboi împotriva lui
Iosafat. *Gen. 35.5.

11. Niºte filisteni* au adus lui Iosafat
daruri ºi un bir în argint; ºi arabii i-au

adus ºi ei vite, ºapte mii ºapte sute de
berbeci ºi ºapte mii ºapte sute de þapi.

*2 Sam. 8.2.

12. Iosafat se ridicase la cea mai
înaltã treaptã de mãrire. A zidit în
Iuda cetãþui ºi cetãþi pentru merinde.
13. A strâns multã merinde în cetãþile

lui Iuda ºi avea la Ierusalim o ceatã de
oameni viteji ca ostaºi.
14. Iatã numãrul lor, dupã casele

pãrinþilor lor:
Din Iuda, cãpetenii peste o mie:

Adna, cãpetenia, cu trei sute de mii de
viteji;
15. dupã el, Iohanan, cãpetenia, cu

douã sute optzeci de mii de oameni;
16. dupã el, Amasia, fiul lui Zicri,

care se predase* de bunãvoie Dom-
nului, cu douã sute de mii de viteji.

*Judc. 5.2,9.

17. Din Beniamin: Eliada, om viteaz,
cu douã sute de mii de oameni înarmaþi
cu arc ºi cu scut,
18. ºi dupã el, Zozabad, cu o sutã

optzeci de mii de oameni înarmaþi
pentru rãzboi.
19. Aceºtia sunt cei ce erau în slujba

împãratului, afarã de aceia* pe care îi
pusese împãratul în toate cetãþile
întãrite ale lui Iuda. *Vers. 2.

Ahab ºi Iosafat împotriva sirienilor

181. Iosafat a avut* bogãþii ºi slavã
din belºug ºi s-a încuscrit** cu

Ahab. *Cap. 17.5. **2 Împ. 8.18.

2. Dupã câþiva* ani s-a coborât la
Ahab în Samaria. Ahab a tãiat, pentru
el ºi pentru poporul care era cu el, un
mare numãr de oi ºi boi ºi l-a rugat sã
se suie la Ramot din Galaad.

*1 Împ. 22.2, etc.

3. Ahab, împãratul lui Israel, a zis lui
Iosafat, împãratul lui Iuda: „Vrei sã vii
cu mine la Ramot în Galaad?” Iosafat
i-a rãspuns: „Eu ca tine, ºi poporul
meu ca poporul tãu, vom merge la
luptã împotriva lui cu tine.”
4. Apoi Iosafat a zis împãratului lui

Israel: „Întreabã* acum, te rog, cuvântul
Domnului.” *1 Sam. 23.2,4,9. 2 Sam. 2.1.

5. Împãratul lui Israel a strâns pe
proroci, în numãr de patru sute, ºi le-a
zis: „Sã ne ducem la luptã împotriva
Ramotului din Galaad sau sã-mi vãd
de treabã?” ªi ei au rãspuns: „Suie-te,
ºi Dumnezeu o va da în mâinile
împãratului.”
6. Dar Iosafat a zis: „Nu mai este aici
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nici un proroc al Domnului prin care
sã-L putem întreba?”
7. Împãratul lui Israel a rãspuns lui

Iosafat: „Mai este un om prin care am
putea sã întrebãm pe Domnul; dar îl
urãsc, cãci nu-mi proroceºte nimic
bun, nu proroceºte niciodatã decât
rãu: este Mica, fiul lui Imla.” ªi
Iosafat a zis: „Sã nu vorbeascã aºa
împãratul!”
8. Atunci împãratul lui Israel a chemat

un dregãtor ºi i-a zis: „Trimite sã vinã
îndatã Mica, fiul lui Imla.”
9. Împãratul lui Israel ºi Iosafat,

împãratul lui Iuda, ºedeau fiecare pe
scaunul lui de domnie, îmbrãcaþi cu
hainele lor împãrãteºti; ºedeau în
locul de la intrarea porþii Samariei. ªi
toþi prorocii proroceau înaintea lor.
10. Zedechia, fiul lui Chenaana, îºi

fãcuse niºte coarne de fier ºi a zis:
„Aºa vorbeºte Domnul: „Cu aceste
coarne vei bate pe sirieni pânã îi vei
nimici.”
11. ªi toþi prorocii au prorocit la fel,

zicând: „Suie-te la Ramot în Galaad,
cãci vei avea izbândã, ºi Domnul o va
da în mâinile împãratului.”
12. Solul care se dusese sã cheme pe

Mica i-a vorbit aºa: „Iatã, prorocii cu
un gând prorocesc de bine împãra-
tului; cuvântul tãu sã fie, dar, ca ºi
cuvântul fiecãruia din ei! Vesteºte de
bine!”
13. Mica a rãspuns: „Viu este Domnul

cã voi vesti* ce va spune Dumnezeul
meu.”

*Num. 22.18,20,35; 23.12,26; 24.13. 1 Împ. 22.14.

14. Când a venit la împãrat, împãratul 
i-a zis: „Mica, sã ne ducem la luptã
împotriva Ramotului din Galaad sau 
sã-mi vãd de treabã?” El a rãspuns:
„Suiþi-vã! Cãci veþi avea izbândã, ºi
vor fi daþi în mâinile voastre.”
15. ªi împãratul i-a zis: „De câte ori

va trebui sã te pun sã juri cã nu-mi vei
spune decât adevãrul în Numele Dom-
nului?”
16. Mica a rãspuns: „Vãd tot Israelul

risipit pe munþi ca niºte oi care n-au
pãstor; ºi Domnul a zis: „Oamenii
aceºtia n-au stãpân, fiecare sã se
întoarcã în pace acasã!”
17. Împãratul lui Israel a zis lui

Iosafat: „Nu þi-am spus eu? El nu-mi
proroceºte nimic bun, nu-mi proroceºte
decât rãu.”
18. ªi Mica a zis: „Ascultaþi, dar,

cuvântul Domnului! Am vãzut pe Dom-
nul stând pe scaunul Sãu de domnie, ºi
toatã oastea cerurilor stând la dreapta
ºi la stânga Lui.
19. ªi Domnul a zis: „Cine va amãgi

pe Ahab, împãratul lui Israel, ca sã se
suie la Ramot în Galaad ºi sã piarã
acolo?” Au rãspuns unul într-un fel,
altul, într-altul.
20. ªi un duh* a venit ºi s-a înfãþiºat

înaintea Domnului, ºi a zis: „Eu îl voi
amãgi.” Domnul i-a zis: „Cum?”

*Iov 1.6.

21. „Voi ieºi”, a rãspuns el, „ºi voi fi
un duh de minciunã în gura tuturor
prorocilor lui.” Domnul a zis: „Îl vei
amãgi ºi vei izbuti; ieºi ºi fã aºa.”
22. ªi acum, iatã cã Domnul a pus*

un duh de minciunã în gura prorocilor
tãi care sunt de faþã. Dar Domnul a
vorbit rãu împotriva ta.”

*Iov 12.16. Isa. 19.14. Ezec. 14.9.

23. Atunci Zedechia, fiul lui Chenaana,
apropiindu-se, a lovit pe Mica* peste
obraz ºi a zis: „Pe ce drum a ieºit Duhul
Domnului din mine ca sã-þi vorbeascã?”

*Ier. 20.2. Marc. 14.65. Fapt. 23.2.

24. Mica a rãspuns: „Vei vedea în
ziua când vei umbla din odaie în odaie
ca sã te ascunzi.”
25. Împãratul lui Israel a zis: „Luaþi pe

Mica ºi duceþi-l la Amon, cãpetenia
cetãþii, ºi la Ioas, fiul împãratului.
26. ªi spuneþi: „Aºa vorbeºte împã-

ratul: „Bãgaþi* pe omul acesta în
temniþã ºi hrãniþi-l cu pâinea ºi cu apa
întristãrii, pânã mã voi întoarce în
pace.” *Cap. 16.10.

27. ªi Mica a zis: „Dacã te vei întoarce
în pace, n-a vorbit Domnul prin mine!”
Apoi a mai zis: „Voi, toate popoarele,
auziþi!”

Moartea lui Ahab
28. Împãratul lui Israel ºi Iosafat,

împãratul lui Iuda, s-au suit la Ramot
în Galaad.
29. Împãratul lui Israel a zis lui Iosa-

fat: „Vreau sã-mi schimb hainele, ca sã
mã duc la luptã; dar tu, îmbracã-te cu
hainele tale.” ªi împãratul lui Israel ºi-a
schimbat hainele, ºi s-au dus la luptã.
30. Împãratul Siriei dãduse urmãtoarea

poruncã mai marilor peste carele lui:
„Sã nu vã luptaþi nici cu cel mic, nici
cu cel mare, ci sã vã luptaþi numai cu
împãratul lui Israel.”
31. Când au zãrit mai marii carelor 
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pe Iosafat, au zis: „Este împãratul lui
Israel.” ªi l-au înconjurat ca sã lupte
cu el. Iosafat a scos un þipãt. Domnul
l-a ajutat, ºi Dumnezeu i-a îndepãrtat
de la el.
32. Mai marii carelor, vãzând cã nu era

împãratul lui Israel, s-au depãrtat de el.
33. Atunci un om a tras cu arcul la

întâmplare ºi a lovit pe împãratul lui
Israel între încheieturile armãturii.
Împãratul a zis celui ce-i mâna carul:
„Întoarce ºi scoate-mã din câmpul de
bãtaie, cãci sunt rãnit.”
34. Lupta a fost înverºunatã în ziua

aceea. Împãratul lui Israel a stat în car,
în faþa sirienilor, pânã seara, ºi a murit
pe la apusul soarelui.

Hanani mustrã pe Iosafat

191. Iosafat, împãratul lui Iuda, 
s-a întors în pace acasã la Ieru-

salim.
2. Iehu, fiul prorocului* Hanani, i-a

ieºit înainte ºi a zis împãratului
Iosafat: „Cum de ai ajutat tu pe cel rãu
ºi ai iubit** pe cei ce urãsc pe
Domnul? Din pricina aceasta este
mâniat† Domnul pe tine.

*1 Sam. 9.9. **Ps. 139.21. †Cap. 32.25.

3. Dar tot se mai gãseºte ºi ceva* bun
în tine, cãci ai înlãturat din þarã idolii
ºi þi-ai pus** inima sã caute pe Dum-
nezeu.” *Cap. 12.12; 17.4,6. **Cap. 30.19. Ezra 7.10.

Mãsurile pentru împãrþirea dreptãþii
4. Iosafat a rãmas la Ierusalim. 
Apoi a mai fãcut o cãlãtorie prin

mijlocul poporului, de la Beer-ªeba
pânã la muntele lui Efraim, ºi i-a adus
înapoi la Domnul Dumnezeul pãrinþilor
lor.
5. A pus judecãtori în toate cetãþile

întãrite din þara lui Iuda, în fiecare
cetate.
6. ªi a zis judecãtorilor: „Luaþi seama

la ce veþi face, cãci nu pentru oameni*
veþi rosti judecãþi; ci pentru Domnul**,
care va fi lângã voi când le veþi rosti.

*Deut. 1.17. **Ps. 82.1. Ecl. 5.8.

7. Acum, frica Domnului sã fie peste
voi; vegheaþi asupra faptelor voastre,
cãci la Domnul* Dumnezeul nostru nu
este nici o nelegiuire, nici nu se are**
în vedere faþa oamenilor, nici nu se
primesc daruri.”

*Deut. 32.4. Rom. 9.14. **Deut. 10.17. Iov 34.19. Fapt.
10.34. Rom. 2.11. Gal. 2.6. Efes. 6.9. Col. 3.25. 1 Pet. 1.17.

8. Când s-a întors la Ierusalim,
Iosafat* a pus ºi aici, pentru judecãþile

Domnului ºi pentru neînþelegeri, leviþi,
preoþi ºi cãpetenii peste casele pãrin-
teºti ale lui Israel. *Deut. 16.18. Cap. 17.8.

9. ªi iatã poruncile pe care li le-a dat:
„Voi sã lucraþi în frica* Domnului, cu
credinþã ºi curãþie de inimã. *2 Sam. 23.3.

10. În orice* neînþelegere care vã
va fi supusã de fraþii voºtri care
locuiesc în cetãþile lor, ºi anume: cu
privire la un omor, la o lege, la o
poruncã, la învãþãturi ºi rânduieli,
sã-i luminaþi, ca sã nu se facã vino-
vaþi faþã de Domnul ºi sã nu izbuc-
neascã mânia** Lui peste voi† ºi
peste fraþii voºtri. Aºa sã lucraþi, ºi
nu veþi fi vinovaþi.

*Deut. 17.8, etc. **Num. 16.46. †Ezec. 3.18.

11. ªi iatã cã aveþi în frunte pe marele
preot Amaria, pentru toate treburile*
Domnului, ºi pe Zebadia, fiul lui Ismael,
cãpetenia casei lui Iuda, pentru toate
treburile împãratului, ºi aveþi înainte
ca dregãtori pe leviþi. Întãriþi-vã ºi
lucraþi, ºi Domnul sã fie cu cel ce va
face** binele!” *1 Cron. 26.30. **Cap. 15.2.

Biruinþa lui Iosafat asupra 
moabiþilor ºi amoniþilor

201. Dupã aceea, fiii lui Moab ºi
fiii lui Amon ºi cu ei niºte

maoniþi au pornit cu rãzboi împotriva
lui Iosafat.
2. Au venit ºi au dat de ºtire lui

Iosafat, zicând: „O mare mulþime îna-
inteazã împotriva ta de dincolo de
mare, din Siria, ºi sunt la* Haþaþon-
Tamar, adicã** En-Ghedi.”

*Gen. 14.7. **Ios. 15.62.

3. În spaima sa, Iosafat ºi-a îndreptat
faþa sã caute* pe Domnul ºi a vestit**
un post pentru tot Iuda.

*Cap. 19.3. **Ezra 8.21. Ier. 36.9. Iona 3.5.

4. Iuda s-a adunat sã cheme pe
Domnul ºi au venit din toate cetãþile
lui Iuda sã caute pe Domnul.
5. Iosafat a venit în mijlocul adunãrii

lui Iuda ºi a Ierusalimului, în Casa
Domnului, înaintea curþii celei noi.
6. ªi a zis: „Doamne Dumnezeul

pãrinþilor noºtri, nu eºti Tu Dumnezeu
în ceruri* ºi nu stãpâneºti** Tu peste
toate împãrãþiile neamurilor? Oare 
n-ai Tu în mânã† tãria ºi puterea, aºa
cã nimeni nu Þi se poate împotrivi?

*Deut. 4.39. Ios. 2.11. 1 Împ. 8.23. Mat. 6.9. **Ps. 47.2,8.
Dan. 4.17,25,32. †1 Cron. 29.12. Ps. 62.11. Mat. 6.13.

7. Oare n-ai izgonit* Tu, Dumnezeul**
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nostru, pe locuitorii þãrii acesteia
dinaintea poporului Tãu, Israel, ºi n-ai
dat-o Tu pentru totdeauna de moºte-
nire seminþei lui Avraam care Te†
iubea?

*Gen. 17.7. Ps. 44.2. **Exod 6.7. †Isa. 41.8. Iac. 2.23.

8. Ei au locuit-o ºi Þi-au zidit în ea
un Locaº Sfânt pentru Numele Tãu,
zicând:
9. „Dacã* va veni peste noi vreo

nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau
foametea, ne vom înfãþiºa înaintea
Casei acesteia ºi înaintea Ta, cãci**
Numele Tãu este în Casa aceasta; vom
striga cãtre Tine din mijlocul strâm-
torãrii noastre, ºi Tu ne vei asculta ºi
ne vei mântui!”

*1 Împ. 8.33,37. Cap. 6.28-30. **Cap. 6.20.

10. Acum iatã, fiii lui Amon ºi ai lui
Moab ºi cei din muntele Seir, la care
n-ai îngãduit* lui Israel sã intre când
venea din þara Egiptului – cãci s-a
abãtut** de la ei ºi nu i-a nimicit –

*Deut. 2.4,9,19. **Num. 20.21.

11. iatã-i cum ne rãsplãtesc acum,
venind* sã ne izgoneascã din moºtenirea
Ta, pe care ne-ai dat-o în stãpânire!

*Ps. 83.12.

12. O, Dumnezeul nostru, nu-i vei
judeca* Tu pe ei? Cãci noi suntem fãrã
putere înaintea acestei mari mulþimi
care înainteazã împotriva noastrã ºi nu
ºtim ce sã facem, dar ochii noºtri sunt
îndreptaþi** spre Tine!”

*1 Sam. 3.13. **Ps. 25.15; 121.1,2; 123.1,2; 141.8.

13. Tot Iuda stãtea în picioare înain-
tea Domnului, cu pruncii, nevestele ºi
fiii lor.
14. Atunci Duhul* Domnului a venit

în mijlocul adunãrii peste Iahaziel,
fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia, fiul lui
Ieiel, fiul lui Matania, levitul, dintre
fiii lui Asaf.

*Num. 11.25,26; 24.2. Cap. 15.1; 24.20.

15. ªi Iahaziel a zis: „Ascultaþi, tot
Iuda ºi locuitorii din Ierusalim, ºi tu,
împãrate Iosafat! Aºa vã vorbeºte
Domnul: „Nu* vã temeþi ºi nu vã
înspãimântaþi dinaintea acestei mari
mulþumi, cãci nu voi veþi lupta, ci
Dumnezeu.

*Exod 14.13,14. Deut. 1.29,30; 31.6,8. Cap. 32.7.

16. Mâine coborâþi-vã împotriva lor.
Ei se vor sui pe dealul Þiþ, ºi-i veþi gãsi
la capãtul vãii, în faþa pustiului Ieruel.
17. Nu veþi* avea de luptat în lupta

aceasta: aºezaþi-vã, staþi acolo ºi veþi
vedea izbãvirea pe care v-o va da
Domnul. Iuda ºi Ierusalim, nu vã temeþi

ºi nu vã înspãimântaþi; mâine, ieºiþi-le
înainte, ºi Domnul** va fi cu voi!”

*Exod 14.13,14. **Num. 14.9. Cap. 15.2; 32.8.

18. Iosafat s-a plecat* cu faþa la
pãmânt, ºi tot Iuda ºi locuitorii Ierusali-
mului s-au aruncat înaintea Domnului
sã se închine înaintea Lui. *Exod 4.31.

19. Leviþii dintre fiii chehatiþilor ºi
dintre fiii coreiþilor s-au sculat ºi au
lãudat cu glas tare ºi puternic pe
Domnul Dumnezeul lui Israel.
20. A doua zi, au pornit dis-de-dimi-

neaþã spre pustiul Tecoa. La plecarea lor,
Iosafat a venit ºi a zis: „Ascultaþi-mã,
Iuda ºi locuitorii Ierusalimului! Încre-
deþi-vã* în Domnul Dumnezeul vostru,
ºi veþi fi întãriþi; încredeþi-vã în
prorocii Lui, ºi veþi izbuti.” *Isa. 7.9.

21. Apoi, în învoire cu poporul, a
numit niºte cântãreþi care, îmbrãcaþi
cu podoabe sfinte ºi mergând înaintea
oºtirii, lãudau* pe Domnul ºi ziceau:
„Lãudaþi** pe Domnul, cãci† îndurarea
Lui þine în veac!” *1 Cron. 16.29. 
**1 Cron. 16.34. Ps. 136.1. †1 Cron. 16.41. Cap. 5.13; 7.3,6.

22. În clipa când au început cântãrile
ºi laudele, Domnul a pus* o pândã
împotriva fiilor lui Amon ºi ai lui
Moab ºi împotriva celor din muntele
Seir, care veniserã împotriva lui Iuda.
ªi au fost bãtuþi. *Judc. 7.22. 1 Sam. 14.20.

23. Fiii lui Amon ºi ai lui Moab s-au
aruncat asupra locuitorilor din muntele
Seir ca sã-i nimiceascã cu desãvârºire
ºi sã-i prãpãdeascã. ªi, dupã ce au
isprãvit cu locuitorii din Seir, s-au
ajutat unii pe alþii sã se nimiceascã.
24. Când a ajuns Iuda pe înãlþimea de

unde se zãreºte pustiul, s-au uitat
înspre mulþime, ºi iatã cã ei erau niºte
trupuri moarte întinse pe pãmânt, ºi
nimeni nu scãpase.
25. Iosafat ºi poporul sãu s-au dus sã

ia prãzile; au gãsit printre trupuri
multe bogãþii ºi lucruri scumpe ºi au
luat atât de multe cã n-au putut sã le
ducã pe toate. Trei zile au prãdat, cãci
era multã pradã.
26. A patra zi, s-au strâns în valea

Beraca (Binecuvântare), unde au bine-
cuvântat pe Domnul; de aceea au
numit locul acesta valea Beraca, nume
care i-a rãmas pânã în ziua de azi.
27. Toþi oamenii din Iuda ºi din

Ierusalim, în frunte cu Iosafat, au plecat
veseli ºi s-au întors la Ierusalim, cãci
Domnul îi umpluse de bucurie*,
izbãvindu-i de vrãjmaºii lor. *Neem. 12.43.

28. Au intrat în Ierusalim ºi în Casa
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Domnului în sunete de lãute ºi de
harpe ºi trâmbiþe.
29. Groaza* Domnului a apucat toate

împãrãþiile celorlalte þãri, când au
auzit cã Domnul luptase împotriva
vrãjmaºilor lui Israel. *Cap. 17.10.

30. ªi împãrãþia lui Iosafat a fost
liniºtitã, ºi Dumnezeul* lui i-a dat
pace de jur împrejur. *Cap. 15.15. Iov 34.29.

Sfârºitul domniei lui Iosafat
31. Iosafat* a domnit peste Iuda. Avea

treizeci ºi cinci de ani când a ajuns
împãrat ºi a domnit douãzeci ºi cinci
de ani la Ierusalim. Mama sa se chema
Azuba, fata lui ªilhi. *1 Împ. 22.41, etc.

32. El a mers pe calea tatãlui sãu,
Asa, ºi nu s-a abãtut deloc, fãcând ce
este bine înaintea Domnului.
33. Numai cã înãlþimile* n-au fost

îndepãrtate, ºi poporul tot n-avea
inima** strâns lipitã de Dumnezeul
pãrinþilor sãi. *Cap. 17.6. **Cap. 12.14; 19.3.

34. Celelalte fapte ale lui Iosafat,
cele dintâi ºi cele de pe urmã, sunt
scrise în istoria lui Iehu, fiul lui
Hanani, care* este cuprinsã în cartea
împãraþilor lui Israel. *1 Împ. 16.1,7.

35. Dupã aceea, Iosafat, împãratul lui
Iuda, s-a unit* cu împãratul lui Israel,
Ahazia, a cãrui purtare era nelegiuitã.

*1 Împ. 22.48,49.

36. S-a unit cu el ca sã zideascã niºte
corãbii, care sã meargã la Tarsis, ºi au
fãcut corãbii la Eþion-Gheber.
37. Atunci Eliezer, fiul lui Dodava

din Mareºa, a prorocit împotriva lui
Iosafat ºi a zis: „Pentru cã te-ai unit cu
Ahazia, Domnul îþi nimiceºte lucrarea.”
ªi corãbiile* au fost sfãrâmate ºi n-au
putut sã se ducã la Tarsis**.

*1 Împ. 22.48. **Cap. 9.21.

211. Iosafat* a adormit cu pãrinþii
sãi ºi a fost îngropat cu pãrinþii

sãi în cetatea lui David. ªi, în locul
lui, a domnit fiul sãu Ioram. *1 Împ. 22.50.

Ioram, împãratul lui Iuda
2. Ioram avea ca fraþi, fii ai lui

Iosafat, pe Azaria, Iehiel, Zaharia,
Azaria, Micael ºi ªefatia, toþi fii ai lui
Iosafat, împãratul lui Israel.
3. Tatãl lor le dãduse daruri însemnate

în argint, în aur ºi în lucruri scumpe,
împreunã cu cetãþi întãrite în Iuda; dar
împãrãþia a lãsat-o lui Ioram, pentru
cã el era întâiul nãscut.
4. Când a luat Ioram în stãpânire împã-

rãþia tatãlui sãu ºi când s-a întãrit, a
omorât cu sabia pe toþi fraþii sãi ºi pe
vreo câþiva din capii lui Israel.
5. Ioram avea treizeci ºi doi* de ani

când a ajuns împãrat ºi a domnit opt
ani la Ierusalim. *2 Împ. 8.17, etc.

6. El a umblat în calea împãraþilor lui
Israel, cum fãcuse casa lui Ahab*,
cãci avea de nevastã pe o fatã a lui
Ahab, ºi a fãcut ce este rãu înaintea
Domnului. *Cap. 22.2.

7. Dar Domnul n-a voit sã piardã casa
lui David, din pricina legãmântului pe
care-l fãcuse cu David ºi din pricina
fãgãduinþei pe care o fãcuse cã îi va da
întotdeauna o luminã, lui ºi fiilor* lui.

*2 Sam. 7.12,13. 1 Împ. 11.36. 2 Împ. 8.19. Ps. 132.11, etc.

8. Pe vremea* sa, Edom s-a rãsculat
împotriva stãpânirii lui Iuda ºi ºi-a pus
un împãrat. *2 Împ. 8.20, etc.

9. Ioram a pornit cu cãpeteniile ºi cu
toate carele sale. Sculându-se noaptea,
a bãtut pe edomiþi, care-l înconjurau,
ºi pe cãpeteniile carelor lor.
10. Rãscoala lui Edom împotriva

stãpânirii lui Iuda a þinut pânã în ziua
de azi. În acelaºi timp s-a rãsculat ºi
Libna împotriva stãpânirii lui, pentru
cã pãrãsise pe Domnul Dumnezeul
pãrinþilor sãi.
11. Ioram a fãcut chiar înãlþimi în

munþii lui Iuda. A târât pe locuitorii
Ierusalimului la curvie* ºi a amãgit pe
Iuda. *Lev. 17.7; 20.5. Vers. 13.

12. I-a venit o scrisoare de la prorocul
Ilie, care zicea: „Aºa vorbeºte Domnul
Dumnezeul tatãlui tãu David: „Pentru
cã n-ai umblat în cãile tatãlui tãu,
Iosafat, ºi în cãile lui Asa, împãratul
lui Iuda,
13. ci ai umblat în calea împãraþilor

lui Israel; pentru cã ai târât* la curvie**
pe Iuda ºi locuitorii Ierusalimului, cum
a fãcut† casa lui Ahab faþã de Israel; ºi
pentru cã ai omorât pe fraþii†† tãi,
care erau mai buni decât tine ºi care
fãceau parte din însãºi casa tatãlui tãu; –

*Vers. 11. **Exod 34.15. Deut. 31.16. †1 Împ. 16.31-33.
2 Împ. 9.22. ††Vers. 4.

14. iatã, Domnul va lovi cu o mare
urgie pe poporul tãu, pe fiii tãi, pe
nevestele tale ºi tot ce este al tãu.
15. Iar pe tine te va lovi cu o boalã

grea, cu o boalã de mãruntaie* care se
va îngreuia din zi în zi pânã când îþi
vor ieºi mãruntaiele din pricina tãriei
bolii.” *Vers. 18,19.

16. ªi Domnul a aþâþat* împotriva lui
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Ioram duhul filistenilor ºi al arabilor,
care sunt în vecinãtatea etiopienilor.

*1 Împ. 11.14,23.
17. S-au suit împotriva lui Iuda, au

nãvãlit în el, au jefuit toate bogãþiile
care se aflau în casa împãratului ºi 
i-au luat fiii* ºi nevestele, aºa încât nu
i-a mai rãmas alt fiu decât Ioahaz1, cel
mai tânãr dintre fiii sãi. *Cap. 24.7.
18. Dupã toate acestea, Domnul l-a

lovit cu o boalã de mãruntaie*, care
era fãrã leac. *Vers. 15.
19. Ea s-a îngreuiat din zi în zi, ºi pe

la sfârºitul anului al doilea i-au ieºit lui
Ioram mãruntaiele din pricina tãriei
bolii. A murit în dureri grele. ªi poporul
lui n-a ars tãmâie în cinstea lui, cum
fãcuse pentru pãrinþii* lui. *Cap. 16.14.
20. Avea treizeci ºi doi de ani când a

ajuns împãrat ºi a domnit opt ani la
Ierusalim. A murit fãrã sã lase pãrere
de rãu în urmã, ºi l-au îngropat în
cetatea lui David, dar nu în mormintele
împãraþilor.

Ahazia, împãratul lui Iuda

221. Locuitorii Ierusalimului au pus
împãrat în locul lui pe Ahazia*,

fiul lui cel mai tânãr; cãci oastea
venitã în tabãrã cu arabii omorâse pe
toþi cei** mai mari în vârstã. Astfel a
început sã domneascã Ahazia, fiul lui
Ioram, împãratul lui Iuda.

*2 Împ. 8.24, etc. Vers. 6. Cap. 21.17. **Cap. 21.17.

2. Ahazia avea patruzeci ºi doi de
ani*, când a ajuns împãrat, ºi a domnit
un an la Ierusalim. Mama sa se chema
Atalia**, fata lui Omri.

*2 Împ. 8.26. **Cap. 21.6.

3. El a umblat în cãile casei lui Ahab,
cãci mama sa îi dãdea sfaturi nelegiuite.
4. A fãcut ce este rãu înaintea Dom-

nului, ca ºi casa lui Ahab, cãci dupã
moartea tatãlui sãu, ei îi erau sfetnici,
spre pierzarea lui.
5. Târât de sfatul lor, s-a dus cu

Ioram*, fiul lui Ahab, împãratul lui
Israel, la rãzboi împotriva lui Hazael,
împãratul Siriei, la Ramot în Galaad.
Sirienii au rãnit pe Ioram. *2 Împ. 8.28, etc.

6. Ioram s-a întors* sã se vindece la
Izreel de rãnile pe care i le fãcuserã
sirienii la Rama, când se bãtea împo-
triva lui Hazael, împãratul Siriei.
Azaria, fiul lui Ioram, împãratul lui Iuda,
s-a coborât sã vadã pe Ioram, fiul lui
Ahab, la Izreel, pentru cã era bolnav.

*2 Împ. 9.15.

7. Prin voia* lui Dumnezeu ºi spre
pierzarea lui a venit Ahazia la Ioram.
Când a ajuns, a ieºit** cu Ioram sã se
ducã înaintea lui Iehu, fiul lui Nimºi,
pe care-l† unsese Domnul ca sã piardã
casa lui Ahab. *Judc. 14.4. 
1 Împ. 12.15. Cap. 10.15. **2 Împ. 9.21. †2 Împ. 9.6,7.

8. ªi, pe când se rãzbuna* Iehu împo-
triva casei lui Ahab, a dat peste** capii
lui Iuda ºi peste fiii fraþilor lui Ahazia,
care erau în slujba lui Ahazia, ºi i-a
omorât. *2 Împ. 10.10,11. **2 Împ. 10.13,14.

9. Au cãutat pe Ahazia* ºi l-au prins
în Samaria, unde se ascunsese. L-au
adus la Iehu ºi l-au omorât. Apoi l-au
îngropat, cãci ziceau: „Este fiul lui
Iosafat, care cãuta pe** Domnul din
toatã inima lui.” ªi n-a mai rãmas
nimeni din casa lui Ahazia care sã fi
fost în stare sã domneascã.

*2 Împ. 9.27. **Cap. 17.4.

Atalia, împãrãteasa lui Iuda
10. Atalia, mama lui Ahazia, vãzând*

cã fiul ei a murit, s-a sculat ºi a
omorât tot neamul împãrãtesc al casei
lui Iuda. *2 Împ. 11.1, etc.

11. Dar Ioºabeat*, fata împãratului, a
luat pe Ioas, fiul lui Ahazia, l-a ridicat
din mijlocul fiilor împãratului, când
au fost omorâþi, ºi l-a pus cu doica lui
în odaia paturilor. Astfel l-a ascuns
Ioºabeat, fata împãratului Ioram,
nevasta preotului Iehoiada ºi sora lui
Ahazia, de privirile Ataliei, care nu 
l-a omorât. *2 Împ. 11.2.

12. A stat ºase ani ascuns cu ei în Casa
lui Dumnezeu. ªi în þarã domnea Atalia.

Ioas se încununeazã împãrat

231. În* al ºaptelea an, Iehoiada s-a
îmbãrbãtat ºi a fãcut legãmânt cu

cãpeteniile peste sute. Aceºtia erau:
Azaria, fiul lui Ieroham, Ismael, fiul
lui Iohanan, Azaria, fiul lui Obed,
Maaseia, fiul lui Adaia, ºi Eliºafat,
fiul lui Zicri. *2 Împ. 11.4, etc.

2. Au strãbãtut toatã þara lui Iuda ºi
au strâns pe leviþii din toate cetãþile
lui Iuda ºi pe capii de familii din
Israel; ºi au venit la Ierusalim.
3. Toatã adunarea a fãcut legãmânt

cu împãratul în Casa lui Dumnezeu. ªi
Iehoiada le-a zis: „Iatã cã fiul împãra-
tului va domni, cum a spus* Domnul
cu privire la fiii lui David.

*2 Sam. 7.12. 1 Împ. 2.4; 9.5. Cap. 6.16; 7.18; 21.7.

4. Iatã ce veþi face. A treia parte din voi,
care intrã* de slujbã în ziua Sabatului,
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1. Ioahaz, numit Ahazia în cap. 22.1

preoþi ºi leviþi, sã facã paza pragurilor;
*1 Cron. 9.25.

5. altã treime sã stea în casa împã-
ratului, ºi o treime la poarta Iesod. Tot
poporul sã fie în curþile Casei Dom-
nului.
6. Nimeni sã nu intre în Casa Dom-

nului, afarã de preoþii ºi leviþii* de
slujbã: ei sã intre, cãci sunt sfinþi. ªi
tot poporul sã facã de strajã cu privire
la porunca Domnului. *1 Cron. 23.28,29.

7. Leviþii sã înconjoare pe împãrat de
toate pãrþile, fiecare cu armele în
mânã, ºi oricine va intra în Casã sã fie
omorât. Voi sã fiþi pe lângã împãrat,
când va intra ºi când va ieºi.”
8. Leviþii ºi tot Iuda au împlinit toate

poruncile pe care le dãduse preotul
Iehoiada. ªi-au luat fiecare oamenii
lui, pe cei ce intrau în slujbã ºi pe cei
ce ieºeau din slujbã în ziua Sabatului;
cãci preotul Iehoiada nu scutise pe
nici una din* cete. *1 Cron. 24; 25.

9. Preotul Iehoiada a dat sutaºilor
suliþele ºi scuturile, mari ºi mici, care
veneau de la împãratul David ºi care
se aflau în Casa lui Dumnezeu.
10. A aºezat tot poporul, fiecare cu

arma în mânã, de la partea dreaptã
pânã la partea stângã a Casei, lângã
altar ºi lângã Casã, de jur împrejurul
împãratului.
11. Au adus înainte pe fiul împãra-

tului, i-au pus cununa împãrãteascã
ºi mãrturia* ºi l-au fãcut împãrat. ªi
Iehoiada ºi fiii sãi l-au uns ºi au zis:
„Trãiascã împãratul!” *Deut. 17.18.

12. Atalia a auzit zarva poporului,
care alerga ºi mãrea pe împãrat, ºi a
venit la popor în Casa Domnului.
13. S-a uitat. ªi iatã cã împãratul stãtea

pe scaunul sãu împãrãtesc la intrare.
Cãpeteniile ºi trâmbiþele erau lângã
împãrat; tot poporul þãrii se bucura ºi
sunau din trâmbiþe, iar cântãreþii cu
instrumentele de muzicã ziceau cântãrile*
de laudã. Atalia ºi-a sfâºiat hainele ºi
a zis: „Vânzare! Vânzare!” *1 Cron. 25.8.

14. Atunci preotul Iehoiada, scoþând
pe sutaºi, care erau în fruntea oºtirii,
le-a zis: „Scoateþi-o afarã din ºiruri, ºi
oricine o va urma sã fie ucis.” Cãci
preotul zisese: „N-o omorâþi în Casa
Domnului.”
15. I-au fãcut loc ºi s-a dus la casa

împãratului pe intrarea porþii* cailor;
ºi au omorât-o acolo. *Neem. 3.28.

16. Iehoiada a fãcut între el, tot

poporul ºi împãrat, un legãmânt prin
care aveau sã fie poporul Domnului.
17. Tot poporul a intrat în casa lui

Baal ºi au dãrâmat-o; i-au sfãrâmat
altarele ºi chipurile ºi au ucis înaintea
altarelor pe Matan*, preotul lui Baal.

*Deut. 13.9.

18. Iehoiada a încredinþat slujbele
Casei Domnului în mâinile preoþilor,
leviþilor, pe care-i împãrþise* David în
Casa Domnului ca sã aducã arderi de
tot Domnului, cum este scris în
Legea** lui Moise, în mijlocul bucu-
riilor ºi cântãrilor, dupã rânduiala lui
David. *1 Cron. 23.6,30,31; 24.1. **Num. 28.2.

19. A pus uºieri* la porþile Casei
Domnului, ca sã nu intre nimeni
spurcat prin ceva. *1 Cron. 26.1, etc.

20. A luat pe sutaºi*, pe oamenii cu
vazã, pe cei ce aveau putere peste popor
ºi pe tot poporul þãrii, ºi a coborât pe
împãrat din Casa Domnului. Au intrat
în casa împãratului pe poarta de sus ºi
au pus pe împãrat pe scaunul de
domnie al împãrãþiei. *2 Împ. 11.19.

21. Tot poporul þãrii se bucura, ºi
cetatea era liniºtitã. Pe Atalia o
omorâserã cu sabia.

Ioas începe sã domneascã 
ºi drege Templul

241. Ioas avea ºapte* ani când a
ajuns împãrat ºi a domnit patru-

zeci de ani la Ierusalim. Mama sa se
chema Þibia din Beer-ªeba.

*2 Împ. 11.21; 12.1, etc.

2. Ioas a fãcut ce este bine* înaintea
Domnului în tot timpul vieþii preotului
Iehoiada. *Cap. 26.5.

3. Iehoiada a luat pentru Ioas douã
neveste, ºi Ioas a nãscut fii ºi fiice.
4. Dupã aceea, Ioas ºi-a pus de gând

sã dreagã Casa Domnului.
5. A strâns pe preoþi ºi pe leviþi ºi le-a

zis: „Duceþi-vã prin cetãþile lui Iuda ºi
strângeþi bani* din tot Israelul, pe fiecare
an, pentru dregerea Casei Dumnezeului
vostru. ªi grãbiþi-vã cu lucrul acesta.”
Dar leviþii nu s-au grãbit. *2 Împ. 12.4.
6. Împãratul* a chemat pe marele

preot Iehoiada ºi i-a zis: „Pentru ce 
n-ai vegheat ca leviþii sã strângã din
Iuda ºi din Ierusalim darea poruncitã
de Moise**, robul Domnului, ºi pusã
pe adunarea lui Israel pentru Cortul†
mãrturiei?

*2 Împ. 12.7. **Exod 30.12-14,16. †Num. 1.50. Fapt. 7.44.

7. Cãci nelegiuita aceea de Atalia ºi
fiii* ei au pustiit Casa lui Dumnezeu
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ºi au întrebuinþat în slujba Baalilor
toate lucrurile** închinate Casei Dom-
nului.” *Cap. 21.17. **2 Împ. 12.4.

8. Atunci împãratul a poruncit* sã se
facã o ladã ºi sã se punã afarã la poarta
Casei Domnului. *2 Împ. 12.9.

9. ªi s-a dat de veste în Iuda ºi în
Ierusalim ca sã se aducã Domnului
darea* pusã de Moise, robul Domnului,
pe Israel în pustiu. *Vers. 6.

10. Toate cãpeteniile ºi tot poporul s-au
bucurat de lucrul acesta ºi au adus ºi au
aruncat în ladã tot ce aveau de plãtit.
11. Când* vedeau leviþii cã e mult

argint în ladã ºi cã era vremea ca s-o dea
în mâinile dregãtorilor împãratului,
venea logofãtul împãratului ºi slujbaºul
marelui preot ºi goleau lada. Apoi o
luau ºi o puneau iarãºi la loc. Aºa fãceau
în fiecare zi, ºi au strâns mult argint.

*2 Împ. 12.10.

12. Împãratul ºi Iehoiada îl dãdeau
meºterilor însãrcinaþi cu facerea lucrã-
rii în Casa Domnului, care tocmeau
cioplitori de piatrã ºi tâmplari, ca sã
dreagã Casa Domnului, precum ºi
lucrãtori în fier ºi aramã, ca sã dreagã
Casa Domnului.
13. Lucrãtorii s-au apucat de lucru ºi

au isprãvit ce era de dres; au pus Casa
lui Dumnezeu iarãºi în stare bunã ºi au
întãrit-o.
14. Când au isprãvit, au adus înaintea

împãratului ºi înaintea lui Iehoiada
argintul care mai rãmãsese. ªi cu el*
au fãcut unelte pentru Casa Domnului,
unelte pentru slujbã ºi pentru arderile
de tot, pahare ºi alte scule de aur ºi de
argint. ªi, în tot timpul vieþii lui
Iehoiada, au adus necurmat arderi de
tot în Casa Domnului. *2 Împ. 12.13.

15. Iehoiada a murit bãtrân ºi sãtul de
zile. La moarte, avea o sutã treizeci de
ani.
16. L-au îngropat în cetatea lui David

la un loc cu împãraþii, pentru cã fãcuse
bine în Israel ºi faþã de Dumnezeu, ºi
faþã de Casa Lui.

Ioas ºi închinarea la idoli
17. Dupã moartea lui Iehoiada, cãpe-

teniile lui Iuda au venit ºi s-au
închinat înaintea împãratului. Atunci
împãratul i-a ascultat.
18. ªi au pãrãsit Casa Domnului

Dumnezeului pãrinþilor lor ºi au slujit
Astarteilor* ºi idolilor. Mânia** Dom-
nului a venit asupra lui Iuda ºi asupra

Ierusalimului, pentru cã se fãcuserã
vinovaþi în felul acesta.

*1 Împ. 14.23. **Judc. 5.8. Cap. 19.2; 28.13; 29.8; 32.25.

19. Domnul a trimis* la ei proroci 
sã-i întoarcã înapoi la El, dar n-au
ascultat de înºtiinþãrile pe care le-au
primit. *Cap. 36.15. Ier. 7.25,26; 25.4.

20. Zaharia, fiul preotului Iehoiada, a
fost îmbrãcat cu Duhul* lui Dumnezeu.
El s-a înfãþiºat înaintea poporului ºi i-a
zis: „Aºa vorbeºte Dumnezeu: „Pentru
ce** cãlcaþi poruncile Domnului? Nu
veþi propãºi. Pentru cã† aþi pãrãsit pe
Domnul, ºi El vã va pãrãsi.”

*Cap. 15.1; 20.14. **Num. 14.41. †Cap. 15.2.

21. ªi au uneltit împotriva lui ºi l-au
ucis* cu pietre, din porunca împãra-
tului, în curtea Casei Domnului.

*Mat. 23.35. Fapt. 7.58,59.

22. Împãratul Ioas nu ºi-a adus
aminte de bunãvoinþa pe care o avu-
sese faþã de el Iehoiada, tatãl lui
Zaharia, ºi a omorât pe fiul lui.
Zaharia a zis când a murit: „Domnul
sã vadã ºi sã judece!”
23. Dupã trecerea anului, oastea*

sirienilor s-a suit împotriva lui Ioas ºi
a venit în Iuda ºi la Ierusalim. Au
omorât din popor pe toate cãpeteniile
poporului ºi au trimis împãratului
toatã prada la Damasc. *2 Împ. 12.17.

24. Oastea sirienilor a venit cu un
mic* numãr de oameni. Totuºi Domnul
a dat** în mâinile lor o oaste foarte
însemnatã, pentru cã pãrãsiserã pe
Domnul Dumnezeul pãrinþilor lor.
Astfel au pedepsit† sirienii pe Ioas.

*Lev. 26.8. Deut. 32.30. Isa. 30.17. **Lev. 26.25.
Deut. 28.25. †Cap. 22.8. Isa. 10.4.

25. Când au plecat de la el, dupã ce-l
lãsaserã în mari suferinþe, slujitorii*
lui au uneltit împotriva lui din pricina
sângelui fiului** preotului Iehoiada.
L-au omorât în patul lui, ºi a murit. 
L-au îngropat în cetatea lui David, dar
nu l-au îngropat în mormintele împã-
raþilor. *2 Împ. 12.20. **Vers. 21.

26. Iatã pe cei ce au uneltit împotriva
lui: Zabad, fiul ªimeatei, o femeie
amonitã, ºi Iozabad, fiul ªimritei, o
femeie moabitã.
27. Cât despre fiii lui, despre marele

numãr de prorocii* fãcute cu privire la
el ºi despre dregerea Casei lui Dum-
nezeu, toate acestea sunt scrise în
istoria din cartea împãraþilor.
În locul lui a domnit fiul sãu

Amaþia**. *2 Împ. 12.18. **2 Împ. 12.21.
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Amaþia, împãratul lui Iuda

251. Amaþia a ajuns împãrat la
vârsta de douãzeci ºi cinci* de

ani ºi a domnit douãzeci ºi nouã de ani
la Ierusalim. Mama sa se chema
Ioadan din Ierusalim. *2 Împ. 14.1, etc.

2. El a fãcut ce este bine înaintea
Domnului, dar cu o inimã care nu* era
în totul datã Lui. *2 Împ. 14.4. Vers. 14.

3. Când s-a întãrit* domnia în mâinile
lui, a omorât pe slujitorii care uciseserã
pe împãratul, tatãl sãu. *2 Împ. 14.5, etc.

4. Dar n-a omorât pe fiii lor, cãci a
lucrat potrivit cu ceea ce este scris în
Lege, în cartea lui Moise, unde Dom-
nul dã porunca aceasta: „Sã nu se
omoare pãrinþii* pentru copii, ºi sã nu
se omoare copiii pentru pãrinþi; ci
fiecare sã fie omorât pentru pãcatul
lui.” *Deut. 24.16. 2 Împ. 14.6. Ier. 31.30. Ezec. 18.20.

5. Amaþia a strâns pe oamenii din
Iuda ºi i-a pus dupã casele pãrinteºti,
cãpetenii peste mii ºi cãpetenii peste
sute, pentru tot Iuda ºi Beniamin. Le-a
fãcut numãrãtoarea de la* vârsta de
douãzeci de ani în sus ºi a gãsit trei
sute de mii de oameni aleºi, în stare
sã poarte armele, mânuind suliþa ºi
scutul. *Num. 1.3.

6. A mai tocmit cu platã din Israel o
sutã de mii de viteji, cu o sutã de
talanþi de argint.
7. Un om al lui Dumnezeu a venit la

el ºi a zis: „Împãrate, sã nu meargã cu
tine oastea lui Israel, cãci Domnul nu
este cu Israel, nu este cu toþi aceºti fii
ai lui Efraim.
8. Dacã mergi cu ei, chiar dacã ai

face la luptã fapte de vitejie, sã ºtii cã
Dumnezeu te va face sã cazi înaintea
vrãjmaºului. Cãci Dumnezeu are putere*
sã te ajute ºi sã te facã sã cazi.”

*Cap. 20.6.

9. Amaþia a zis omului lui Dum-
nezeu: „Dar ce sã fac cu cei o sutã de
talanþi pe care i-am dat oastei lui
Israel?” Omul lui Dumnezeu a rãs-
puns: „Domnul poate* sã-þi dea mult
mai mult decât atât.” *Prov. 10.22.

10. Atunci Amaþia a despãrþit ceata
care-i venise din Efraim ºi a poruncit
ca oamenii aceºtia sã se întoarcã acasã.
Dar ei s-au mâniat foarte tare pe Iuda
ºi au plecat acasã cu mare furie.
11. Amaþia s-a îmbãrbãtat ºi ºi-a dus

poporul în Valea Sãrii*, unde a bãtut
zece mii de oameni din fiii lui Seir.

*2 Împ. 14.7.

12. ªi fiii lui Iuda au prins din ei zece
mii de inºi vii, pe care i-au dus pe
vârful unei stânci, de unde i-au prã-
vãlit în vale, aºa încât toþi au fost
zdrobiþi.
13. Însã oamenii din ceata cãreia îi

dãduse drumul ca sã nu meargã la
rãzboi cu el au nãvãlit în cetãþile lui
Iuda, de la Samaria pânã la Bet-Horon,
au ucis acolo trei mii de inºi ºi au luat
multe prãzi.

Rãzboiul cu Ioas
14. Când s-a întors Amaþia de la

înfrângerea edomiþilor, a adus* pe
dumnezeii fiilor lui Seir ºi i-a pus
dumnezei pentru** el; s-a închinat
înaintea lor ºi le-a adus tãmâie.

*Cap. 28.23. **Exod 20.3,5.

15. Atunci Domnul S-a aprins de
mânie împotriva lui Amaþia ºi a trimis
la el pe un proroc, care i-a zis: „Pentru
ce ai cãutat pe dumnezeii* poporului
acestuia, când ei n-au** putut sã-ºi
izbãveascã poporul din mâna ta?”

*Ps. 96.5. **Vers. 11.

16. Pe când vorbea el, Amaþia i-a zis:
„Oare te-am fãcut sfetnic al împãra-
tului? Pleacã! Pentru ce vrei sã fii
lovit?” Prorocul a plecat, zicând: „ªtiu
acum cã Dumnezeu* a hotãrât sã te
nimiceascã, pentru cã ai fãcut lucrul
acesta ºi n-ai ascultat sfatul meu.”

*1 Sam. 2.25.

17. Dupã ce s-a sfãtuit*, Amaþia,
împãratul lui Iuda, a trimis sã spunã
lui Ioas, fiul lui Ioahaz, fiul lui Iehu,
împãratul lui Israel: „Vino, sã ne
vedem faþã în faþã!” *2 Împ. 14.8,9, etc.

18. ªi Ioas, împãratul lui Israel, a
trimis sã spunã lui Amaþia, împãratul
lui Iuda: „Spinul din Liban a trimis sã
spunã cedrului din Liban: „Dã pe fiica
ta de nevastã fiului meu!” ªi fiarele
sãlbatice din Liban au trecut ºi au
cãlcat în picioare spinul.
19. Tu te gândeºti cã ai bãtut pe

edomiþi, ºi de aceea þi se înalþã inima
ca sã te mândreºti. Acum stai mai bine
acasã. Pentru ce sã stârneºti un rãu care
þi-ar aduce pieirea ta ºi a lui Iuda?”
20. Dar Amaþia nu l-a ascultat, fiindcã

Dumnezeu* hotãrâse sã-i dea în
mâinile vrãjmaºului, cãci cãutaserã**
pe dumnezeii Edomului.

*1 Împ. 12.15. Cap. 22.7. **Vers. 14.

21. ªi Ioas, împãratul lui Israel, s-a
suit; ºi s-au vãzut în faþã, el ºi Amaþia,
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împãratul lui Iuda, la Bet-ªemeºul lui
Iuda.
22. Iuda a fost bãtut de Israel, ºi

fiecare a fugit în cortul lui.
23. Ioas, împãratul lui Israel, a luat la

Bet-ªemeº pe Amaþia, împãratul lui
Iuda, fiul lui* Ioas, fiul lui Ioahaz. 
L-a adus la Ierusalim ºi a fãcut o
spãrturã de patru sute de coþi în zidul
Ierusalimului, de la poarta lui Efraim
pânã la poarta unghiului. *Cap. 21.17; 22.1,6.

24. A luat tot aurul ºi argintul, ºi
toate vasele care se aflau în Casa lui
Dumnezeu, la Obed-Edom, ºi vistieriile
casei împãratului. A luat ºi ostatici ºi
s-a întors la Samaria.
25. Amaþia*, fiul lui Ioas, împãratul

lui Iuda, a trãit cincisprezece ani dupã
moartea lui Ioas, fiul lui Ioahaz,
împãratul lui Israel. *2 Împ. 14.17.

26. Celelalte fapte ale lui Amaþia,
cele dintâi ºi cele de pe urmã, nu sunt
scrise oare în cartea împãraþilor lui
Iuda ºi Israel?
27. De când s-a abãtut Amaþia de la

Domnul, s-a fãcut împotriva lui o
uneltire la Ierusalim, ºi el a fugit la
Lachis. Dar l-au urmãrit la Lachis ºi 
l-au omorât.
28. L-au adus pe cai ºi l-au îngropat

cu pãrinþii sãi în cetatea lui Iuda.

Domnia lui Ozia

261. Tot poporul din Iuda a luat pe
Ozia*, care era în vârstã de

ºaisprezece ani, ºi l-a pus împãrat în
locul tatãlui sãu, Amaþia.

*2 Împ. 14.21,22; 15.1, etc.
2. Ozia a întãrit Elotul ºi l-a adus

iarãºi sub stãpânirea lui Iuda, dupã ce
a adormit împãratul cu pãrinþii sãi.
3. Ozia avea ºaisprezece ani când a

ajuns împãrat ºi a domnit cincizeci ºi
doi de ani la Ierusalim. Mama sa se
chema Iecolia din Ierusalim.
4. El a fãcut ce este bine înaintea

Domnului, întocmai cum fãcuse tatãl
sãu Amaþia.
5. A cãutat* pe Dumnezeu în timpul

vieþii lui Zaharia, care pricepea**
vedeniile lui Dumnezeu. ªi în timpul
când a cãutat pe Domnul, Dumnezeu 
l-a fãcut sã propãºeascã.

*Cap. 24.2. **Gen. 41.15. Dan. 1.17; 2.19; 10.1.

6. A pornit cu rãzboi* împotriva
filistenilor. A dãrâmat zidurile Gatului,
zidurile Iabnei ºi zidurile Asdodului ºi
a zidit cetãþi în þinutul Asdodului ºi
între filisteni. *Isa. 14.29.

7. Dumnezeu l-a ajutat împotriva
filistenilor*, împotriva arabilor care
locuiau la Gur-Baal ºi împotriva
maoniþilor. *Cap. 21.16.

8. Amoniþii aduceau* daruri lui Ozia,
ºi faima lui s-a întins pânã la hotarele
Egiptului, cãci a ajuns foarte puternic.

*2 Sam. 8.2. Cap. 17.11.

9. Ozia a zidit turnuri la Ierusalim, pe
poarta* unghiului, pe poarta vãii ºi pe
unghi, ºi le-a întãrit.

*2 Împ. 14.13. Neem. 3.13,19,32. Zah. 14.10.

10. A zidit turnuri în pustiu ºi a sãpat
multe fântâni, pentru cã avea multe
turme în vãi ºi în câmpie, ºi plugari ºi
vieri în munþi ºi la Carmel, cãci îi
plãcea lucrarea pãmântului.
11. Ozia avea o oaste de ostaºi care

mergeau la rãzboi în cete, socotite
dupã numãrãtoarea fãcutã de logofãtul
Ieiel ºi dregãtorul Maaseia ºi puse
sub poruncile lui Hanania, una din
cãpeteniile împãratului.
12. Tot numãrul capilor caselor pãrin-

teºti, al vitejilor, era de douã mii ºase
sute.
13. Ei porunceau peste o oaste de trei

sute ºapte mii cinci sute de ostaºi în
stare sã ajute pe împãrat împotriva
vrãjmaºului.
14. Ozia le-a dat pentru toatã oºtirea

scuturi, suliþe, coifuri, platoºe, arcuri
ºi praºtii.
15. A fãcut la Ierusalim maºini

iscodite de un meºter, care aveau sã
fie aºezate pe turnuri ºi pe unghiuri ca
sã arunce sãgeþi ºi pietre mari. Faima
lui s-a întins pânã departe, cãci a fost
ajutat în chip minunat pânã ce a ajuns
foarte puternic.

Semeþia lui Ozia
16. Dar când a ajuns* puternic, inima

i s-a** înãlþat ºi l-a dus la pieire. A
pãcãtuit împotriva Domnului Dum-
nezeului sãu, intrând în Templul Dom-
nului† ca sã ardã tãmâie pe altarul
tãmâierii.

*Deut. 32.15. **Deut. 8.14. Cap. 25.19. †2 Împ. 16.12,13.

17. Preotul Azaria* a intrat dupã el
cu optzeci de preoþi ai Domnului,
oameni de inimã *1 Cron. 6.10.

18. care s-au împotrivit împãratului
Ozia ºi i-au zis: „N-ai drept*, Ozia, sã
aduci tãmâie Domnului! Dreptul acesta
îl au preoþii**, fiii lui Aaron, care
au fost sfinþiþi ca s-o aducã. Ieºi din
Sfântul Locaº, cãci faci un pãcat! ªi
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lucrul acesta nu-þi va face cinste
înaintea Domnului Dumnezeu.”

*Num. 16.40; 18.7. **Exod 30.7,8.

19. Ozia s-a mâniat. În mânã avea o
cãdelniþã. ªi, cum s-a mâniat pe preoþi,
i-a izbucnit lepra* pe frunte, în faþa
preoþilor, în Casa Domnului, lângã
altarul tãmâierii. *Num. 12.10. 2 Împ. 5.27.

20. Marele preot Azaria ºi toþi preoþii
ºi-au îndreptat privirile spre el, ºi iatã
cã era plin de leprã pe frunte. L-au
scos repede afarã, ºi el însuºi s-a
grãbit* sã iasã, pentru cã Domnul îl
lovise. *Est. 6.12.

21. Împãratul Ozia* a fost lepros
pânã în ziua morþii ºi a locuit într-o
casã deosebitã** ca lepros, cãci a fost
izgonit din Casa Domnului. ªi fiul sãu
Iotam era în fruntea casei împãratului
ºi judeca poporul þãrii.

*2 Împ. 15.5. **Lev. 13.46. Num. 5.2.

22. Celelalte fapte ale lui Ozia, cele
dintâi ºi cele de pe urmã, au fost scrise
de Isaia*, fiul lui Amoþ, prorocul.

*Isa. 1.1.

23. Ozia* a adormit cu pãrinþii sãi. ªi
l-au îngropat cu pãrinþii sãi în ogorul
de înmormântare al împãraþilor, cãci
ziceau: „Este lepros.” În locul lui a
domnit fiul sãu Iotam. *2 Împ. 15.7. Isa. 6.1.

Iotam, împãratul lui Iuda

271. Iotam avea douãzeci ºi cinci*
de ani când a ajuns împãrat ºi a

domnit ºaisprezece ani la Ierusalim.
Mama sa se chema Ieruºa, fata lui
Þadoc. *2 Împ. 15.32, etc.

2. El a fãcut ce este bine înaintea
Domnului, întocmai cum fãcuse tatãl
sãu, Ozia. Numai cã n-a intrat în
Templul Domnului. Totuºi poporul* se
strica mereu. *2 Împ. 15.35.

3. Iotam a zidit poarta de sus a Casei
Domnului ºi a fãcut multe clãdiri pe
zidurile de pe deal.
4. A zidit cetãþi în muntele lui Iuda ºi

cetãþui ºi turnuri în dumbrãvi.
5. A fost în rãzboi cu împãratul fiilor

lui Amon ºi i-a biruit. Fiii lui Amon 
i-au dat în anul acela o sutã de talanþi
de argint, zece mii de cori de grâu ºi
zece mii de orz; ºi i-au plãtit tot atât
pe anul al doilea ºi al treilea.
6. Iotam a ajuns puternic, pentru cã

ºi-a urmat necurmat cãile înaintea
Domnului Dumnezeului sãu.
7. Celelalte fapte ale lui Iotam, toate

rãzboaiele lui ºi tot ce a fãcut el, sunt

scrise în cartea împãraþilor lui Israel ºi
Iuda.
8. El avea douãzeci ºi cinci de ani

când a ajuns împãrat ºi a domnit
ºaisprezece ani la Ierusalim.
9. Iotam a adormit* cu pãrinþii sãi, ºi

l-au îngropat în cetatea lui David. ªi,
în locul lui, a domnit fiul sãu Ahaz.

*2 Împ. 15.38.

Ahaz, împãratul lui Iuda

281. Ahaz avea douãzeci de ani*
când a ajuns împãrat ºi a domnit

ºaisprezece ani la Ierusalim.
El n-a fãcut ce este bine înaintea

Domnului, cum fãcuse tatãl sãu David.
*2 Împ. 16.2.

2. A umblat în cãile împãraþilor lui
Israel; ºi a fãcut chiar chipuri* turnate
pentru** Baali, *Exod 34.17. Lev. 19.4. **Judc. 2.11.

3. a ars tãmâie în valea* fiilor lui
Hinom ºi a trecut pe fiii** sãi prin foc,
dupã urâciunile neamurilor pe care le
izgonise Domnul dinaintea copiilor lui
Israel.

*2 Împ. 23.10. Lev. 18.21. **2 Împ. 16.3. Cap. 33.6.

4. Aducea jertfe ºi tãmâie pe înãlþimi,
pe dealuri ºi sub orice copac verde.
5. Domnul* Dumnezeul sãu l-a dat

în mâinile împãratului Siriei. Sirienii
l-au** bãtut ºi i-au luat un mare
numãr de prinºi de rãzboi, pe care i-au
dus la Damasc. A fost dat ºi în mâinile
împãratului lui Israel, care i-a prici-
nuit o mare înfrângere.

*Isa. 7.1. **2 Împ. 16.5,6.

6. Pecah*, fiul lui Remalia, a ucis
într-o singurã zi în Iuda o sutã douã-
zeci de mii de oameni, toþi viteji,
pentru cã pãrãsiserã pe Domnul Dum-
nezeul pãrinþilor lor. *2 Împ. 15.27.

7. Zicri, un rãzboinic din Efraim, a
ucis pe Maaseia, fiul împãratului, pe
Azricam, cãpetenia casei împãrãteºti,
ºi pe Elcana, care era al doilea dupã
împãrat.
8. Copiii lui Israel au luat dintre

fraþii* lor douã sute de mii de prinºi
de rãzboi, femei, fiii ºi fiice, ºi le-au
luat multã pradã, pe care au adus-o la
Samaria. *Cap. 11.4.

9. Acolo era un proroc al Domnului,
numit Oded. El a ieºit înaintea oºtirii
care se întorcea la Samaria ºi le-a zis:
„În mânia Sa împotriva lui Iuda i-a
dat* Domnul Dumnezeul pãrinþilor
voºtri în mâinile voastre, ºi voi i-aþi
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ucis cu o furie care s-a ridicat pânã
la** ceruri.

*Ps. 69.26. Isa. 10.5; 47.6. Ezec. 25.12,15; 26.2. Obad.
10, etc. Zah. 1.15. **Ezra 9.6. Apoc. 18.5.

10. ªi credeþi acum cã veþi face din
copiii lui Iuda ºi din Ierusalim robii ºi
roabele* voastre? Dar voi nu sunteþi
vinovaþi înaintea Domnului Dum-
nezeului vostru? *Lev. 25.39,42,43,46.

11. Ascultaþi-mã, dar, ºi daþi drumul
acestor prinºi pe care i-aþi luat dintre
fraþii voºtri; cãci mânia aprinsã* a
Domnului este peste voi!” *Iac. 2.13.

12. Unii dintre capii fiilor lui Efraim:
Azaria, fiul lui Iohanan, Berechia, fiul
lui Meºilemot, Ezechia, fiul lui ªalum,
ºi Amasa, fiul lui Hadlai, s-au ridicat
împotriva celor ce se întorceau de la
oºtire
13. ºi le-au zis: „Sã nu aduceþi aici pe

aceºti prinºi de rãzboi. Cãci, dupã ce
cã suntem vinovaþi înaintea Domnului,
voi vreþi sã mai ºi adãugaþi la pãcatele
ºi la greºelile noastre. Suntem foarte
vinovaþi, ºi mânia aprinsã a Domnului
este peste Israel.”
14. Ostaºii au lãsat pe prinºii de

rãzboi ºi prada înaintea cãpeteniilor ºi
înaintea întregii adunãri.
15. ªi oamenii numiþi pe nume pentru

aceasta s-au sculat* ºi au luat pe
prinºii de rãzboi, au îmbrãcat cu prada
pe toþi cei ce erau goi, le-au dat haine
ºi încãlþãminte, le-au dat sã mãnânce**
ºi sã bea, i-au uns, au încãlecat pe
mãgari pe toþi cei osteniþi ºi i-au adus
la Ierihon, cetatea finicilor†, la fraþii
lor. Apoi s-au întors la Samaria.

*Vers. 12. **2 Împ. 6.22. Prov. 25.21,22. Luca 6.27.
Rom. 12.20. †Deut. 34.3. Judc. 1.16.

Pedepsele asupra lui Ahaz
16. Pe vremea* aceea, împãratul

Ahaz a trimis sã cearã ajutor de la
împãraþii Asiriei. *2 Împ. 16.7.

17. Edomiþii au venit iarãºi, au bãtut
pe Iuda ºi le-au luat prinºi de rãzboi.
18. Filistenii* au nãvãlit în cetãþile

din câmpie ºi din partea de miazãzi a
lui Iuda; au luat Bet-ªemeºul, Aialonul,
Ghederotul, Soco ºi satele lui, Timna
ºi satele ei, Ghimzo ºi satele lui, ºi
s-au aºezat acolo. *Ezec. 16.27,57.

19. Cãci Domnul a smerit pe Iuda,
din pricina lui Ahaz, împãratul lui
Israel*, care avusese o purtare fãrã
frâu** în Iuda ºi pãcãtuise împotriva
Domnului. *Cap. 21.2. **Exod 32.25.

20. Tilgat-Pilneser*, împãratul Asiriei,
a venit împotriva lui, s-a purtat cu el
cum s-ar purta cu un vrãjmaº ºi nu 
l-a ajutat. *2 Împ. 15.20; 16.7-9.

21. Cãci Ahaz a prãdat Casa Dom-
nului, casa împãratului ºi a mai marilor,
ca sã facã daruri împãratului Asiriei;
dar nu i-a ajutat la nimic.
22. Pe vremea aceea, chiar când era la

strâmtoare, a pãcãtuit ºi mai mult împo-
triva Domnului, el, împãratul Ahaz.
23. A adus jertfã* dumnezeilor

Damascului, care-l bãtuserã, ºi a zis:
„Fiindcã dumnezeii împãraþilor Siriei
le vin în ajutor, le voi aduce ºi eu
jertfe, ca sã-mi** ajute.” Dar ei au
fost prilejul cãderii lui ºi a întregului
Israel. *Cap. 25.14. **Ier. 44.17,18.

24. Ahaz a strâns uneltele din Casa
lui Dumnezeu ºi a fãcut bucãþi unel-
tele din Casa lui Dumnezeu. A închis*
uºile Casei Domnului, ºi-a fãcut altare în
toate colþurile Ierusalimului. *Cap. 29.3,7.

25. ªi a ridicat înãlþimi în fiecare
cetate a lui Iuda, ca sã aducã tãmâie
altor dumnezei. ªi a mâniat astfel pe
Domnul Dumnezeul pãrinþilor sãi.
26. Celelalte* fapte ale lui ºi toate

cãile lui, cele dintâi ºi cele de pe
urmã, sunt scrise în cartea împãraþilor
lui Iuda ºi Israel. *2 Împ. 16.19,20.

27. Ahaz a adormit cu pãrinþii sãi ºi a
fost îngropat în cetatea Ierusalimului,
cãci nu l-au pus în mormintele
împãraþilor lui Israel. ªi, în locul lui, a
domnit fiul sãu Ezechia.

Ezechia, împãratul lui Iuda

291. Ezechia a ajuns împãrat* la
vârsta de douãzeci ºi cinci de

ani ºi a domnit douãzeci ºi nouã de
ani la Ierusalim. Mama sa se chema
Abia, fata lui Zaharia**.

*2 Împ. 18.1. **Cap. 26.5.

2. El a fãcut ce este bine înaintea
Domnului, întocmai cum fãcuse tatãl
sãu David.
3. În anul întâi al domniei lui, în luna

întâi, a deschis* uºile Casei Domnului
ºi le-a dres. *Vers. 7. Cap. 28.24. 

4. A adus pe preoþi ºi pe leviþi, pe
care i-a strâns în locul deschis dinspre
rãsãrit,
5. ºi le-a zis: „Ascultaþi-mã, leviþilor!

Acum sfinþiþi-vã*, sfinþiþi Casa Dom-
nului Dumnezeului pãrinþilor voºtri ºi
scoateþi afarã din Sfântul Locaº ce
este necurat. *1 Cron. 15.12. Cap. 35.6.
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6. Cãci pãrinþii noºtri au pãcãtuit, au
fãcut ce este rãu înaintea Domnului
Dumnezeului nostru. L-au pãrãsit, 
ºi-au abãtut privirile* de la Cortul
Domnului ºi i-au întors spatele.

*Ier. 2.27. Ezec. 8.16.

7. Au* închis chiar uºile pridvorului
ºi au stins candelele, ºi n-au adus
Dumnezeului lui Israel nici tãmâie,
nici arderi de tot în Sfântul Locaº.

*Cap. 28.24.

8. De aceea mânia Domnului a fost*
peste Iuda ºi peste Ierusalim ºi i-a fãcut
de groazã, de spaimã ºi de bãtaie** de
joc, cum vedeþi cu ochii voºtri.

*Cap. 24.18. **1 Împ. 9.8. Ier. 18.16; 19.8; 25.9,18; 29.18.

9. ªi din pricina aceasta au cãzut
pãrinþii* noºtri uciºi de sabie, ºi fiii
noºtri, fiicele noastre ºi nevestele
noastre sunt în robie. *Cap. 28.5,6,8,17.

10. Am de gând, dar, sã fac legãmânt*
cu Domnul Dumnezeul lui Israel,
pentru ca mânia Lui aprinsã sã se
abatã de la noi. *Cap. 15.12.

11. Acum, fiilor, nu mai staþi nepãsãtori;
cãci voi aþi fost aleºi* de Domnul ca
sã staþi în slujbã înaintea Lui, sã fiþi
slujitorii Lui ºi sã-I aduceþi tãmâie.”

*Num. 3.6; 8.14; 18.2,6.

12. ªi leviþii s-au sculat: Mahat, fiul
lui Amasai, Ioel, fiul lui Azaria, din
fiii chehatiþilor; ºi din fiii merariþilor:
Chis, fiul lui Abdi, Azaria, fiul lui
Iehaleleel; ºi din gherºoniþi: Ioah, fiul
lui Zima, Eden, fiul lui Ioah;
13. ºi din fiii lui Eliþafan: ªimri ºi

Ieiel; ºi din fiii lui Asaf: Zaharia ºi
Matania;
14. ºi din fiii lui Heman: Iehiel ºi

ªimei; ºi din fiii lui Iedutun: ªemaia ºi
Uziel.
15. Au adunat pe fraþii lor ºi, dupã ce

s-au* sfinþit, au venit sã cureþe** ºi
Casa Domnului, dupã porunca împã-
ratului ºi dupã cuvintele Domnului.

*Vers. 5. **1 Cron. 23.28.

16. Preoþii au intrat înãuntrul Casei
Domnului ca s-o cureþe; au scos toate
necurãþiile pe care le-au gãsit în
Templul Domnului ºi le-au pus în
curtea Casei Domnului, unde le-au
adunat leviþii ca sã le ducã afarã în
pârâul Chedron.
17. Au început aceste curãþãri în ziua

întâi a lunii întâi; în a opta zi a lunii
au intrat în pridvorul Domnului, ºi opt
zile au curãþat Casa Domnului; în a
ºaisprezecea zi a lunii întâi isprãviserã.

18. S-au dus apoi la împãratul Ezechia
ºi au zis: „Am curãþat toatã Casa Dom-
nului, altarul arderilor de tot cu toate
uneltele lui ºi masa pâinilor pentru
punerea înainte cu toate uneltele ei.
19. Am adus iarãºi în stare bunã ºi

am curãþat toate uneltele pe* care le
pângãrise împãratul Ahaz în timpul
domniei lui, când cu fãrãdelegile lui:
sunt înaintea altarului Domnului.”

*Cap. 28.24.

Jertfele de ispãºire
20. Împãratul Ezechia s-a sculat dis-

de-dimineaþã, a strâns pe mai marii
cetãþii ºi s-a suit la Casa Domnului.
21. Au adus ºapte viþei, ºapte berbeci,

ºapte miei ºi ºapte þapi, ca jertfã de
ispãºire* pentru împãrãþie, pentru
Sfântul Locaº ºi pentru Iuda. Împãratul
a poruncit preoþilor, fiii lui Aaron, sã le
aducã pe altarul Domnului. *Lev. 4.3,14.

22. Preoþii au înjunghiat boii ºi au
strâns sângele, pe care l-au stropit* pe
altar; au înjunghiat berbecii ºi au
stropit sângele pe altar; au înjunghiat
mieii ºi au stropit sângele pe altar.

*Lev. 8.14,15,19,24. Evr. 9.21.

23. Au adus apoi þapii ispãºitori îna-
intea împãratului ºi înaintea adunãrii,
care ºi-au pus mâinile* peste ei.

*Lev. 4.15,24.

24. Preoþii i-au înjunghiat ºi au turnat
sângele la piciorul altarului, ca ispãºire*
pentru pãcatele întregului Israel; cãci
pentru tot Israelul poruncise împãratul
sã se aducã arderea de tot ºi jertfa de
ispãºire. *Lev. 14.20.

25. A pus* pe leviþi în Casa Dom-
nului cu chimvale, lãute ºi harpe, dupã
rânduiala** lui David, lui Gad†,
vãzãtorul împãratului, ºi prorocului
Natan; cãci†† astfel era porunca Dom-
nului datã prin prorocii Sãi.

*1 Cron. 16.4; 25.6. **1 Cron. 23.5; 25.1. Cap. 8.14.
†2 Sam. 24.11. ††Cap. 30.12.

26. Leviþii au luat loc cu instrumentele
lui David*, ºi preoþii, cu** trâmbiþele.

*1 Cron. 23.5. Amos 6.5. **Num. 10.8,10. 1 Cron. 15.24;
16.6.

27. Ezechia a poruncit sã aducã
arderea de tot pe altar; ºi, în clipa când
a început arderea de tot, a început* ºi
cântarea Domnului, în sunetul trâm-
biþelor ºi instrumentelor lui David,
împãratul lui Israel. *Cap. 23.18.

28. Toatã adunarea s-a închinat, au
cântat cântarea ºi au sunat din trâm-
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biþe, pânã s-a isprãvit arderea de tot.
29. ªi când au isprãvit de adus

arderea de tot, împãratul* ºi toþi cei ce
erau cu el au îngenuncheat ºi s-au
închinat. *Cap. 20.18.

30. Apoi împãratul Ezechia ºi cãpete-
niile au zis leviþilor sã laude pe  Dom-
nul cu cuvintele lui David ºi ale proro-
cului Asaf. L-au lãudat cu bucurie ºi
s-au plecat, ºi s-au închinat.
31. Ezechia a luat atunci cuvântul ºi a

zis: „Acum, dupã ce v-aþi sfinþit în
slujba Domnului, apropiaþi-vã, aduceþi
dobitoacele pentru jertfã ºi aduceþi
jertfe de mulþumire la Casa Domnului.”
ªi adunarea a adus dobitoacele pentru
jertfã ºi a adus jertfe* de mulþumire; ºi
toþi cei pe care-i îndemna inima au
adus arderi de tot. *Lev. 7.12.
32. Numãrul arderilor de tot aduse de

adunare a fost de ºaptezeci de boi, o
sutã de berbeci ºi douã sute de miei;
toate aceste vite au fost jertfite ca
ardere de tot Domnului.
33. ªi au mai închinat Domnului ºase

sute de boi ºi trei mii de oi.
34. Dar preoþii erau în numãr mic ºi 

n-au putut sã despoaie toate arderile
de tot; i-au ajutat fraþii* lor, leviþii,
pânã s-a isprãvit lucrarea ºi pânã s-au
sfinþit ºi ceilalþi preoþi; cãci** leviþii
s-au sfinþit mai degrabã decât preoþii.

*Cap. 35.11. **Cap. 30.3.
35. De altfel erau foarte multe arderi

de tot, cu grãsimile* jertfelor de
mulþumire ºi cu jertfele** de bãuturã
ale arderilor de tot.
Astfel a fost aºezatã din nou slujba

Casei Domnului. *Lev. 3.16. **Num. 15.5,7,10.
36. Ezechia ºi tot poporul s-au

bucurat cã Dumnezeu fãcuse pe popor
cu voie bunã, cãci lucrul s-a fãcut pe
neaºteptate.

Prãznuirea Paºtilor

301. Ezechia a trimis soli în tot
Israelul ºi Iuda ºi a scris scrisori

ºi lui Efraim ºi lui Manase ca sã vinã
la Casa Domnului la Ierusalim sã
prãznuiascã Paºtile în cinstea Dom-
nului Dumnezeului lui Israel.
2. Împãratul, cãpeteniile lui ºi toatã

adunarea þinuserã sfat la Ierusalim, ca
Paºtile sã fie prãznuit în luna* a
doua; *Num. 9.10,11.
3. cãci nu putea fi prãznuit la

vremea* lui, pentru cã preoþii nu** se
sfinþiserã în numãr destul de mare, ºi
poporul nu se adunase la Ierusalim.

*Exod 12.6,18. **Cap. 29.34.

4. Lucrul având încuviinþarea împã-
ratului ºi a întregii adunãri,
5. au hotãrât sã dea de veste în tot

Israelul, de la Beer-ªeba pânã la Dan,
ca sã vinã la Ierusalim sã prãznuiascã
Paºtile în cinstea Domnului Dum-
nezeului lui Israel. Cãci de mult nu mai
fusese prãznuit dupã cum era scris.
6. Alergãtorii s-au dus cu scrisorile

împãratului ºi cãpeteniilor lui în tot
Israelul ºi Iuda. ªi, dupã porunca împã-
ratului, au zis: „Copii ai lui Israel,
întoarceþi-vã* la Domnul Dumnezeul
lui Avraam, lui Isaac ºi Israel, ca sã Se
întoarcã ºi El la voi, rãmãºiþã scãpatã
din mâna împãraþilor** Asiriei.

*Ier. 4.1. Ioel 2.13. **2 Împ. 15.19,29.

7. Nu fiþi* ca pãrinþii voºtri ºi ca
fraþii voºtri, care au pãcãtuit împotriva
Domnului Dumnezeului pãrinþilor lor,
ºi pe care de aceea i-a dat pradã
pustiirii**, cum vedeþi.

*Ezec. 20.18. **Cap. 29.8.

8. Nu vã înþepeniþi grumazul* ca
pãrinþii voºtri; daþi mâna Domnului,
veniþi la Sfântul Lui Locaº, pe care
l-a sfinþit pe vecie, ºi slujiþi Dom-
nului Dumnezeului vostru, pentru ca
mânia** Lui aprinsã sã se abatã de la
voi. *Deut. 10.16. **Cap. 29.10.

9. Dacã vã întoarceþi la Domnul,
fraþii voºtri ºi fiii voºtri vor gãsi milã*
la cei ce i-au luat robi ºi se vor
întoarce în þarã. Cãci Domnul Dum-
nezeul vostru este milostiv** ºi
îndurãtor ºi nu-ªi va întoarce faþa de
la voi, dacã vã întoarceþi† la El.”

*Ps. 106.46. **Exod 34.6. †Isa. 55.7.

10. Alergãtorii au mers astfel din
cetate în cetate prin þara lui Efraim ºi
Manase pânã la Zabulon. Dar ei
râdeau ºi îºi bãteau* joc de ei.

*Cap. 36.16.
11. Însã câþiva oameni* din Aºer, din

Manase ºi Zabulon s-au smerit ºi au
venit la Ierusalim. *Vers. 18,21. Cap. 11.16. 
12. În Iuda, de asemenea, mâna* lui

Dumnezeu a lucrat ºi le-a dat o singurã
inimã, ca sã-i facã sã împlineascã
porunca împãratului ºi a cãpeteniilor,
dupã cuvântul** Domnului.

*Filp. 2.13. **Cap. 29.25.

13. Un popor în mare numãr s-a
adunat la Ierusalim sã prãznuiascã
sãrbãtoarea Azimelor în luna a doua: a
fost o adunare foarte mare.
14. S-au sculat ºi au îndepãrtat

altarele* pe care se jertfea în Ierusalim
ºi pe toate acelea pe care se aducea
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tãmâie ºi le-au aruncat în pârâul Che-
dron. *Cap. 28.24.

15. Au jertfit apoi paºtile în ziua a
paisprezecea a lunii a doua. Preoþii ºi
leviþii, plini de ruºine*, s-au sfinþit   ºi
au adus arderi de tot în Casa
Domnului. *Cap. 29.34.

16. Ei ºedeau în locul lor obiºnuit,
dupã Legea lui Moise, omul lui Dum-
nezeu, ºi preoþii stropeau sângele pe
care-l luau din mâna leviþilor.
17. Fiindcã în adunare erau mulþi inºi

care nu se sfinþiserã, leviþii* au
înjunghiat ei jertfele de Paºti pentru
toþi cei ce nu erau curaþi, ca sã le
închine Domnului. *Cap. 29.34.

18. Cãci o mare parte din popor,
mulþi* din Efraim, Manase, Isahar ºi
Zabulon, nu se curãþaserã ºi au**
mâncat paºtile nu dupã cele scrise.
Dar Ezechia s-a rugat pentru ei,
zicând: „Domnul, care este bun, sã
ierte pe toþi *Vers. 11. **Exod 12.43, etc.

19. cei ce ºi-au* pus inima sã caute
pe Domnul Dumnezeul pãrinþilor lor,
mãcar cã n-au fãcut sfânta curãþare!”

*Cap. 19.3.

20. Domnul a ascultat pe Ezechia ºi a
iertat poporul.
21. Astfel copiii lui Israel care se

aflau la Ierusalim au prãznuit sãrbã-
toarea* Azimelor ºapte zile, cu mare
bucurie. ªi în fiecare zi leviþii ºi
preoþii lãudau pe Domnul cu instru-
mente care rãsunau în cinstea Lui.

*Exod 12.15; 13.6.

22. Ezechia a vorbit inimii tuturor
leviþilor, care arãtau o mare* pricepere
pentru slujba Domnului. ªapte zile au
mâncat dobitoacele jertfite, aducând
jertfe de mulþumire ºi lãudând** pe
Domnul Dumnezeul pãrinþilor lor.

*Deut. 33.10. Cap. 17.9; 35.3. **Ezra 10.11.

23. Toatã adunarea a fost de pãrere sã
mai prãznuiascã alte* ºapte zile. ªi au
prãznuit cu bucurie încã ºapte zile.

*1 Împ. 8.65.

24. Cãci Ezechia, împãratul lui Iuda,
dãduse* adunãrii o mie de viþei ºi
ºapte mii de oi. Iar cãpeteniile i-au dat
o mie de viþei ºi zece mii de oi, ºi mulþi
preoþi se** sfinþiserã. *Cap. 35.7,8. **Cap. 29.34.

25. ªi s-a bucurat toatã adunarea lui
Iuda, ºi preoþii, ºi leviþii, ºi tot poporul
venit* din Israel, ºi strãinii veniþi din
þara lui Israel sau aºezaþi în Iuda.

*Vers. 11,18.

26. A fost mare veselie la Ierusalim.

De pe vremea lui Solomon, fiul lui
David, împãratul lui Israel, nu mai
fusese la Ierusalim aºa ceva.
27. Preoþii ºi leviþii s-au sculat ºi au

binecuvântat* poporul. Glasul lor a
fost auzit, ºi rugãciunea lor a ajuns
pânã la ceruri, pânã la locuinþa sfântã
a Domnului. *Num. 6.23.

Orânduiri cu privire la slujbe

311. Când s-au isprãvit toate acestea,
toþi cei din Israel care erau de

faþã au plecat în cetãþile lui Iuda ºi au
sfãrâmat* stâlpii idoleºti, au tãiat Astar-
teile ºi au surpat de tot înãlþimile ºi
altarele din tot Iuda ºi Beniamin ºi din
Efraim ºi Manase. Apoi toþi copiii lui
Israel s-au întors în cetãþile lor, fiecare
la moºia lui. *2 Împ. 18.4.

2. Ezechia a aºezat din nou cetele*
preoþilor ºi leviþilor, dupã ºirul lor,
fiecare dupã slujbele sale, preoþi ºi
leviþi, pentru** arderile de tot ºi jertfele
de mulþumire, pentru slujbã, pentru
cântãri ºi laude, la porþile taberei
Domnului. *1 Cron. 23.6; 24.1. **1 Cron. 23.30,31.

3. Împãratul a dat o parte din averile
lui pentru arderi de tot, pentru arderile
de tot de dimineaþã ºi de searã ºi
pentru arderile de tot din zilele de
Sabat, de lunã nouã ºi de sãrbãtori,
cum este scris în Legea* Domnului.

*Num. 28; 29.

4. ªi a poruncit poporului, locuitorilor
Ierusalimului, sã dea preoþilor ºi
leviþilor partea* cuvenitã lor, ca sã
þinã cu scumpãtate Legea** Domnului.

*Num. 18.8, etc. Neem. 13.10. **Mal. 2.7.

5. Când a ieºit porunca aceasta, copiii
lui Israel au dat din belºug cele dintâi
roade* de grâu, de must, de untde-
lemn, de miere ºi din toate roadele de
pe câmp; au adus din belºug ºi
zeciuiala din toate. *Exod 22.29. Neem. 13.12.

6. Totodatã, copiii lui Israel ºi Iuda
care locuiau în cetãþile lui Iuda au dat
zeciuiala* din boi ºi oi ºi zeciuiala din
lucrurile sfinte care erau închinate
Domnului Dumnezeului lor ºi au fãcut
mai multe grãmezi. *Lev. 27.30. Deut. 14.28.

7. Au început sã facã grãmezile în
luna a treia ºi au isprãvit în luna a
ºaptea.
8. Ezechia ºi cãpeteniile au venit sã

vadã grãmezile ºi au binecuvântat pe
Domnul ºi pe poporul Sãu, Israel.
9. ªi Ezechia a întrebat pe preoþi ºi pe

leviþi de grãmezile acestea.
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10. Atunci marele preot Azaria, din
casa lui Þadoc, i-a rãspuns: „De când*
au început sã se aducã darurile în Casa
Domnului, noi am mâncat, ne-am
sãturat ºi a mai rãmas mult, cãci
Domnul a binecuvântat pe poporul
Sãu. ªi iatã ce mare grãmadã a mai
rãmas.” *Mal. 3.10.

11. Ezechia a dat poruncã sã pregã-
teascã niºte cãmãri în Casa Domnului;
ºi le-au pregãtit.
12. Au adus în ele cu credincioºie

darurile de mâncare, zeciuiala ºi
lucrurile sfinte. Levitul Conania avea
grija* lor, ºi fratele sãu ªimei era al
doilea dupã el. *Neem. 13.13.

13. Iehiel, Azazia, Nahat, Asael,
Ierimot, Iozabad, Eliel, Ismachia,
Mahat ºi Benaia erau întrebuinþaþi
sub cârmuirea lui Conania ºi a fratelui
sãu ªimei, dupã porunca împãratului
Ezechia ºi a lui Azaria, cãpetenia
Casei lui Dumnezeu.
14. Levitul Core, fiul lui Imna, uºier în

partea de rãsãrit, avea grijã de darurile
de bunãvoie aduse lui Dumnezeu, ca
sã împartã ce era adus Domnului prin
ridicare ºi lucrurile preasfinte.
15. În cetãþile* preoþeºti, Eden,

Miniamin, Iosua, ªemaia, Amaria
ºi ªecania erau puºi sub cârmuirea lui
ca sã împartã cu credincioºie fraþilor
lor, mari ºi mici, partea cuvenitã lor,
dupã cetele lor: *Ios. 21.9.

16. celor de parte bãrbãteascã înscriºi
de la vârsta de trei ani în sus; tuturor
celor ce intrau zilnic în Casa Dom-
nului ca sã-ºi facã slujba dupã însãr-
cinãrile ºi dupã cetele lor;
17. preoþilor înscriºi dupã casele lor

pãrinteºti ºi leviþilor de la* douãzeci
de ani în sus, dupã slujbele ºi dupã
cetele lor: *1 Cron. 23.24,27.

18. la toatã adunarea preoþilor ºi
leviþilor înscriºi cu toþi pruncii lor, cu
nevestele lor, cu fiii ºi fiicele lor, cãci
erau fãrã prihanã în împãrþirea lucru-
rilor sfinte.
19. ªi pentru fiii lui Aaron, preoþii,

care locuiau la þarã în împrejurimile*
cetãþilor lor, erau în fiecare cetate
oameni numiþi anume** ca sã împartã
pãrþile cuvenite tuturor celor de parte
bãrbãteascã din preoþi ºi tuturor
leviþilor înscriºi.

*Lev. 25.34. Num. 35.2. **Vers. 12-15.

20. Iatã ce a fãcut Ezechia în tot
Iuda. El a fãcut* ce este bine, ce este

drept, ce este adevãrat, înaintea Dom-
nului Dumnezeului sãu. *2 Împ. 20.3.

21. A lucrat cu toatã inima ºi a izbutit
în tot ce a fãcut pentru Casa lui Dum-
nezeu, pentru Lege ºi pentru porunci,
ca sã caute pe Dumnezeul sãu.

Nãvãlirea lui Sanherib, 
împãratul Asiriei

321. Dupã* aceste lucruri ºi dupã
aceste fapte de credincioºie, a

venit Sanherib, împãratul Asiriei, care
a pãtruns în Iuda ºi a împresurat
cetãþile întãrite, cu gând sã punã mâna
pe ele. *2 Împ. 18.13, etc. Isa. 36.1, etc.

2. Ezechia, vãzând cã a venit
Sanherib ºi cã are de gând sã înceapã
lupta împotriva Ierusalimului,
3. s-a sfãtuit cu cãpeteniile sale ºi cu

oamenii lui cei viteji ca sã astupe
izvoarele de apã care erau afarã din
cetate. ªi ei au fost de pãrerea lui.
4. S-au strâns o mulþime de oameni ºi

au astupat toate izvoarele ºi pârâul
care curge prin mijlocul þinutului
aceluia. „Pentru ce”, ziceau ei, „sã
gãseascã împãraþii Asiriei, la venirea
lor, ape din belºug?”
5. Ezechia s-a* îmbãrbãtat; a zidit**

din nou zidul care era stricat ºi l-a
ridicat pânã la turnuri. A mai zidit
un alt zid în afarã, a întãrit Milo† în
cetatea lui David ºi a pregãtit o
mulþime de arme ºi de scuturi.

*Isa. 22.9,10. **Cap. 25.23. †2 Sam. 5.9. 1 Împ. 9.24.

6. A pus cãpetenii de rãzboi peste
popor ºi i-a adunat la el pe locul
deschis de la poarta cetãþii. Vorbindu-le
inimii a zis:
7. „Întãriþi-vã* ºi îmbãrbãtaþi-vã. Nu

vã** temeþi ºi nu vã înspãimântaþi
înaintea împãratului Asiriei ºi înaintea
întregii mulþimi care este cu el; cãci
cu noi† sunt mai mulþi decât cu el.

*Deut. 31.6. **Cap. 20.15. †2 Împ. 6.16.

8. Cu el este un braþ de carne*, dar
cu** noi este Domnul Dumnezeul
nostru care ne va ajuta ºi va lupta
pentru noi.” Poporul a avut încredere
în cuvintele lui Ezechia, împãratul lui
Iuda. *Ier. 17.5. 1 Ioan 4.4. **Cap. 13.12. Rom. 8.31.

Trimiºii lui Sanherib
9. Dupã aceea*, Sanherib, împãratul

Asiriei, a trimis pe slujitorii sãi la
Ierusalim, pe când era înaintea Lachi-
sului cu toate puterile lui; i-a trimis
la Ezechia, împãratul lui Iuda, ºi la
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toþi cei din Iuda care erau la Ierusalim
sã le spunã: *2 Împ. 18.17.

10. „Aºa* vorbeºte Sanherib, împã-
ratul Asiriei: „Pe ce se bizuie încre-
derea voastrã, de staþi împresuraþi la
Ierusalim? *2 Împ. 18.19.

11. Oare nu vã amãgeºte Ezechia, ca
sã vã dea morþii prin foamete ºi prin
sete, când zice: „Domnul* Dumnezeul
nostru ne va scãpa din mâna
împãratului Asiriei”? *2 Împ. 18.30.

12. Oare nu* Ezechia a îndepãrtat
înãlþimile ºi altarele Domnului ºi a dat
porunca aceasta lui Iuda ºi Ierusa-
limului: „Sã vã închinaþi numai unui
altar ºi sã aduceþi tãmâie numai pe
el”? *2 Împ. 18.22.

13. Nu ºtiþi ce am fãcut noi, eu ºi
pãrinþii mei, tuturor popoarelor celor-
lalte þãri? Dumnezeii neamurilor aces-
tor þãri au putut* ei sã le izbãveascã
þãrile din mâna mea? *2 Împ. 18.33-35.

14. Care dintre toþi dumnezeii acestor
neamuri, pe care le-au nimicit pãrinþii
mei, a putut sã izbãveascã pe poporul
lui din mâna mea, pentru ca sã vã
poatã izbãvi Dumnezeul vostru din
mâna mea?
15. Sã* nu vã amãgeascã Ezechia,

dar, ºi sã nu vã înºele astfel; nu vã
încredeþi în el! Cãci dumnezeul nici
unui neam, nici unei împãrãþii n-a
putut sã izbãveascã pe poporul lui
din mâna mea ºi din mâna pãrinþilor
mei: cu cât mai puþin vã va izbãvi
Dumnezeul vostru din mâna mea!”

*2 Împ. 18.29.

16. Slujitorii lui Sanherib au mai
vorbit ºi alte lucruri împotriva Dom-
nului Dumnezeu ºi împotriva robului
Sãu Ezechia.
17. ªi a trimis o scrisoare* batjoco-

ritoare pentru Domnul Dumnezeul lui
Israel, vorbind astfel împotriva Lui:
„Dupã cum** dumnezeii neamurilor
celorlalte þãri n-au putut sã izbãveascã
pe poporul lor din mâna mea, tot aºa
nici Dumnezeul lui Ezechia nu va
izbãvi pe poporul Sãu din mâna mea.”

*2 Împ. 19.9. **2 Împ. 19.12.

18. Slujitorii lui Sanherib au strigat*
cu glas tare în limba evreiascã, pentru
ca sã arunce groaza ºi spaima în
poporul din Ierusalim, care** era pe
zid, ºi sã poatã pune astfel stãpânire
pe cetate. *2 Împ. 18.28. **2 Împ. 18.26-28.

19. Au vorbit despre Dumnezeul Ieru-
salimului ca despre dumnezeii popoa-

relor pãmântului, care sunt lucrarea*
mâinilor omeneºti. *2 Împ. 19.18.

Nimicirea lui Sanherib
20. Împãratul Ezechia* ºi prorocul

Isaia**, fiul lui Amoþ, au început sã se
roage pentru lucrul acesta ºi au strigat
cãtre cer. *2 Împ. 19.15. **2 Împ. 19.2,4.

21. Atunci Domnul a trimis* un înger
care a nimicit în tabãra împãratului
Asiriei pe toþi vitejii, domnitorii ºi
cãpeteniile. ªi împãratul s-a întors
ruºinat în þara lui. A intrat în casa
dumnezeului sãu, ºi cei ce ieºiserã din
coapsele lui l-au ucis acolo cu sabia.

*2 Împ. 19.35, etc.

22. Astfel a scãpat Domnul pe Eze-
chia ºi pe locuitorii Ierusalimului din
mâna lui Sanherib, împãratul Asiriei,
ºi din mâna tuturor ºi i-a ocrotit
împotriva celor ce-i împresurau.
23. Mulþi au adus Domnului daruri în

Ierusalim ºi au adus daruri bogate* lui
Ezechia, împãratul lui Iuda, care de
atunci s-a înãlþat** în ochii tuturor
popoarelor. *Cap. 17.5. **Cap. 1.1.

Boala ºi moartea lui Ezechia
24. În vremea* aceea, Ezechia a fost

bolnav de moarte. El a fãcut o rugã-
ciune Domnului. Domnul i-a vorbit ºi
i-a dat un semn. *2 Împ. 20.1. Isa. 38.1.

25. Dar Ezechia n-a rãsplãtit* bine-
facerea pe care a primit-o, cãci i s-a
îngâmfat** inima. Mânia† Domnului
a venit peste el, peste Iuda ºi peste
Ierusalim.

*Ps. 116.12. **Cap. 26.16. Hab. 2.4. †Cap. 24.18.

26. Atunci Ezechia* s-a smerit din
mândria lui, împreunã cu locuitorii
Ierusalimului, ºi mânia Domnului n-a
venit peste ei în timpul** vieþii lui
Ezechia. *Ier. 26.18,19. **2 Împ. 20.19.

27. Ezechia a avut multe bogãþii ºi
multã slavã. ªi-a fãcut vistierii de
argint, de aur, de pietre scumpe, de
mirodenii, de scuturi ºi de toate
lucrurile care se pot dori;
28. hambare pentru roadele de grâu,

de must ºi de untdelemn, grajduri
pentru tot felul de vite ºi staule pentru
oi.
29. ªi-a zidit cetãþi ºi a avut belºug

de boi ºi de oi; cãci Dumnezeu îi
dãduse multe* avuþii. *1 Cron. 29.12.

30. Tot Ezechia* a astupat ºi gura
de sus a apelor Ghihon ºi le-a adus în
jos, spre apus de cetatea lui David.
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Ezechia a izbutit în toate lucrãrile lui.
*Isa. 22.9,11.

31. Însã, când au trimis cãpeteniile
Babilonului soli la* el sã întrebe de
minunea care avusese loc în þarã,
Dumnezeu l-a pãrãsit ca sã-l încerce**,
pentru ca sã cunoascã tot ce era în
inima lui. *2 Împ. 20.12. Isa. 39.1. **Deut. 8.2.

32. Celelalte fapte ale lui Ezechia ºi
faptele lui evlavioase sunt scrise în
vedenia* prorocului Isaia, fiul lui
Amoþ, în cartea** împãraþilor lui Iuda
ºi Israel. *Isa. 36-39. **2 Împ. 18-20.

33. Ezechia a adormit* cu pãrinþii sãi
ºi l-au îngropat în cel mai bun loc al
mormintelor fiilor lui David. Tot Iuda
ºi locuitorii Ierusalimului i-au dat**
cinste la moarte. ªi, în locul lui, a
domnit fiul sãu Manase.

*2 Împ. 20.21. **Prov. 10.7.

Manase, împãratul lui Iuda

331. Manase avea doisprezece* ani
când a ajuns împãrat ºi a domnit

cincizeci ºi cinci de ani la Ierusalim.
*2 Împ. 21.1, etc.

2. El a fãcut ce este rãu înaintea
Domnului, dupã urâciunile* neamurilor
pe care le izgonise Domnul dinaintea
copiilor lui Israel. *Deut. 18.9. 2 Cron. 28.3.

3. A zidit iarãºi înãlþimile pe care le
dãrâmase* tatãl sãu, Ezechia. A ridicat
altare Baalilor, a fãcut idoli** Astarteii ºi
s-a închinat înaintea întregii oºtiri† a
cerurilor ºi i-a slujit.
*2 Împ. 18.4. Cap. 30.14; 31.1; 32.12. **Deut. 16.21. †Deut. 17.3.

4. A zidit altare în Casa Domnului,
mãcar cã Domnul zisese: „În Ierusalim*
va fi Numele Meu pe vecie.”

*Deut. 12.11. 1 Împ. 8.29; 9.3. Cap. 6.6; 7.16.

5. A zidit altare întregii oºtiri a
cerurilor, în cele* douã curþi ale Casei
Domnului. *Cap. 4.9.
6. ªi-a trecut* fiii prin foc în valea

fiilor lui Hinom, umbla cu** descântece
ºi vrãjitorii ºi þinea la el oameni care
chemau† duhurile ºi care-i spuneau
viitorul. A fãcut din ce în ce mai mult
ce este rãu înaintea Domnului, ca sã-L
mânie.

*Lev. 18.21. Deut. 18.10. 2 Împ. 23.10. Cap. 28.3.
Ezec. 23.37,39. **Deut. 18.10,11. †2 Împ. 21.6.
7. A pus* chipul cioplit al idolului pe

care-l fãcuse în Casa lui Dumnezeu,
despre care Dumnezeu spusese lui
David ºi fiului sãu Solomon: „În
Casa** aceasta ºi în Ierusalim, pe care
l-am ales din toate seminþiile lui Israel,
Îmi voi pune Numele pe vecie.

*2 Împ. 21.7. **Ps. 132.14.

8. Nu voi mai strãmuta pe Israel* din
þara pe care am dat-o pãrinþilor voºtri,
numai sã caute sã împlineascã tot ce
le-am poruncit, dupã toatã Legea,
învãþãturile ºi poruncile date prin
Moise.” *2 Sam. 7.10.

9. Dar Manase a fost pricina cã Iuda
ºi locuitorii Ierusalimului s-au rãtãcit
ºi au fãcut rãu mai mult decât neamurile
pe care le nimicise Domnul dinaintea
copiilor lui Israel.
10. Domnul a vorbit lui Manase ºi popo-

rului sãu, dar ei n-au vrut sã asculte.
11. Atunci Domnul* a trimis împotriva

lor pe cãpeteniile oºtirii împãratului
Asiriei, care au prins pe Manase ºi l-au
pus în** lanþuri. L-au legat cu lanþuri
de aramã ºi l-au dus la Babilon.

*Deut. 28.36. **Iov 36.8. Ps. 107.10,11.

12. Când a fost la strâmtoare, s-a
rugat Domnului Dumnezeului lui ºi s-a
smerit* adânc înaintea Dumnezeului
pãrinþilor sãi. *1 Pet. 5.6.

13. I-a fãcut rugãciuni; ºi Domnul,
lãsându-Se înduplecat, i-a* ascultat
cererile ºi l-a adus înapoi la Ierusalim
în împãrãþia lui. ªi Manase a cunoscut**
cã Domnul este Dumnezeu.

*1 Cron. 5.20. Ezra 8.23. **Ps. 9.16. Dan. 4.25.

14. Dupã aceea, a zidit afarã din
cetatea lui David, la apus, spre Ghihon*,
în vale, un zid care se întindea pânã la
poarta peºtilor ºi cu care a înconjurat**
dealul ºi l-a fãcut foarte înalt. A pus ºi
cãpetenii de rãzboi în toate cetãþile
întãrite ale lui Iuda.

*1 Împ. 1.33. **Cap. 27.3.

15. A înlãturat din Casa Domnului
dumnezeii strãini* ºi idolul Astarteii,
a dãrâmat toate altarele pe care le
zidise pe muntele Casei Domnului ºi
la Ierusalim ºi le-a aruncat afarã din
cetate. *Vers. 3,5,7.

16. A aºezat din nou altarul Domnului,
a adus pe el jertfe de mulþumire ºi de
laudã* ºi a poruncit lui Iuda sã
slujeascã Domnului Dumnezeului lui
Israel. *Lev. 7.12.

17. Poporul* jertfea tot pe înãlþimi,
dar numai Domnului Dumnezeului
sãu. *Cap. 32.12.

18. Celelalte fapte ale lui Manase,
rugãciunea lui cãtre Dumnezeul lui ºi
cuvintele prorocilor* care i-au vorbit
în Numele Domnului Dumnezeului lui
Israel sunt scrise în faptele împãraþilor
lui Israel. *1 Sam. 9.9.

19. Rugãciunea lui ºi felul în care 
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l-a ascultat Dumnezeu, pãcatele ºi
nelegiuirile lui, locurile unde a zidit
înãlþimi ºi a înãlþat idoli Astarteii ºi
chipuri cioplite, înainte de a se smeri,
sunt scrise în cartea lui Hozai.
20. Manase a adormit* cu pãrinþii sãi

ºi a fost îngropat în casa lui. ªi, în
locul lui, a domnit fiul sãu Amon.

*2 Împ. 21.18.

Amon, împãratul lui Iuda
21. Amon avea douãzeci ºi doi* de

ani când a ajuns împãrat ºi a domnit
doi ani la Ierusalim. *2 Împ. 21.19, etc.

22. El a fãcut ce este rãu înaintea Dom-
nului, cum fãcuse tatãl sãu, Manase. A
adus jertfe tuturor chipurilor cioplite pe
care le fãcuse tatãl sãu, Manase, ºi le-a
slujit.
23. ªi nu s-a smerit înaintea Domnului,

cum* se smerise tatãl sãu, Manase,
cãci Amon s-a fãcut din ce în ce mai
vinovat. *Vers. 12.

24. Slujitorii lui au uneltit* împotriva
lui ºi l-au omorât în casa lui.

*2 Împ. 21.23,24.

25. Dar poporul þãrii a ucis pe toþi cei
ce uneltiserã împotriva împãratului
Amon. ªi, în locul lui, poporul þãrii a
pus împãrat pe fiul sãu Iosia.

Iosia, împãratul lui Iuda

341. Iosia avea opt* ani când
a ajuns împãrat ºi a domnit

treizeci ºi unu de ani la Ierusalim.
*2 Împ. 22.1, etc.

2. El a fãcut ce este bine înaintea
Domnului ºi a umblat în cãile tatãlui
sãu David: nu s-a abãtut de la ele nici
la dreapta, nici la stânga.
3. În al optulea an al domniei lui,

pe când era încã tânãr, a început sã
caute* pe Dumnezeul tatãlui sãu David.
ªi în al doisprezecelea an, a început
sã cureþe** Iuda ºi Ierusalimul de
înãlþimi†, de idolii Astarteii, de chipuri
cioplite ºi de chipuri turnate.

*Cap. 15.2. **1 Împ. 13.2. †Cap. 33.17,22.

4. Au dãrâmat* înaintea lui altarele
Baalilor ºi au tãiat stâlpii închinaþi
soarelui care erau deasupra lor; a
sfãrâmat idolii Astarteii, chipurile
cioplite ºi chipurile turnate, le-a fãcut
praf, a presãrat praful pe mormintele**
celor ce le aduseserã jertfe 

*Lev. 26.30. 2 Împ. 23.4. **2 Împ. 23.6.

5. ºi a ars* oasele preoþilor pe
altarele lor. Astfel a curãþat Iuda ºi
Ierusalimul. *1 Împ. 13.2.

6. În cetãþile lui Manase, lui Efraim,
lui Simeon ºi chiar lui Neftali, pretu-
tindeni, în mijlocul dãrâmãturilor lor,
7. a dãrâmat altarele, a fãcut bucãþi

idolii Astarteii ºi chipurile cioplite,
le-a fãcut praf* ºi a tãiat toþi stâlpii
închinaþi soarelui în toatã þara lui
Israel. Apoi s-a întors la Ierusalim.

*Deut. 9.21.

8. În al* optsprezecelea an al domniei
lui, dupã ce a curãþat þara ºi Casa, a
trimis pe ªafan, fiul lui Aþalia, pe
Maaseia, cãpetenia cetãþii, ºi pe Ioah,
fiul lui Ioahaz, arhivarul, sã dreagã
Casa Domnului Dumnezeului sãu.

*2 Împ. 22.3.

9. S-au dus la marele preot, Hilchia,
ºi au dat argintul* adus în Casa lui
Dumnezeu, pe care-l strânseserã leviþii
pãzitori ai pragului de la Manase ºi
Efraim ºi de la toatã cealaltã parte a
lui Israel, ºi de la tot Iuda ºi Beniamin,
ºi de la locuitorii Ierusalimului.

*2 Împ. 12.4, etc.

10. L-au dat în mâinile meºterilor
însãrcinaþi cu facerea lucrãrii în Casa
Domnului. Aceºtia l-au dat lucrãtorilor
care munceau la dregerea Casei Dom-
nului,
11. iar ei l-au dat tâmplarilor ºi

zidarilor ca sã cumpere pietre cioplite
ºi lemne pentru grinzi ºi pentru cãptu-
ºitul clãdirilor pe care le stricaserã
împãraþii lui Iuda.
12. Oamenii aceºtia au lucrat cinstit în

lucrul lor. Erau puºi sub privegherea
lui Iahat ºi Obadia, leviþi din fiii lui
Merari, ºi a lui Zaharia ºi Meºulam,
din fiii chehatiþilor. Toþi aceia dintre
leviþi care ºtiau sã cânte bine
13. vegheau asupra lucrãrilor ºi câr-

muiau pe toþi lucrãtorii care aveau de
fãcut felurite lucrãri. Mai erau ºi alþi
leviþi*, logofeþi, dregãtori ºi uºieri.

*1 Cron. 23.4,5.

Gãsirea cãrþii Legii
14. În clipa când au scos argintul care

fusese adus în Casa Domnului, preotul
Hilchia a gãsit* cartea Legii Dom-
nului datã prin Moise. *2 Împ. 22.8, etc.

15. Atunci Hilchia a luat cuvântul ºi
a zis logofãtului ªafan: „Am gãsit
cartea Legii în Casa Domnului.” ªi
Hilchia a dat lui ªafan cartea.
16. ªafan a adus împãratului cartea.

ªi, când a dat socotealã împãratului, a
zis: „Slujitorii tãi au fãcut tot ce li s-a
poruncit.
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17. Au strâns argintul care se afla în
Casa Domnului ºi l-au dat în mâinile
priveghetorilor ºi lucrãtorilor.”
18. Logofãtul ªafan a mai spus

împãratului: „Preotul Hilchia mi-a dat
o carte.” ªi ªafan a citit-o înaintea
împãratului.
19. Când a auzit împãratul cuvintele

Legii, ºi-a sfâºiat hainele.
20. ªi împãratul a dat urmãtoarea

poruncã lui Hilchia, lui Ahicam, fiul
lui ªafan, lui Abdon, fiul lui Mica, lui
ªafan, logofãtul, ºi lui Asaia, slujitorul
împãratului:
21. „Duceþi-vã ºi întrebaþi pe Domnul

pentru mine ºi pentru rãmãºiþa lui
Israel ºi Iuda cu privire la cuvintele
cãrþii acesteia care s-a gãsit. Cãci
mare mânie s-a vãrsat peste noi din
partea Domnului, pentru cã pãrinþii
noºtri n-au þinut cuvântul Domnului
ºi n-au împlinit tot ce este scris în
cartea aceasta.”
22. Hilchia ºi cei trimiºi de împãrat 

s-au dus la prorociþa Hulda, nevasta
lui ªalum, fiul lui Tochehat*, fiul lui
Hasra, strãjerul veºmintelor. Ea locuia
la Ierusalim, în cealaltã mahala a cetãþii.
Dupã ce au spus ce aveau de spus,

*2 Împ. 22.14.
23. ea le-a rãspuns: „Aºa vorbeºte

Domnul Dumnezeul lui Israel: „Spuneþi
omului care v-a trimis la mine:
24. „Aºa vorbeºte Domnul: „Iatã, voi

trimite nenorociri peste locul acesta ºi
peste locuitorii lui, ºi anume toate
blestemele scrise în cartea care s-a
citit înaintea împãratului lui Iuda.
25. Pentru cã M-au pãrãsit ºi au adus

tãmâie altor dumnezei, mâniindu-Mã
prin toate lucrãrile mâinilor lor, mânia
Mea s-a vãrsat asupra acestui loc ºi nu
se va stinge.”
26. Dar sã spuneþi împãratului lui

Iuda care v-a trimis sã întrebaþi pe
Domnul: „Aºa vorbeºte Domnul Dum-
nezeul lui Israel cu privire la cuvintele
pe care le-ai auzit:
27. „Pentru cã þi s-a înduioºat inima,

pentru cã te-ai smerit înaintea lui
Dumnezeu, când ai auzit cuvintele
rostite de El împotriva acestui loc ºi
împotriva locuitorilor lui, pentru cã
te-ai smerit înaintea Mea, pentru cã 
þi-ai sfâºiat hainele ºi ai plâns înaintea
Mea, ºi Eu am auzit – zice Domnul. 
28. Iatã, te voi strânge lângã pãrinþii

tãi, vei fi adãugat în pace în mormântul
tãu ºi nu vei vedea cu ochii tãi toate

nenorocirile pe care le voi trimite
peste locul acesta ºi peste locuitorii
lui.”
Ei au adus împãratului rãspunsul

acesta.

Înnoirea legãmântului
29. Împãratul* a strâns pe toþi bãtrânii

din Iuda ºi din Ierusalim.
*2 Împ. 23.1, etc.

30. Apoi s-a suit la Casa Domnului
cu toþi oamenii lui Iuda ºi cu locuitorii
Ierusalimului, cu preoþii ºi leviþii ºi cu
tot poporul, de la cel mai mare pânã la
cel mai mic. A citit înaintea lor toate
cuvintele cãrþii legãmântului care se
gãsise în Casa Domnului.
31. Împãratul stãtea* pe scaunul lui

împãrãtesc ºi a încheiat legãmânt
înaintea Domnului, îndatorându-se sã
urmeze pe Domnul ºi sã pãzeascã
poruncile Lui, învãþãturile Lui ºi legile
Lui din toatã inima ºi din tot sufletul
lui ºi sã împlineascã cuvintele legã-
mântului scrise în cartea aceasta.

*2 Împ. 11.14; 23.3. Cap. 6.13.

32. ªi a fãcut sã intre în legãmânt toþi
cei ce se aflau la Ierusalim ºi în
Beniamin. ªi locuitorii Ierusalimului
au lucrat dupã legãmântul lui Dum-
nezeu, legãmântul Dumnezeului pãrin-
þilor lor.
33. Iosia a îndepãrtat toate urâciunile*

din toate þãrile copiilor lui Israel ºi a
fãcut ca toþi cei ce se aflau în Israel sã
slujeascã Domnului Dumnezeului lor.
În tot timpul** vieþii lui, nu s-au abãtut
de la Domnul Dumnezeul pãrinþilor lor.

*1 Împ. 11.5. **Ier. 3.10.

Prãznuirea Paºtilor

351. Iosia a prãznuit* Paºtile în
cinstea Domnului la Ierusalim ºi

au jertfit paºtile în a paisprezecea** zi
a lunii întâi.

*2 Împ. 23.21,22. **Exod 12.6. Ezra 6.19.

2. A pus pe preoþi în slujbele* lor ºi
i-a îmbãrbãtat** la slujba Casei Dom-
nului. *Cap. 23.18. Ezra 6.18. **Cap. 29.5,11.

3. A zis leviþilor, care* învãþau pe tot
Israelul ºi care erau închinaþi Dom-
nului: „Puneþi chivotul sfânt* în Casa
pe care a zidit-o Solomon, fiul lui
David, împãratul lui Israel. N-aveþi†
sã-l mai purtaþi pe umeri. Slujiþi acum
Domnului Dumnezeului vostru ºi
poporului Sãu, Israel. *Deut. 33.10. 
Cap. 30.22. Mal. 2.7. **Cap. 5.7. †1 Cron. 23.26.

4. Pregãtiþi-vã, dupã* casele voastre
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pãrinteºti, dupã cetele voastre, cum au
rânduit prin scris** David, împãratul
lui Israel, ºi fiul† sãu Solomon.

*1 Cron. 9.10. **1 Cron. 23-26. †Cap. 8.14.

5. Luaþi-vã* locurile în Sfântul Locaº,
dupã feluritele case pãrinteºti ale
fraþilor voºtri, fiii poporului, ºi dupã
înºiruirea caselor pãrinteºti ale levi-
þilor. *Ps. 134.1.

6. Jertfiþi paºtile, sfinþiþi-vã* ºi pre-
gãtiþi-le pentru fraþii voºtri, întocmai
dupã cuvântul Domnului rostit prin
Moise.” *Cap. 29.5,15; 30.3,15. Ezra 6.20.

7. Iosia a dat* oamenilor poporului,
tuturor celor ce se aflau acolo, miei ºi
capre în numãr de treizeci de mii, toþi
pentru Paºti, ºi trei mii de boi. Aceºtia
au fost luaþi din averile împãratului.

*Cap. 30.24.

8. Cãpeteniile lui au fãcut de bunã-
voie un dar poporului, preoþilor ºi
leviþilor. Hilchia, Zaharia ºi Iehiel,
mai marii Casei lui Dumnezeu, au dat
preoþilor, pentru Paºti, douã mii ºase
sute de miei ºi trei sute de boi.
9. Conania, ªemaia ºi Netaneel, fraþii

sãi Haºabia, Ieiel ºi Iozabad, capii
leviþilor, au dat leviþilor, pentru
Paºti, cinci mii de miei ºi cinci sute de
boi.
10. Astfel s-a întocmit slujba, ºi

preoþii* ºi leviþii ºi-au luat locul, dupã
cetele lor, dupã porunca împãratului.

*Ezra 6.18.

11. Au jertfit paºtile. Preoþii au
stropit* sângele pe care-l luau din
mâna leviþilor, ºi leviþii au jupuit**
vitele de piele. *Cap. 29.22. **Cap. 29.34.

12. Au pus deoparte arderile de tot,
ca sã le dea cetelor caselor pãrinteºti
ale oamenilor din popor, ca sã le aducã
Domnului, cum este scris în cartea*
lui Moise. Tot aºa au fãcut ºi cu boii.

*Lev. 3.3.

13. Au fiert* paºtile la foc, dupã
orânduialã, ºi au fiert lucrurile sfinte
în cazane**, cãldãri ºi tigãi. ªi le-au
împãrþit în grabã la tot poporul.

*Exod 12.8,9. Deut. 16.7. **1 Sam. 2.13-15.
14. Apoi au pregãtit ce era pentru ei

ºi pentru preoþi, cãci preoþii, fiii lui
Aaron, au avut treabã pânã noaptea
cu aducerea arderilor de tot ºi a
grãsimilor. De aceea au pregãtit leviþii
pentru ei ºi pentru preoþi, fiii lui
Aaron.
15. Cântãreþii, fiii lui Asaf, stãteau la

locul lor, dupã rânduiala lui* David,
lui Asaf, lui Heman ºi lui Iedutun,

vãzãtorul împãratului. Uºierii** de
asemenea erau la fiecare uºã. N-au
avut nevoie sã se abatã de la slujba lor,
cãci fraþii lor, leviþii, au pregãtit ce era
pentru ei.

*1 Cron. 25.1, etc. **1 Cron. 9.17,18; 26.14, etc.

16. Astfel a fost întocmitã în ziua
aceea toatã slujba Domnului, ca sã
prãznuiascã Paºtile ºi sã aducã arderile
de tot pe altarul Domnului, dupã
porunca împãratului Iosia.
17. Copiii lui Israel care se aflau

acolo au prãznuit Paºtile în acelaºi
timp ºi sãrbãtoarea Azimelor* ºapte
zile. *Exod 12.15; 13.6. Cap. 30.21.

18. Nici o sãrbãtoare a Paºtilor nu*
mai fusese prãznuitã ca aceasta în
Israel din zilele prorocului Samuel. ªi
nici unul din împãraþii lui Israel nu
mai prãznuise Paºti ca cel pe care 
l-au prãznuit Iosia, preoþii ºi leviþii,
tot Iuda ºi Israelul care se aflau acolo
ºi locuitorii Ierusalimului.

*2 Împ. 23.22,23.

19. În al optsprezecelea an al domniei
lui Iosia a fost prãznuit Paºtile
acesta.

Iosia ucis
20. Dupã toate aceste* lucruri, dupã

ce a dres Iosia Casa Domnului, Neco,
împãratul Egiptului, s-a suit sã lupte
împotriva Carchemiºului pe Eufrat.
Iosia i-a ieºit înainte. *2 Împ. 23.29. Ier. 46.2.

21. ªi Neco i-a trimis soli sã-i spunã:
„Ce am eu cu tine, împãratul lui Iuda?
Nu împotriva ta vin astãzi; ci împo-
triva unei case cu care sunt în rãzboi.
ªi Dumnezeu mi-a spus sã mã grãbesc.
Nu te împotrivi lui Dumnezeu, care
este cu mine, ca sã nu te nimiceascã.”
22. Dar Iosia nu s-a întors de la el, ci

ºi-a schimbat hainele ca sã lupte*
împotriva lui, fãrã sã asculte cuvintele
lui Neco care veneau din gura lui
Dumnezeu. A înaintat la luptã în valea
Meghido. *1 Împ. 22.30.

23. Arcaºii au tras asupra împãratului
Iosia, ºi împãratul a zis slujitorilor sãi:
„Luaþi-mã, cãci sunt greu rãnit.”
24. Slujitorii l-au luat din car, l-au

pus într-un alt car al lui ºi l-au adus*
la Ierusalim. A murit ºi a fost îngropat
în mormântul pãrinþilor sãi.
Tot Iuda** ºi Ierusalimul au plâns pe

Iosia. *2 Împ. 23.30. **Zah. 12.11.

25. Ieremia a fãcut un cântec de jale*
pentru Iosia. Toþi cântãreþii ºi toate
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cântãreþele au vorbit de Iosia în cânte-
cele lor de jale pânã în ziua de azi ºi
au ajuns o datinã** în Israel. Cântãrile
acestea sunt scrise în „Cântecele de
jale”. *Plân. 4.20. **Ier. 22.20.

26. Celelalte fapte ale lui Iosia ºi
faptele lui evlavioase, fãcute aºa cum
porunceºte Legea Domnului,
27. cele dintâi ºi cele de pe urmã

fapte ale lui, sunt scrise în cartea
împãraþilor lui Israel ºi Iuda.

Domnia lui Ioahaz

361. Poporul* þãrii a luat pe Ioahaz,
fiul lui Iosia, ºi l-a pus împãrat

în locul tatãlui sãu la Ierusalim.
*2 Împ. 23.30, etc.

2. Ioahaz avea douãzeci ºi trei de ani
când a ajuns împãrat ºi a domnit trei
luni la Ierusalim.
3. Împãratul Egiptului l-a dat jos de

pe scaunul de domnie din Ierusalim ºi
a pus peste þarã un bir de o sutã de
talanþi de argint ºi de un talant de aur.
4. Împãratul Egiptului a pus împãrat

peste Iuda ºi peste Ierusalim pe Elia-
chim, fratele lui Ioahaz, ºi i-a schim-
bat numele în Ioiachim. Neco a luat pe
fratele sãu Ioahaz ºi l-a dus în Egipt.

Ioiachim
5. Ioiachim avea douãzeci ºi cinci*

de ani când a ajuns împãrat ºi a domnit
unsprezece ani la Ierusalim. 
El a fãcut ce este rãu înaintea Dom-

nului Dumnezeului sãu. *2 Împ. 23.36,37.

6. Nebucadneþar, împãratul Babilonului,
s-a suit împotriva* lui ºi l-a legat cu
lanþuri de aramã ca sã-l ducã** la
Babilon.

*2 Împ. 24.1. **2 Împ. 24.6. Ier. 22.18,19; 36.30.

7. Nebucadneþar a dus la Babilon
unelte* din Casa Domnului ºi le-a pus
în casa lui în Babilon.

*2 Împ. 24.13. Dan. 1.1,2; 5.2.

8. Celelalte fapte ale lui Ioiachim,
urâciunile pe care le-a sãvârºit ºi rãul
ce se afla în el, sunt scrise în cartea
împãraþilor lui Israel ºi Iuda. ªi, în
locul lui, a domnit fiul sãu Ioiachin.

Ioiachin
9. Ioiachin* avea opt1 ani când a

ajuns împãrat ºi a domnit trei luni ºi
zece zile la Ierusalim.
El a fãcut ce este rãu înaintea

Domnului. *2 Împ. 24.8.

10. În anul urmãtor, împãratul Nebu-
cadneþar l-a* dus la Babilon împre-
unã** cu uneltele scumpe ale Casei
Domnului. ªi a pus împãrat peste
Iuda ºi peste Ierusalim pe Zedechia†,
fratele lui Ioiachin.

*2 Împ. 24.10-17. **Dan. 1.1,2; 5.2. †Ier. 37.1.

Zedechia
11. Zedechia avea douãzeci ºi unu*

de ani când a ajuns împãrat ºi a domnit
unsprezece ani la Ierusalim.

*2 Împ. 24.18. Ier. 52.1, etc.

12. El a fãcut ce este rãu înaintea
Domnului Dumnezeului sãu; ºi nu s-a
smerit înaintea prorocului Ieremia,
care-i vorbea din partea Domnului.
13. S-a rãsculat* chiar împotriva împã-

ratului Nebucadneþar, care-l pusese sã
jure pe Numele lui Dumnezeu. ªi-a
înþepenit grumazul** ºi ºi-a învârtoºat
inima pânã acolo încât nu s-a întors la
Domnul Dumnezeul lui Israel.

*Ier. 52.3. Ezec. 17.15,18. **2 Împ. 17.14.

14. Toate cãpeteniile preoþilor ºi
poporul au înmulþit ºi ei fãrãdelegile,
dupã toate urâciunile neamurilor; ºi au
pângãrit Casa Domnului, pe care o
sfinþise El în Ierusalim.
15. Domnul Dumnezeul* pãrinþilor

lor a dat din vreme trimiºilor Sãi
însãrcinarea sã-i înºtiinþeze, cãci voia
sã cruþe pe poporul Sãu ºi Locaºul Sãu.

*Ier. 25.3,4; 35.15; 44.4.

16. Dar ei ºi-au bãtut joc* de trimiºii
lui Dumnezeu, I-au nesocotit** cuvin-
tele ºi au râs† de prorocii Lui, pânã
când mânia†† Domnului împotriva
poporului Sãu a ajuns fãrã leac.

*Ier. 5.12,13. **Prov. 1.25,30. †Ier. 32.2; 38.6. Mat. 23.34.
††Ps. 74.1; 79.5.

17. Atunci Domnul a fãcut* sã se suie
împotriva lor împãratul haldeilor ºi a
ucis** cu sabia pe tinerii lor în casa
Locaºului lor celui Sfânt. N-a cruþat nici
pe tânãr, nici pe tânãrã, nici pe bãtrân,
nici pe omul gârbov sub povara perilor
albi, ci a dat totul în mâna lui.
*Deut. 28.49. 2 Împ. 25.1, etc. Ezra 9.7. **Ps. 74.20; 79.2,3.

18. Nebucadneþar a dus la Babilon
toate uneltele* din Casa Domnului, mari
ºi mici, vistieriile Casei Domnului ºi
vistieriile împãratului ºi ale cãpeteniilor
lui. *2 Împ. 25.13, etc.

19. Au ars* Casa lui Dumnezeu, au
dãrâmat zidurile Ierusalimului, au pus
foc tuturor caselor lui ºi au nimicit
toate lucrurile scumpe.

*2 Împ. 25.9. Ps. 74.6,7; 79.1,7.
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1. În 2 Împãraþi 24.8, citim: optsprezece ani.

Porunca lui Cir – Întoarcerea din robie

11. În cel dintâi an al lui Cir, împã-
ratul perºilor, ca sã se împlineascã

cuvântul Domnului rostit prin gura*
lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui
Cir, împãratul perºilor, care a pus sã se
facã prin viu grai ºi prin scris
vestirea** aceasta în toatã împãrãþia
lui: *2 Cron. 36.22,23. Ier. 25.12; 29.10. **Cap. 5.13,14.

2. „Aºa vorbeºte Cir, împãratul per-
ºilor: „Domnul Dumnezeul cerurilor
mi-a dat toate împãrãþiile pãmântului
ºi mi-a poruncit* sã-I zidesc o Casã la
Ierusalim în Iuda. *Isa. 44.28; 45.1,13.

3. Cine dintre voi este din poporul
Lui? Dumnezeul lui sã fie cu el, ºi sã
se suie la Ierusalim în Iuda, ºi sã
zideascã acolo Casa Domnului Dum-
nezeului lui Israel! El este adevãratul
Dumnezeu*, care locuieºte la Ieru-
salim. *Dan. 6.26.

4. Oriunde locuiesc rãmãºiþe din
poporul Domnului, oamenii din locul
acela sã le dea argint, aur, avere ºi
vite, pe lângã daruri de bunãvoie,
pentru Casa lui Dumnezeu, care este
la Ierusalim!”
5. Capii de familie din Iuda ºi

Beniamin, preoþii ºi leviþii, ºi anume
toþi aceia al cãror duh l-a trezit*
Dumnezeu, s-au sculat sã meargã sã
zideascã la Ierusalim Casa Domnului.

*Filp. 2.13.

6. ªi toþi cei dimprejurul lor le-au dat
lucruri de argint, de aur, avere, vite ºi
lucruri scumpe, afarã de toate darurile
de bunãvoie.

7. Împãratul Cir a dat* înapoi uneltele
Casei Domnului pe care le luase**
Nebucadneþar din Ierusalim ºi le
pusese în casa dumnezeului sãu.

*Cap. 5.14; 6.5. **2 Împ. 24.13. 2 Cron. 36.7.

8. Cir, împãratul perºilor, le-a scos prin
Mitredat, vistiernicul, care le-a dat lui
ªeºbaþar* (Zorobabel), voievodul lui
Iuda. *Cap. 5.14.

9. Iatã-le numãrul: treizeci de lighene
de aur, o mie de lighene de argint,
douãzeci ºi nouã de cuþite,
10. treizeci de potire de aur, patru

sute zece potire de argint de mâna a
doua ºi o mie de alte unelte.
11. Toate lucrurile de aur ºi de argint

erau în numãr de cinci mii patru sute.
ªeºbaþar a adus tot din Babilon la
Ierusalim, împreunã cu cei ce s-au
întors din robie.

Numãrul israeliþilor întorºi 
în þara lui Iuda

21. Iatã* oamenii din þarã care s-au
întors din robie, ºi anume aceia pe

care îi luase Nebucadneþar**, împã-
ratul Babilonului, robi la Babilon ºi
care s-au întors la Ierusalim ºi în Iuda,
fiecare în cetatea lui.

*Neem. 7.6, etc. **2 Împ. 24.14-16; 25.11. 2 Cron. 36.20.

2. Au plecat cu Zorobabel, Iosua,
Neemia, Seraia, Reelaia, Mardoheu,
Bilºan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baana.
Numãrul bãrbaþilor din poporul lui

Israel:
3. fiii lui Pareoº, douã mii o sutã

ºaptezeci ºi doi;

EZRA
(Psalmul 85.2-4.)

20. Pe cei ce au scãpat* de sabie,
Nebucadneþar i-a dus prinºi la Babilon.
Ei i-au fost supuºi**, lui ºi fiilor lui,
pânã la stãpânirea împãrãþiei perºilor,

*2 Împ. 25.11. **Ier. 27.7.

21. ca sã se împlineascã cuvântul
Domnului rostit prin gura lui* Ieremia,
pânã ce þara ºi-a þinut** Sabatele ei ºi
s-a odihnit† tot timpul cât a fost pustiitã,
pânã la împlinirea celor ºaptezeci de
ani. *Ier. 25.9,11,12; 
26.6,7; 29.10. **Lev. 26.34,35,43. Dan. 9.2. †Lev. 25.4,5.

Porunca lui Cir
22. În cel dintâi an* al lui Cir, împã-

ratul perºilor, ca sã se împlineascã
cuvântul Domnului rostit prin gura lui
Ieremia**, Domnul a trezit duhul lui
Cir†, împãratul perºilor, care a pus sã
se facã prin viu grai ºi prin scris
aceastã vestire în toatã împãrãþia lui:

*Ezra 1.1. **Ier. 25.12,13; 29.10; 33.10,11,14. †Isa. 44.28.

23. „Aºa* vorbeºte Cir, împãratul
perºilor: „Domnul Dumnezeul ceru-
rilor mi-a dat toate împãrãþiile pãmân-
tului ºi mi-a poruncit sã-I zidesc o
Casã la Ierusalim în Iuda. Cine dintre
voi este din poporul Lui? Domnul
Dumnezeul lui sã fie cu el ºi sã
plece!” *Ezra 1.1-3.
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4. fiii lui ªefatia, trei sute ºaptezeci ºi
doi;
5. fiii lui Arah, ºapte sute ºaptezeci ºi

cinci*; *Neem. 7.10.
6. fiii lui Pahat-Moab*, din fiii lui

Iosua ºi lui Ioab, douã mii opt sute
doisprezece; *Neem. 7.11.
7. fiii lui Elam, o mie douã sute cinci-

zeci ºi patru;
8. fiii lui Zatu, nouã sute patruzeci ºi

cinci;
9. fiii lui Zacai, ºapte sute ºaizeci;
10. fiii lui Bani, ºase sute patruzeci ºi

doi;
11. fiii lui Bebai, ºase sute douãzeci

ºi trei;
12. fiii lui Azgad, o mie douã sute

douãzeci ºi doi;
13. fiii lui Adonicam, ºase sute

ºaizeci ºi ºase;
14. fiii lui Bigvai, douã mii cincizeci

ºi ºase;
15. fiii lui Adin, patru sute cincizeci

ºi patru;
16. fiii lui Ater, din familia lui

Ezechia, nouãzeci ºi opt;
17. fiii lui Beþai, trei sute douãzeci ºi

trei;
18. fiii lui Iora, o sutã doisprezece;
19. fiii lui Haºum, douã sute douãzeci

ºi trei;
20. fiii lui Ghibar, nouãzeci ºi cinci;
21. fiii lui Betleem, o sutã douãzeci ºi

trei;
22. oamenii din Netofa, cincizeci ºi

ºase;
23. oamenii din Anatot, o sutã douã-

zeci ºi opt;
24. fiii lui Azmavet, patruzeci ºi doi;
25. fiii lui Chiriat-Arim, Chefirei ºi

Beerotului, ºapte sute patruzeci ºi trei;
26. fiii Ramei ºi ai Ghebei, ºase sute

douãzeci ºi unu;
27. oamenii din Micmas, o sutã

douãzeci ºi doi;
28. oamenii din Betel ºi Ai, douã sute

douãzeci ºi trei;
29. fiii lui Nebo, cincizeci ºi doi;
30. fiii lui Magbiº, o sutã cincizeci ºi

ºase;
31. fiii celuilalt Elam*, o mie douã

sute cincizeci ºi patru; *Vers. 7.

32. fiii lui Harim, trei sute douãzeci;
33. fiii lui Lod, lui Hadid ºi lui Ono,

ºapte sute douãzeci ºi cinci;
34. fiii Ierihonului, trei sute patruzeci

ºi cinci;
35. fiii lui Senaa, trei mii ºase sute

treizeci.

36. Preoþi: fiii lui Iedaeia*, din casa
lui Iosua, nouã sute ºaptezeci ºi trei;

*1 Cron. 24.7.

37. fiii lui Imer*, o mie cincizeci ºi
doi; *1 Cron. 24.14.

38. fiii lui Paºhur*, o mie douã sute
patruzeci ºi ºapte; *1 Cron. 9.12.

39. fiii lui Harim*, o mie ºaptespre-
zece. *1 Cron. 24.8.

40. Leviþi: fiii lui Iosua ºi Cadmiel,
din fiii lui Hodavia, ºaptezeci ºi patru.
41. Cântãreþi: fiii lui Asaf, o sutã

douãzeci ºi opt.
42. Fiii uºierilor: fiii lui ªalum, fiii

lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub,
fiii lui Hatita, fiii lui ªobai, de toþi o
sutã treizeci ºi nouã.
43. Slujitorii* Templului: fiii lui

Þiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot,
*1 Cron. 9.2.

44. fiii lui Cheros, fiii lui Siaha, fiii
lui Padon,
45. fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba,

fiii lui Acub,
46. fiii lui Hagab, fiii lui ªamlai, fiii

lui Hanan,
46. fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, fiii

lui Reaia,
48. fiii lui Reþin, fiii lui Necoda, fiii

lui Gazam,
49. fiii lui Uza, fiii lui Paseah, fiii lui

Besai,
50. fiii lui Asna, fiii lui Mehunim, fiii

lui Nefusim,
51. fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii

lui Harhur,
52. fiii lui Baþlut, fiii lui Mehida, fiii

lui Harºa,
53. fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii

lui Tamah,
54. fiii lui Neþiah, fiii lui Hatifa.
55. Fiii robilor* lui Solomon: fiii lui

Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Peruda,
*1 Împ. 9.21.

56. fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii
lui Ghidel,
57. fiii lui ªefatia, fiii lui Hatil, fiii

lui Pocheret-Haþebaim, fiii lui Ami.
58. Toþi slujitorii* Templului ºi fiii

robilor** lui Solomon erau trei sute
nouãzeci ºi doi.

*Ios. 9.21,27. 1 Cron. 9.2. **1 Împ. 9.21.
59. Iatã cei ce au plecat din Tel-

Melah, din Tel-Harºa, din Cherub-
Adan, din Imer ºi care n-au putut sã-ºi
arate casa lor pãrinteascã ºi neamul,
ca sã facã dovada cã erau din Israel:
60. fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii

lui Necoda, ºase sute cincizeci ºi doi.
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61. ªi dintre fiii preoþilor: fiii lui
Habaia, fiii lui Hacoþ, fiii lui Barzilai*,
care luase de nevastã pe una din fetele
lui Barzilai, galaaditul, ºi a fost numit
cu numele lor. *2 Sam. 17.27.

62. ªi-au cãutat însemnarea în cãrþile
spiþelor de neam, dar n-au gãsit-o. De
aceea*, au fost îndepãrtaþi de la
preoþie, *Num. 3.10.

63. ºi dregãtorul le-a spus sã nu*
mãnânce lucruri preasfinte, pânã când
un preot va întreba pe Urim** ºi Tumim.

*Lev. 22.2,10,15,16. **Exod 28.30. Num. 27.21.

64. Toatã* adunarea era de patruzeci
ºi douã de mii trei sute ºaizeci de inºi,

*Neem. 7.66, etc.

65. afarã de robii ºi roabele lor, în
numãr de ºapte mii trei sute treizeci ºi
ºapte. Între ei se aflau douã sute de
cântãreþi ºi cântãreþe.
66. Aveau ºapte sute treizeci ºi ºase

de cai, douã sute patruzeci ºi cinci de
catâri,
67. patru sute treizeci ºi cinci de

cãmile ºi ºase mii ºapte sute douãzeci
de mãgari.
68. Unii* capi de familie, la venirea

lor la Casa Domnului în Ierusalim, au
adus daruri de bunãvoie pentru Casa
lui Dumnezeu, ca s-o aºeze din nou pe
locul unde fusese. *Neem. 7.70.

69. Au dat la vistieria* lucrãrii, dupã
mijloacele lor, ºaizeci ºi una de mii de
darici de aur, cinci mii de mine de
argint ºi o sutã de haine preoþeºti.

*1 Cron. 26.20.

70. Preoþii* ºi leviþii, oamenii din
popor, cântãreþii, uºierii ºi slujitorii
Templului s-au aºezat în cetãþile lor.
Tot Israelul a locuit în cetãþile lui.

*Cap. 6.16,17. Neem. 7.73.

Altarul arderilor

31. Când a venit luna a ºaptea, copiii
lui Israel erau în cetãþile lor. Atunci

poporul s-a strâns ca un singur om la
Ierusalim.
2. Iosua, fiul lui Ioþadac, cu fraþii sãi,

preoþii, ºi Zorobabel, fiul lui ªealtiel*,
cu fraþii sãi s-au sculat ºi au zidit
altarul Dumnezeului lui Israel, ca sã
aducã pe el arderi de tot, dupã cum este
scris** în Legea lui Moise, omul lui
Dumnezeu. *Mat. 1.12. Luca 3.27. **Deut. 12.5.

3. Au aºezat din nou altarul pe
temeliile lui, mãcar cã au avut sã se
teamã de popoarele þãrii, ºi au adus
arderi* de tot Domnului, arderile de
tot de dimineaþã ºi de searã. *Num. 28.3,4.

4. Au prãznuit* sãrbãtoarea Corturilor,
cum** este scris, ºi au adus† zi de zi
arderi de tot, dupã numãrul poruncit
pentru fiecare zi. *Neem. 8.14,17. 
Zah. 14.16,17. **Exod 23.16. †Num. 29.12, etc.

5. Dupã aceea au adus arderea de tot*
necurmatã, arderile de tot pentru
fiecare lunã nouã ºi pentru toate
sãrbãtorile închinate Domnului, afarã
de cele pe care le aducea fiecare ca
daruri de bunãvoie Domnului.

*Exod 29.38. Num. 28.3,11,19,26; 29.2,8,13.

6. Din cea dintâi zi a lunii a ºaptea au
început sã aducã Domnului arderi de
tot. Însã temeliile Templului Dom-
nului nu erau încã puse.
7. Au dat argint cioplitorilor de piatrã

ºi tâmplarilor, ºi merinde*, bãuturi ºi
untdelemn, sidonienilor ºi tirienilor,
ca sã aducã pe mare, pânã la Iafo**,
lemne de cedru din Liban, dupã† învo-
irea datã de Cir, împãratul perºilor.

*1 Împ. 5.6,9. 2 Cron. 2.10. Fapt. 12.20. **2 Cron. 2.16.
Fapt. 9.36. †Cap. 6.3.

Punerea temeliilor Templului
8. În al doilea an de la venirea lor la

Casa lui Dumnezeu la Ierusalim, în luna
a doua, Zorobabel, fiul lui ªealtiel,
Iosua, fiul lui Ioþadac, cu ceilalþi fraþi
ai lor, preoþi ºi leviþi, ºi toþi cei ce se
întorseserã din robie la Ierusalim s-au
pus pe lucru ºi au însãrcinat* pe
leviþii de la douãzeci de ani în sus sã
vegheze asupra lucrãrilor Casei
Domnului. *1 Cron. 23.24,27.

9. ªi Iosua* cu fiii ºi fraþii sãi,
Cadmiel cu fiii sãi, fiii lui Iuda, fiii lui
Henadad cu fiii ºi fraþii lor, leviþii,
s-au pregãtit toþi, ca un om, sã vegheze
asupra celor ce lucrau la Casa lui
Dumnezeu. *Cap. 2.40.

10. Când au pus lucrãtorii temeliile
Templului Domnului, au aºezat* pe
preoþi în veºminte, cu trâmbiþe, ºi pe
leviþi, fiii lui Asaf, cu chimvale, ca sã
laude pe Domnul, dupã rânduiala lui
David**, împãratul lui Israel.

*1 Cron. 16.5,6,42. **1 Cron. 6.31; 16.4; 25.1.

11. Cântau*, mãrind ºi lãudând pe
Domnul prin aceste cuvinte: „Cãci**
este bun, cãci îndurarea Lui pentru
Israel þine† în veac!” ªi tot poporul
scotea mari strigãte de bucurie, lãu-
dând pe Domnul, pentru cã puneau
temeliile Casei Domnului.

*Exod 15.21. 2 Cron. 7.3. Neem. 12.24. **1 Cron. 16.34.
Ps. 136.1. †1 Cron. 16.41. Ier. 33.11.

12. Dar mulþi* din preoþi ºi leviþi 
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ºi din capii de familii mai în vârstã,
care vãzuserã Casa dintâi, plângeau
tare, când se puneau sub ochii lor
temeliile Casei acesteia. Mulþi alþii îºi
arãtau bucuria prin strigãte, *Hag. 2.3.

13. aºa încât nu se putea deosebi
glasul strigãtelor de bucurie de glasul
plânsetelor poporului; cãci poporul
scotea mari strigãte, al cãror sunet se
auzea de departe.

Amânarea zidirii Templului

41. Vrãjmaºii* lui Iuda ºi Beniamin
au auzit cã fiii robiei zidesc un

Templu Domnului Dumnezeului lui
Israel. *Vers. 7-9.

2. Au venit la Zorobabel ºi la capii de
familii ºi le-au zis: „Sã zidim ºi noi cu
voi; cãci ºi noi chemãm ca ºi voi pe
Dumnezeul vostru ºi-I aducem jertfe
din vremea lui Esar-Hadon*, împãratul
Asiriei, care ne-a adus aici.”

*2 Împ. 17.24,32,33; 19.37. Vers. 10.

3. Dar Zorobabel, Iosua ºi ceilalþi capi
ai familiilor lui Israel le-au rãspuns:
„Nu* se cuvine sã zidiþi împreunã cu
noi Casa Dumnezeului nostru; ci noi
singuri o vom zidi Domnului Dum-
nezeului lui Israel, cum ne-a poruncit**
împãratul Cir, împãratul perºilor.”

*Neem. 2.20. **Cap. 1.1-3.

4. Atunci oamenii* þãrii au muiat
inima poporului lui Iuda; l-au înfri-
coºat ca sã-l împiedice sã zideascã

*Cap. 3.3.

5. ºi au mituit cu preþ de argint pe
sfetnici ca sã-i zãdãrniceascã lucrarea.
Aºa a fost tot timpul vieþii lui Cir,
împãratul perºilor, pânã la domnia lui
Dariu, împãratul perºilor.
6. Sub domnia lui Asuerus, la înce-

putul domniei lui, au scris o pârã
împotriva locuitorilor din Iuda ºi din
Ierusalim.
7. ªi pe vremea lui Artaxerxe, Biºlam,

Mitredat, Tabeel ºi ceilalþi tovarãºi de
slujbã ai lor au scris lui Artaxerxe,
împãratul perºilor. Scrisoarea a fost
scrisã cu slove aramaice ºi tãlmãcitã
în limba aramaicã.
8. Dregãtorul Rehum ºi logofãtul

ªimºai au scris împãratului Artaxerxe
scrisoarea urmãtoare la Ierusalim.
9. Dregãtorul Rehum, logofãtul ªimºai

ºi ceilalþi tovarãºi de slujbã ai lor, cei
din Din*, din Arfarsatac, din Tarpel,
din Afaras, din Erec, din Babilon, din
Susa, din Deha, din Elam *2 Împ. 17.30,31.

10. ºi celelalte popoare pe care le-a
mutat marele ºi vestitul Osnapar ºi 
le-a aºezat în cetatea Samariei ºi în
celelalte locuri de dincoace de Râu ºi
aºa mai departe.
11. Iatã cuprinsul scrisorii pe care au

trimis-o împãratului Artaxerxe:
„Robii tãi, oamenii de dincoace de

Râu, ºi aºa mai departe...
12. Sã ºtie împãratul cã iudeii plecaþi

de la tine ºi veniþi printre noi la
Ierusalim zidesc din nou cetatea aceea
rãzvrãtitã ºi rea, îi ridicã zidurile ºi-i
dreg temeliile.
13. Sã ºtie, dar, împãratul cã, dacã se

va zidi cetatea aceasta ºi i se vor ridica
zidurile, nu vor mai plãti nici bir*,
nici dare, nici drept de trecere, ºi
vistieria împãrãteascã va suferi din
pricina aceasta. *Cap. 7.24.

14. ªi, fiindcã noi mâncãm sarea
curþii domneºti ºi nu ne ºade bine sã
vedem pe împãrat pãgubit, trimitem
împãratului aceste ºtiri.
15. Sã se facã cercetãri în cartea

cronicilor pãrinþilor tãi; ºi vei gãsi ºi
vei vedea în cartea cronicilor cã
cetatea aceasta este o cetate rãzvrãtitã,
vãtãmãtoare împãraþilor ºi þinuturilor,
ºi cã s-au dedat la rãscoalã încã din
vremuri strãbune. De aceea a fost
nimicitã cetatea aceasta.
16. Facem cunoscut împãratului cã,

dacã va fi ziditã din nou cetatea
aceasta ºi dacã i se vor ridica zidurile,
prin chiar faptul acesta, nu vei mai
avea stãpânire dincoace de Râu.”
17. Iatã rãspunsul trimis de împãrat

dregãtorului Rehum, logofãtului ªimºai
ºi celorlalþi tovarãºi ai lui de slujbã,
care locuiau la Samaria ºi în alte
locuri de cealaltã parte a Râului:
„Sãnãtate ºi aºa mai departe...
18. Scrisoarea pe care ne-aþi trimis-o

a fost cititã întocmai înaintea mea.
19. Am dat poruncã sã se facã cer-

cetãri; ºi s-a gãsit cã din vremuri vechi
cetatea aceasta s-a rãsculat împotriva
împãraþilor ºi s-a dedat la rãscoalã ºi
la rãzvrãtire.
20. Au fost la Ierusalim împãraþi

puternici, stãpâni* peste toatã þara de
dincolo** de Râu, ºi cãrora li se plãtea
bir, dare ºi drept de trecere pe drum.

*1 Împ. 4.21. Ps. 72.8. **Gen. 15.18. Ios. 1.4.

21. Ca urmare, porunciþi sã înceteze
lucrãrile oamenilor acelora ºi sã nu se
mai zideascã cetatea aceasta pânã ce
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nu vor avea o învoire din partea mea.
22. Vedeþi sã nu vã abateþi de la

porunca aceasta, ca sã nu creascã rãul
acela spre paguba împãraþilor.”
23. Îndatã ce s-a citit cuprinsul scrisorii

împãratului Artaxerxe înaintea lui
Rehum, înaintea logofãtului ªimºai ºi
înaintea tovarãºilor lor de slujbã, s-au
dus în grabã la Ierusalim la iudei ºi
i-au oprit cu silã ºi cu putere de la
lucrãrile lor.
24. Atunci s-a oprit lucrarea Casei lui

Dumnezeu la Ierusalim ºi a fost opritã
pânã în anul al doilea al domniei lui
Dariu, împãratul perºilor.

Zidirea Templului începe iarãºi

51. Prorocii: Hagai*, prorocul, ºi
Zaharia**, fiul lui Ido, au prorocit

iudeilor care erau în Iuda ºi la Ieru-
salim în Numele Dumnezeului lui
Israel. *Hag. 1.1. **Zah. 1.1.

2. Atunci Zorobabel*, fiul lui ªealtiel,
ºi Iosua, fiul lui Ioþadac, s-au sculat ºi
au început zidirea Casei lui Dumnezeu
la Ierusalim. ªi împreunã cu ei erau ºi
prorocii lui Dumnezeu, care-i ajutau.

*Cap. 3.2.

3. În aceeaºi vreme, Tatnai*, dregã-
torul de dincoace de Râu, ªetar-
Boznai ºi tovarãºii lor de slujbã au
venit la ei ºi le-au vorbit aºa: „Cine**
v-a dat învoire sã zidiþi Casa aceasta ºi
sã ridicaþi zidurile acestea?”

*Vers. 6. Cap. 6.6. **Vers. 9.

4. Ei le-au mai* zis: „Care sunt
numele oamenilor care zidesc clãdirea
aceasta?” *Vers. 10.

5. Dar ochiul* lui Dumnezeu veghea
asupra bãtrânilor iudeilor. ªi au lãsat
sã meargã înainte lucrãrile pânã la
trimiterea unei înºtiinþãri cãtre Dariu
ºi pânã la primirea unei scrisori** de
la el în aceastã privinþã.

*Cap. 7.6,28. Ps. 33.18. **Cap. 6.6.

6. Iatã cuprinsul scrisorii trimise împã-
ratului Dariu de Tatnai, dregãtorul de
dincoace de Râu, de ªetar-Boznai* ºi
tovarãºii lor din Afarsac care locuiau
dincoace de Râu. *Cap. 4.9.

7. I-au trimis o scrisoare cu urmã-
torul cuprins:
„Cãtre împãratul Dariu, sãnãtate!
8. Sã ºtie împãratul cã ne-am dus în

þinuturile lui Iuda, la Casa Dumnezeului
celui mare. Ea se zideºte din pietre
cioplite, ºi în pereþi se pune lemn;

lucrul merge repede ºi izbuteºte în
mâinile lor.
9. Am întrebat pe bãtrâni ºi le-am

vorbit aºa: „Cine v-a dat* învoire sã
zidiþi Casa aceasta ºi sã ridicaþi zidurile
acestea?” *Vers. 3,4.

10. Le-am cerut ºi numele lor ca sã þi
le facem cunoscut ºi am pus în scris
numele oamenilor care sunt în fruntea
lor.
11. Iatã rãspunsul pe care ni l-au dat:

„Noi suntem slujitorii Dumnezeului
cerurilor ºi al pãmântului ºi zidim din
nou Casa care fusese ziditã acum
mulþi ani. Un mare împãrat* al lui
Israel o zidise ºi o isprãvise. *1 Împ. 6.1.

12. Dar, dupã ce* pãrinþii noºtri au
mâniat pe Dumnezeul cerurilor, El i-a
dat în mâinile lui Nebucadneþar**,
împãratul Babilonului, haldeianul,
care a nimicit Casa aceasta ºi a luat pe
popor rob la Babilon.

*2 Cron. 36.16,17. **2 Împ. 24.2; 25.8,9,11.

13. Totuºi în cel dintâi an al lui Cir*,
împãratul Babilonului, împãratul Cir a
dat poruncã sã se zideascã din nou
aceastã Casã a lui Dumnezeu. *Cap. 1.1.

14. ªi chiar împãratul Cir a scos din
templul din Babilon uneltele de aur*
ºi de argint ale Casei lui Dumnezeu,
pe care le luase Nebucadneþar din
Templul de la Ierusalim ºi le dusese în
templul din Babilon, le-a dat în mâna
aºa-zisului** ªeºbaþar, pe care l-a pus
dregãtor, *Cap. 1.7,8; 6.5. **Hag. 1.14; 2.21.

15. ºi i-a zis: „Ia uneltele acestea, 
du-te de le pune în Templul din Ierusa-
lim ºi sã se zideascã din nou Casa lui
Dumnezeu pe locul unde era.”
16. Acest ªeºbaþar a venit, dar, ºi a

pus* temeliile Casei lui Dumnezeu la
Ierusalim. De atunci pânã acum se
zideºte ea, ºi nu s-a** isprãvit.

*Cap. 3.8,10. **Cap. 6.15.

17. Acum, dacã împãratul gãseºte cu
cale, sã se facã cercetãri* în casa
vistieriilor împãratului la Babilon, ca sã
vadã dacã s-a dat din partea împãratului
Cir o poruncã pentru zidirea Casei
acesteia a lui Dumnezeu la Ierusalim.
Apoi, sã ne trimitã împãratul  voinþa lui
asupra acestui lucru.” *Cap. 6.1,2.

Porunca lui Dariu

61. Atunci împãratul Dariu a dat
poruncã sã se facã cercetãri* în casa

scrisorilor, unde se puneau vistieriile
în Babilon. *Cap. 5.17.
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2. ªi s-a gãsit la Ahmeta, capitala
þinutului Mediei, un sul pe care era
scrisã aceastã aducere aminte:
3. „În anul întâi al domniei împã-

ratului Cir, împãratul Cir a dat aceastã
poruncã privitoare la Casa lui Dum-
nezeu din Ierusalim: „Casa sã fie
ziditã iarãºi, ca sã fie un loc unde sã se
aducã jertfe ºi sã aibã temelii tari. Sã
aibã o înãlþime de ºaizeci de coþi, o
lãþime de ºaizeci de coþi,
4. trei rânduri* de pietre cioplite ºi un

rând de lemn nou. Cheltuielile vor fi
plãtite din casa împãratului. *1 Împ. 6.36.

5. Mai mult, uneltele de aur* ºi de
argint ale Casei lui Dumnezeu, pe care
le luase Nebucadneþar din Templul de
la Ierusalim ºi le adusese la Babilon,
sã fie date înapoi, duse în Templul din
Ierusalim, la locul unde erau, ºi puse
în Casa lui Dumnezeu.” *Cap. 1.7,8; 5.14.

6. Acum, Tatnai, dregãtorul de din-
colo de Râu, ªetar-Boznai ºi tovarãºii
voºtri de slujbã din Afarsac, care
locuiþi dincolo de Râu, depãrtaþi-vã*
de locul acesta. *Cap. 5.3.

7. Lãsaþi sã meargã înainte lucrãrile
acestei Case a lui Dumnezeu; dregã-
torul iudeilor ºi bãtrânii iudeilor s-o
zideascã iarãºi pe locul unde era.
8. Iatã porunca pe care o dau cu

privire la ce veþi avea de fãcut faþã
de aceºti bãtrâni ai iudeilor, pentru
zidirea acestei Case a lui Dumnezeu:
cheltuielile, luate din averile împãra-
tului venite din birurile de dincolo de
Râu, sã fie plãtite îndatã oamenilor
acestora ca sã nu înceteze lucrul.
9. Lucrurile trebuincioase pentru

arderile de tot ale Dumnezeului ceru-
rilor, viþei, berbeci ºi miei, grâu, sare,
vin ºi untdelemn, sã li se dea, la
cerere, preoþilor din Ierusalim, zi de zi
ºi fãrã nici o lipsã,
10. ca sã aducã jertfe de bun miros*

Dumnezeului cerurilor ºi sã se** roage
pentru viaþa împãratului ºi a fiilor lui.

*Cap. 7.23. Ier. 29.7. **1 Tim. 2.1,2.

11. ªi iatã porunca pe care o dau cu
privire la oricine va cãlca porunca
aceasta: sã se scoatã din casa lui o
bârnã, s-o ridice ca sã fie spânzurat pe
ea, ºi casa* sã i se prefacã într-o
grãmadã de gunoi. *Dan. 2.5; 3.29.

12. Dumnezeul care a pus sã locu-
iascã în locul acela Numele Lui* sã
rãstoarne pe orice împãrat ºi pe orice
popor care ar întinde mâna sã calce

cuvântul meu ca sã nimiceascã aceastã
Casã a lui Dumnezeu din Ierusalim!
Eu, Dariu, am dat porunca aceasta. Sã
fie împlinitã întocmai.” *1 Împ. 9.3.

13. Tatnai, dregãtorul de dincoace de
Râu, ªetar-Boznai ºi tovarãºii lor de
slujbã au împlinit întocmai porunca
aceasta pe care le-a trimis-o împãratul
Dariu.
14. ªi bãtrânii* iudeilor au zidit cu

izbândã, dupã prorociile prorocului
Hagai ºi ale lui Zaharia, fiul lui Ido;
au zidit ºi au isprãvit, dupã porunca
Dumnezeului lui Israel ºi dupã porunca
lui Cir**, lui Dariu† ºi lui†† Artaxerxe,
împãratul perºilor.
*Cap. 5.1,2. **Vers. 3. Cap. 1.1; 5.13. †Cap. 4.24. ††Cap. 7.1.

15. Casa a fost isprãvitã în ziua a
treia a lunii Adar, în al ºaselea an al
domniei împãratului Dariu.

Sfinþirea Templului
16. Copiii lui Israel, preoþii ºi leviþii,

ºi ceilalþi fiii ai robiei au fãcut cu
bucurie sfinþirea* acestei Case a lui
Dumnezeu. *1 Împ. 8.63. 2 Cron. 7.5.

17. Au adus* pentru sfinþirea acestei
Case a lui Dumnezeu o sutã de viþei,
douã sute de berbeci, patru sute de
miei ºi, ca jertfe ispãºitoare pentru tot
Israelul, doisprezece þapi, dupã numãrul
seminþiilor lui Israel. *Cap. 8.35.

18. Au pus pe preoþi, dupã cetele*
lor, ºi pe leviþi, dupã împãrþirile** lor,
pentru slujba lui Dumnezeu la
Ierusalim, cum este scris† în cartea lui
Moise. *1 Cron. 24.1. **1 Cron. 23.6. †Num. 3.6; 8.9.

19. Fiii robiei au prãznuit Paºtile* în
a paisprezecea zi a lunii întâi.

*Exod 12.6.

20. Preoþii ºi leviþii se curãþaserã* cu
toþii, aºa cã toþi erau curaþi; au jertfit
paºtile** pentru toþi fiii robiei, pentru
fraþii lor, preoþii, ºi pentru ei înºiºi.

*2 Cron. 30.15. **2 Cron. 35.11.

21. Copiii lui Israel întorºi din robie
au mâncat paºtile împreunã cu toþi cei
ce se depãrtaserã de necurãþia* neamu-
rilor þãrii ºi care s-au unit cu ei ca sã
caute pe Domnul Dumnezeul lui
Israel. *Cap. 9.11.

22. Au prãznuit cu bucurie ºapte zile
sãrbãtoarea Azimelor*, cãci Domnul îi
înveselise fãcând** pe împãratul† Asi-
riei sã-i sprijine în lucrarea Casei lui
Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.

*Exod 12.15; 13.6. 2 Cron. 30.21; 35.17. **Prov. 21.1. 
†2 Împ. 23.29. 2 Cron. 33.11. Vers. 6, etc. Cap. 1.1. 
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Venirea lui Ezra la Ierusalim

71. Dupã aceste lucruri, sub domnia
lui* Artaxerxe, împãratul perºilor,

a venit Ezra, fiul** lui Seraia, fiul lui
Azaria, fiul lui Hilchia,

*Neem. 2.1. **1 Cron. 6.14.

2. fiul lui ªalum, fiul lui Þadoc, fiul
lui Ahitub,
3. fiul lui Amaria, fiul lui Azaria, fiul

lui Meraiot,
4. fiul lui Zerahia, fiul lui Uzi, fiul

lui Buchi,
5. fiul lui Abiºua, fiul lui Fineas, fiul

lui Eleazar, fiul lui Aaron, marele
preot.
6. Acest Ezra a venit din Babilon: era

un cãrturar iscusit* în Legea lui Moise
datã de Domnul Dumnezeul lui Israel.
ªi, fiindcã mâna** Domnului Dum-
nezeului sãu era peste el, împãratul i-a
dat tot ce ceruse.

*Vers. 11,12,21. **Vers. 9. Cap. 8.22,31.

7. Mulþi din copiii lui Israel, din
preoþi ºi din leviþi*, din cântãreþi, din
uºieri ºi din slujitorii** Templului au
venit† ºi ei la Ierusalim, în al ºaptelea
an al împãratului Artaxerxe.

*Cap. 2.43; 8.20. **Cap. 8.1. †Cap. 8.15, etc.

8. Ezra a venit la Ierusalim în a
cincea lunã a anului al ºaptelea al
împãratului.
9. Plecase din Babilon în ziua întâi a

lunii întâi ºi a ajuns la Ierusalim în
ziua întâi a lunii a cincea, mâna bunã*
a Dumnezeului sãu fiind peste el.

*Vers. 6. Neem. 2.8,18.

10. Cãci Ezra îºi pusese inima sã
adânceascã ºi sã împlineascã* Legea
Domnului, ºi sã înveþe** pe oameni în
mijlocul lui Israel legile ºi poruncile.
*Ps. 119.45. **Deut. 33.10. Vers. 6,25. Neem. 8.1-8. Mal. 2.7.

11. Iatã cuprinsul scrisorii date de
împãratul Artaxerxe preotului ºi cãrtu-
rarului Ezra, care învãþa poruncile ºi
legile Domnului cu privire la Israel:
12. „Artaxerxe, împãratul* împãra-

þilor, cãtre Ezra, preotul ºi cãrturarul
iscusit în Legea Dumnezeului ceru-
rilor, ºi aºa mai departe...:

*Ezec. 26.7. Dan. 2.37.

13. Am dat poruncã sã se lase sã
plece aceia din poporul lui Israel, din
preoþii ºi din leviþii lui care se aflã în
împãrãþia mea ºi care vor sã plece cu
tine la Ierusalim.
14. Tu eºti trimis de împãratul ºi de

cei ºapte sfetnici* ai lui sã cercetezi

în Iuda ºi Ierusalim, dupã Legea Dum-
nezeului tãu care este în mâinile tale,

*Est. 1.14.

15. ºi sã duci argintul ºi aurul pe care
împãratul ºi sfetnicii sãi l-au dãruit cu
dragã inimã Dumnezeului lui Israel, a
cãrui locuinþã* este la Ierusalim,

*2 Cron. 6.2. Ps. 135.21.

16. tot argintul ºi aurul* pe care-l vei
gãsi în tot þinutul Babilonului ºi daru-
rile de bunãvoie fãcute de popor** ºi
preoþi pentru Casa Dumnezeului lor la
Ierusalim. *Cap. 8.25. **1 Cron. 29.6,9.

17. Ca urmare, vei avea grijã sã cum-
peri cu argintul acesta viþei, berbeci,
miei ºi ce trebuie pentru darurile* de
mâncare ºi jertfele de bãuturã ºi sã**
le aduci pe altarul Casei Dumnezeului
vostru la Ierusalim.

*Num. 15.4-13. **Deut. 12.5,11.

18. Cu celãlalt argint ºi aur sã faceþi
ce veþi crede de cuviinþã, tu ºi fraþii
tãi, potrivit cu voia Dumnezeului
vostru.
19. Pune înaintea Dumnezeului din

Ierusalim uneltele care-þi vor fi încre-
dinþate pentru slujba Casei Dum-
nezeului tãu.
20. Sã scoþi din casa vistieriilor împã-

ratului ce va trebui pentru celelalte
cheltuieli pe care le vei avea de fãcut
cu privire la Casa Dumnezeului tãu.
21. Eu, împãratul Artaxerxe, dau

poruncã tuturor vistiernicilor de din-
colo de Râu sã dea îndatã lui Ezra,
preot ºi cãrturar iscusit în Legea Dum-
nezeului cerurilor, tot ce vã va cere,
22. pânã la o sutã de talanþi de argint,

o sutã de cori de grâu, o sutã de baþi de
vin, o sutã de baþi de untdelemn ºi sare
câtã va vrea.
23. Tot ce este poruncit de Dumnezeul

cerurilor sã se facã întocmai pentru
Casa Dumnezeului cerurilor, pentru ca
sã nu vinã mânia Lui asupra împã-
rãþiei, asupra împãratului ºi asupra
fiilor sãi.
24. Vã facem cunoscut cã nu puteþi

pune nici bir, nici dare, nici vamã de
trecere peste nici unul din preoþi, din
leviþi, din cântãreþi, din uºieri, din
slujitorii Templului ºi din slujitorii
acestei Case a lui Dumnezeu.
25. ªi tu, Ezra, dupã înþelepciunea lui

Dumnezeu pe care o ai, pune* judecã-
tori ºi dregãtori care sã facã dreptate
la tot poporul de dincolo de Râu,
tuturor celor ce cunosc legile Dum-
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nezeului tãu; ºi fã-le cunoscut celor ce
nu le cunosc**. *Exod 18.21,22. 
Deut. 16.18. **Vers. 10. 2 Cron. 17.7. Mal. 2.7. Mat. 23.2,3.

26. Oricine nu va pãzi întocmai
Legea Dumnezeului tãu ºi legea împã-
ratului sã fie osândit la moarte, la exil,
la o gloabã sau la temniþã.”
27. „Binecuvântat* sã fie Domnul

Dumnezeul pãrinþilor noºtri, care**
a pregãtit inima împãratului ca sã
slãveascã astfel Casa Domnului la
Ierusalim *1 Cron. 29.10. **Cap. 6.22.

28. ºi a îndreptat* asupra mea bunã-
voinþa împãratului, a sfetnicilor sãi ºi
a tuturor cãpeteniilor puternice ale lui!
Întãrit de mâna** Domnului Dum-
nezeului meu care era asupra mea, am
strâns pe cãpeteniile lui Israel, ca sã
plece cu mine.

*Cap. 9.9. **Vers. 6,9. Cap. 5.5; 8.18.

Tovarãºii lui Ezra

81. Iatã capii de familii ºi spiþele de
neam ale celor ce s-au suit cu mine

din Babilon, sub domnia împãratului
Artaxerxe:
2. din fiii lui Fineas, Gherºom; din

fiii lui Itamar, Daniel; din fiii lui David,
Hatuº*; *1 Cron. 3.22.

3. din fiii lui ªecania; din fiii lui
Pareoº*, Zaharia, ºi cu el o sutã cinci-
zeci de bãrbaþi înscriºi; *Cap. 2.3.

4. din fiii lui Pahat-Moab, Elioenai,
fiul lui Zerahia, ºi cu el douã sute de
bãrbaþi;
5. din fiii lui ªecania, fiul lui Iahaziel,

ºi cu el trei sute de bãrbaþi;
6. din fiii lui Adin, Ebed, fiul lui

Ionatan, ºi cu el cincizeci de bãrbaþi;
7. din fiii lui Elam, Isaia, fiul Ataliei,

ºi cu el ºaptezeci de bãrbaþi;
8. din fiii lui ªefatia, Zebadia, fiul lui

Micael, ºi cu el optzeci de mii de
bãrbaþi;
9. din fiii lui Ioab, Obadia, fiul lui

Iehiel, ºi cu el douã sute optsprezece
bãrbaþi;
10. din fiii lui ªelomit, fiul lui

Iosifia, ºi cu el o sutã ºaizeci de
bãrbaþi;
11. din fiii lui Bebai, Zaharia, fiul lui

Bebai, ºi cu el douãzeci ºi opt de
bãrbaþi;
12. din fiii lui Azgad, Iohanan, fiul

lui Hacatan, ºi cu el o sutã zece
bãrbaþi;
13. din fiii lui Adonicam, cei din

urmã, ale cãror nume iatã-le: Elifelet,

Ieiel ºi ªemaia, ºi cu ei ºaizeci de
bãrbaþi;
14. din fiii lui Bigvai, Utai ºi Zabud,

ºi cu ei ºaptezeci de bãrbaþi.
15. I-am strâns la râul care curge spre

Ahava ºi am tãbãrât acolo trei zile.
Am cãutat între popor ºi preoþi, ºi 
n-am gãsit acolo pe nici unul din fiii
lui* Levi. *Cap. 7.7.

16. Atunci am trimis sã cheme pe
cãpeteniile Eliezer, Ariel, ªemaia,
Elnatan, Iarib, Elnatan, Natan, Zaharia
ºi Meºulam, ºi pe învãþãtorii, Ioiarib ºi
Elnatan.
17. I-am trimis la cãpetenia Ido, care

locuia la Casifia, ºi am pus în gura lor
ce trebuiau sã spunã lui Ido ºi fraþilor
sãi slujitori ai Templului care erau la
Casifia, ca sã ne aducã slujitori pentru
Casa Dumnezeului nostru.
18. ªi, fiindcã mâna cea bunã a Dum-

nezeului nostru era peste noi, ne-au
adus* pe Serebia, bãrbat cu minte,
dintre fiii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul
lui Israel, ºi cu el pe fiii ºi fraþii lui, în
numãr de optsprezece; *Neem. 8.7; 9.4,5.

19. pe Haºabia, ºi cu el pe Isaia,
dintre fiii lui Merari, fraþii sãi ºi fiii
lor, în numãr de douãzeci;
20. ºi dintre slujitorii* Templului, pe

care David ºi cãpeteniile îi puseserã în
slujba leviþilor, douã sute douãzeci de
slujitori ai Templului, toþi numiþi pe
nume. *Cap. 2.43.

21. Acolo, la râul Ahava, am vestit*
un post de smerire** înaintea Dum-
nezeului nostru, ca sã cerem de la El
o† cãlãtorie fericitã pentru noi, pentru
copiii noºtri ºi pentru tot ce era al nostru.

*2 Cron. 20.3. **Lev. 16.29; 23.29. Isa. 58.3,5. †Ps. 5.8.

22. Îmi era ruºine* sã cer împãratului
o oaste de însoþire ºi cãlãreþi, ca sã ne
ocroteascã împotriva vrãjmaºului pe
drum, cãci spusesem împãratului:
„Mâna** Dumnezeului nostru este,
spre binele† lor, peste toþi cei ce-L
cautã, dar puterea ºi mânia†† Lui sunt
peste toþi cei ce-L pãrãsesc*†.”
*1 Cor. 9.15. **Cap. 7.6,9,28. †Ps. 33.18,19; 34.15,22. Rom.
8.28. ††Ps. 34.16. *†2 Cron. 15.2.

23. Pentru aceasta am postit ºi am
chemat pe Dumnezeul nostru. ªi El ne-a
ascultat*. *1 Cron. 5.20. 2 Cron. 33.13. Isa. 19.22.

24. Am ales douãsprezece cãpetenii
dintre preoþi, pe ªerebia, Haºabia ºi
zece din fraþii lor.
25. Am cântãrit înaintea lor argintul*,

aurul ºi uneltele date în dar pentru
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Casa Dumnezeului nostru de împãrat,
sfetnicii ºi cãpeteniile lui, ºi de toþi cei
din Israel care se aflau acolo.

*Cap. 7.15,16.

26. Am dat în mâinile lor ºase sute
cincizeci de talanþi de argint, unelte de
argint de o sutã de talanþi, o sutã de
talanþi de aur,
27. douãzeci de pahare de aur de o mie

de darici ºi douã vase de aramã frumos
poleitã, tot atât de scumpã ca aurul.
28. Apoi le-am zis: „Sunteþi închinaþi*

Domnului. Vasele acestea sunt lucruri
sfinte**, ºi argintul ºi aurul acesta sunt
un dar de bunãvoie fãcut Domnului
Dumnezeului pãrinþilor voºtri.

*Lev. 21.6-8. Deut. 33.8. **Lev. 22.2,3. Num. 4.4,15,19,20.

29. Fiþi cu ochii în patru ºi luaþi
lucrurile acestea sub paza voastrã,
pânã le veþi cântãri înaintea cãpete-
niilor preoþilor ºi înaintea leviþilor, ºi
înaintea capilor de familii ai lui Israel,
la Ierusalim, în cãmãrile Casei Dom-
nului.”
30. ªi preoþii ºi leviþii au luat greu-

tatea argintului, aurului ºi vaselor, ca
sã le ducã la Ierusalim în Casa Dum-
nezeului nostru.
31. Am plecat de la râul Ahava, ca sã

ne ducem la Ierusalim, în a douãspre-
zecea zi a lunii întâi. Mâna* Dum-
nezeului nostru a fost peste noi ºi ne-a
pãzit de loviturile vrãjmaºului ºi de
orice piedicã pe drum. *Cap. 7.6,9,28.

32. Am ajuns* la Ierusalim ºi ne-am
odihnit acolo trei zile. *Neem. 2.11.

33. În ziua a patra, am cântãrit* în Casa
Dumnezeului nostru argintul, aurul ºi
vasele, pe care le-am încredinþat lui
Meremot, fiul lui Urie, preotul. Cu el
era Eleazar, fiul lui Fineas, ºi împreunã
cu ei leviþii, Iozabad, fiul lui Iosua, ºi
Noadia, fiul lui Binui. *Vers. 26,30.

34. Fiind cercetate toate dupã numãr
ºi greutate, au pus atunci în scris
greutatea tuturor.
35. Fiii robiei, întorºi din robie, au

adus ca ardere de tot* Dumnezeului
lui Israel doisprezece viþei pentru tot
Israelul, nouãzeci ºi ºase de berbeci,
ºaptezeci ºi ºapte de miei ºi doispre-
zece þapi ca jertfe ispãºitoare, toate ca
ardere de tot Domnului. *Cap. 6.17.

36. Au dat poruncile* împãratului
dregãtorilor împãratului ºi cârmuitorilor
de dincoace de Râu, care au ajutat pe
popor ºi Casa lui Dumnezeu.

*Cap. 7.21.

Rugãciunea lui Ezra

91. Dupã ce s-a sfârºit lucrul acesta,
cãpeteniile s-au apropiat de mine ºi

au zis: „Poporul lui Israel, preoþii ºi
leviþii nu s-au despãrþit* de popoarele
acestor þãri ºi au fãcut** urâciunile lor,
ale canaaniþilor, hetiþilor, fereziþilor,
iebusiþilor, amoniþilor, moabiþilor,
egiptenilor ºi amoriþilor.

*Cap. 6.21. Neem. 9.2. **Deut. 12.30,31.

2. Cãci ºi-au* luat neveste din fetele
lor pentru ei ºi pentru fiii lor, ºi au
amestecat** neamul† sfânt cu popoa-
rele þãrilor acestora. ªi cãpeteniile ºi
dregãtorii au fost cei dintâi care au
sãvârºit pãcatul acesta.”

*Exod 34.16. Deut. 7.3. Neem. 13.23. **Exod 19.6; 22.31.
Deut. 7.6; 14.2. †2 Cor. 6.14.

3. Când am auzit lucrul acesta, mi-am
sfâºiat* hainele ºi mantaua, mi-am
smuls pãrul din cap ºi perii din barbã
ºi am stat jos mâhnit**.

*Iov 1.20. **Ps. 143.4.

4. Atunci s-au strâns la mine toþi cei
ce se temeau* de cuvintele Dum-
nezeului lui Israel, din pricina pãca-
tului fiilor robiei. ªi eu am stat jos,
mâhnit, pânã la jertfa de searã**.

*Cap. 10.3. Isa. 66.2. **Exod 29.39.

5. Apoi, în clipa jertfei de searã, 
m-am sculat din smerirea mea, cu
hainele ºi mantaua sfâºiate, am cãzut
în genunchi, am întins* mâinile spre
Domnul Dumnezeul meu ºi am zis:

*Exod 9.29,33.

6. „Dumnezeule, sunt uluit ºi mi-e*
ruºine, Dumnezeule, sã-mi ridic faþa
spre Tine. Cãci fãrãdelegile** noastre
s-au înmulþit deasupra capetelor noastre,
ºi greºelile noastre au ajuns† pânã la
ceruri.

*Dan. 9.7,8. **Ps. 38.4. †2 Cron. 28.9. Apoc. 18.5.

7. Din zilele pãrinþilor noºtri am fost
foarte* vinovaþi pânã în ziua de azi, ºi
din pricina fãrãdelegilor noastre am**
fost daþi, noi, împãraþii noºtri ºi preoþii
noºtri, în mâinile împãraþilor strãini,
pradã sabiei, robiei, jafului ºi ruºinii†
care ne acoperã astãzi faþa.

*Ps. 106.6. Dan. 9.5,6,8. **Deut. 28.36,64. Neem. 9.30.
†Dan. 9.7,8.

8. ªi totuºi Domnul Dumnezeul nostru
S-a îndurat de noi, lãsându-ne câþiva
oameni scãpaþi ºi dându-ne un adãpost
în locul Lui cel sfânt, ca sã ne
lumineze* ochii ºi sã ne dea puþinã
rãsuflare în mijlocul robiei noastre.

*Ps. 13.3; 34.5.

EZRA 8, 9 495



9. Cãci* suntem robi, dar Dumnezeu**
nu ne-a pãrãsit în robia noastrã. A
îndreptat spre noi bunãvoinþa† împã-
raþilor perºilor, ºi ei ne-au dat o nouã
putere de viaþã, ca sã putem zidi Casa
Dumnezeului nostru ºi sã-i dregem
dãrâmãturile, fãcându-ne astfel rost
de un loc de adãpost†† în Iuda ºi la
Ierusalim.

*Neem. 9.36. **Ps. 136.23. †Cap. 7.28. ††Isa. 5.2.

10. Acum, ce sã mai zicem noi dupã
aceste lucruri, Dumnezeule? Cãci am
pãrãsit poruncile Tale,
11. pe care ni le porunciseºi prin

robii Tãi prorocii, zicând: „Þara în care
intraþi s-o stãpâniþi este o þarã întinatã*
de necurãþiile popoarelor din aceste
þinuturi, de urâciunile cu care au
umplut-o de la un capãt la altul cu
necurãþiile lor. *Cap. 6.21.

12. Sã nu* daþi deci pe fetele voastre
dupã fiii lor, nici sã nu luaþi pe fetele
lor de neveste pentru fiii voºtri, ºi sã
nu vã pese** niciodatã nici de pro-
pãºirea lor, nici de bunãstarea lor. În
chipul acesta veþi ajunge tari, veþi
mânca cele mai bune roade ale þãrii ºi
o veþi lãsa† pe veci moºtenire fiilor
voºtri.” *Exod 23.32; 34.16. 
Deut. 7.3. **Deut. 23.6. †Prov. 13.22; 20.7.

13. Dupã tot ce mi s-a întâmplat din
pricina faptelor rele ºi marilor greºeli
pe care le-am fãcut, mãcar cã Tu,
Dumnezeule, nu ne-ai pedepsit* dupã
fãrãdelegile noastre, se cuvine ca acum,
când ne-ai pãstrat pe aceºti oameni
scãpaþi, *Ps. 103.10.

14. sã începem iarãºi sã încãlcãm*
poruncile Tale ºi sã ne încuscrim**
cu aceste popoare urâcioase? N-ar†
izbucni atunci iarãºi mânia Ta împo-
triva noastrã, pânã acolo încât ne-ar
nimici, fãrã sã lase nici rãmãºiþã, nici
robi izbãviþi? *Ioan 5.14. 
2 Pet. 2.20,21. **Vers. 2. Neem. 13.23,27. †Deut. 9.8.

15. Doamne Dumnezeul lui Israel, Tu
eºti drept*; cãci astãzi noi suntem o
rãmãºiþã de robi izbãviþi. Iatã-ne
înaintea** Ta ca niºte† vinovaþi, ºi din
aceastã pricinã nu putem sta†† înaintea
Ta.” *Neem. 9.33. 
Dan. 9.14. **Rom. 3.19. †1 Cor. 15.17. ††Ps. 130.3.

Trimiterea femeilor strãine

10 1. Pe când* stãtea Ezra plângând
ºi cu faþa la pãmânt înaintea**

Casei lui Dumnezeu ºi fãcea aceastã
rugãciune ºi mãrturisire, se strânsese

la el o mulþime foarte mare de oameni
din Israel, bãrbaþi, femei ºi copii, ºi
poporul vãrsa multe lacrimi.

*Dan. 9.20. **2 Cron. 20.9.

2. Atunci ªecania, fiul lui Iehiel,
dintre fiii lui Elam, a luat cuvântul ºi a
zis lui Ezra: „Am pãcãtuit* împotriva
Dumnezeului nostru ducându-ne la
femei strãine care fac parte din popoa-
rele þãrii. Dar Israel n-a rãmas fãrã
nãdejde în aceastã privinþã. *Neem. 13.27.

3. Sã facem acum un legãmânt* cu
Dumnezeul nostru pentru izgonirea
tuturor acestor femei ºi a copiilor lor,
dupã pãrerea domnului meu ºi a celor
ce se tem** de poruncile† Dumnezeului
nostru. ªi facã-se dupã Lege.

*2 Cron. 34.31. **Cap. 9.4. †Deut. 7.2,3.

4. Scoalã-te, cãci treaba aceasta te
priveºte. Noi vom fi cu tine. Îmbãr-
bãteazã-te* ºi lucreazã.” *1 Cron. 28.10.

5. Ezra s-a sculat ºi a pus pe cãpe-
teniile preoþilor, leviþilor ºi întregului
Israel sã jure* cã vor face ce se
spusese. ªi ei au jurat. *Neem. 5.12.

6. Apoi, Ezra a plecat dinaintea Casei
lui Dumnezeu ºi s-a dus în odaia lui
Iohanan, fiul lui Eliaºib. Când a intrat,
n-a mâncat pâine* ºi n-a bãut apã,
pentru cã era mâhnit din pricina pãca-
tului fiilor robiei. *Deut. 9.18.

7. S-a dat de veste în Iuda ºi la
Ierusalim cã toþi fiii robiei trebuie sã
se adune la Ierusalim
8. ºi cã, dupã pãrerea cãpeteniilor ºi

bãtrânilor, oricui nu va veni în trei
zile, i se vor lua averile, ºi el însuºi va
fi izgonit din adunarea fiilor robiei.
9. Toþi bãrbaþii lui Iuda ºi Beniamin

s-au strâns la Ierusalim în trei zile.
Era a douãzecea zi a lunii a noua.
Tot poporul* stãtea pe locul deschis
dinaintea Casei lui Dumnezeu, tremu-
rând din pricina împrejurãrii aceleia ºi
de ploaie. *1 Sam. 12.18.

10. Preotul Ezra s-a sculat ºi le-a zis:
„Aþi pãcãtuit luând femei strãine ºi aþi
fãcut pe Israel ºi mai vinovat.
11. Mãrturisiþi-vã acum* greºeala

înaintea Domnului Dumnezeului pãrin-
þilor voºtri ºi faceþi voia Lui! Despãr-
þiþi-vã** de popoarele þãrii ºi de femeile
strãine.” *Ios. 7.19. Prov. 28.13. **Vers. 3.

12. Toatã adunarea a rãspuns cu glas
tare: „Trebuie sã facem cum ai zis!
13. Dar poporul este în mare numãr,

vremea este ploioasã, ºi nu poate sã
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Rugãciunea lui Neemia

11. Istorisirea lui Neemia*, fiul lui
Hacalia.

În luna Chiºleu, în al douãzecilea an,
pe când eram în capitala Susa,

*Cap. 10.1.

2. a venit Hanani, unul din fraþii mei, ºi
câþiva oameni din Iuda. I-am întrebat

despre iudeii scãpaþi care mai rãmã-
seserã din robie ºi despre Ierusalim.
3. Ei mi-au rãspuns: „Cei ce au mai

rãmas din robie sunt acolo în þarã,
în cea mai mare nenorocire ºi ocarã;
zidurile* Ierusalimului sunt dãrâmate**,
ºi porþile sunt arse de foc.”

*Cap. 2.17. **2 Împ. 25.10.

4. Când am auzit aceste lucruri, am

NEEMIA
(Isaia 58.12.)

rãmânã afarã. De altfel, aceasta nu
este treabã de o zi sau douã, cãci sunt
mulþi printre noi care au pãcãtuit în
privinþa aceasta.
14. Sã rãmânã, dar, toate cãpeteniile

noastre în locul întregii adunãri. ªi
toþi cei din cetãþile noastre care s-au
însurat cu femei strãine sã vinã la
timpuri hotãrâte, cu bãtrânii ºi judecã-
torii din fiecare cetate, pânã se va
abate de la noi mânia* aprinsã a Dum-
nezeului nostru din pricina întâmplãrii
acesteia.” *2 Cron. 30.8.

15. Ionatan, fiul lui Asael, ºi Iahzia,
fiul lui Ticva, ajutaþi de Meºulam ºi de
levitul ªabtai, au fost singurii împo-
triva acestei pãreri
16. pe care au primit-o fiii robiei. Au

ales pe preotul Ezra, ºi capi de familii
dupã casele lor pãrinteºti, toþi numiþi
pe nume, ºi au stat în ziua întâi a lunii
a zecea sã cerceteze lucrul acesta.
17. În ziua întâi a lunii întâi au

isprãvit cu toþi bãrbaþii care se însu-
raserã cu femei strãine.
18. Între fiii preoþilor s-au gãsit unii

care se însuraserã cu femei strãine:
dintre fiii lui Iosua, fiul lui Ioþadac, ºi
dintre fraþii sãi: Maaseia, Eliezer,
Iarib ºi Ghedalia, care s-au îndatorat
19. dând* mâna sã-ºi izgoneascã

nevestele ºi sã aducã un berbec ca
jertfã pentru vinã;

*2 Împ. 10.15. 1 Cron. 29.24. 2 Cron. 30.8.

20. din fiii lui Imer: Hanani ºi
Zebadia;
21. din fiii lui Harim: Maaseia, Ilie,

ªemaia, Iehiel ºi Ozia;
22. din fiii lui Paºhur: Elioenai,

Maaseia, Ismael, Netaneel, Iozabad ºi
Eleasa.
23. Dintre leviþi: Iozabad, ªimei,

Chelaia sau Chelita, Petahia, Iuda ºi
Eliezer.
24. Dintre cântãreþi: Eliaºib. 
Dintre uºieri: ªalum, Telem ºi Uri.
25. Dintre cei din Israel: din fiii lui

Pareoº: Ramia, Izia, Malchia, Miamin,
Eleazar, Malchia ºi Benaia;
26. din fiii lui Elam: Matania, Zaharia,

Iehiel, Abdi, Ieremot ºi Ilie;
27. dintre fiii lui Zatu: Elioenai, Elia-

ºib, Matania, Ieremot, Zabad ºi Aziza;
28. dintre fiii lui Bebai: Iohanan,

Hanania, Zabai ºi Atlai;
29. dintre fiii lui Bani: Meºulam,

Maluc, Adaia, Iaºub, ªeal ºi Ramot;
30. dintre fiii lui Pahat-Moab: Adna,

Chelal, Benaia, Maaseia, Matania,
Beþaleel, Binui ºi Manase;
31. dintre fiii lui Harim: Eliezer, Iºia,

Malchia, ªemaia, Simeon,
32. Beniamin, Maluc ºi ªemaria;
33. dintre fiii lui Haºum: Matnai,

Matata, Zabad, Elifelet, Ieremai,
Manase ºi ªimei;
34. dintre fiii lui Bani: Maadai,

Amram, Uel,
35. Benaia, Bedia, Cheluhu,
36. Vania, Meremot, Eliaºib,
37. Matania, Matnai, Iaasai,
38. Bani, Binui, ªimei,
39. ªelemia, Natan, Adaia,
40. Macnadbai, ªaºai, ªarai,
41. Azareel, ªelemia, ªemaria,
42. ªalum, Amaria ºi Iosif;
43. dintre fiii lui Nebo: Ieiel, Matitia,

Zabad, Zebina, Iadai, Ioel ºi Benaia.
44. Toþi aceºtia luaserã femei strãine,

ºi mulþi avuseserã copii cu ele.
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ºezut jos, am plâns ºi m-am jelit multe
zile. Am postit ºi m-am rugat înaintea
Dumnezeului cerurilor 
5. ºi am zis:
„Doamne* Dumnezeul cerurilor, Dum-

nezeule mare ºi înfricoºat, Tu** care
þii legãmântul Tãu ºi eºti plin de
îndurare faþã de cei ce Te iubesc ºi
pãzesc poruncile Tale!

*Dan. 9.4. **Exod 20.6.

6. Sã ia aminte urechea Ta, ºi ochii 
sã-Þi fie* deschiºi: ascultã rugãciunea
pe care Þi-o face robul Tãu acum, zi
ºi noapte, pentru robii Tãi, copiii lui
Israel, mãrturisind** pãcatele copiilor
lui Israel, pãcatele fãcute de noi
împotriva Ta; cãci eu ºi casa tatãlui
meu am pãcãtuit.

*1 Împ. 8.28,29. 2 Cron. 6.40. Dan. 9.17,18. **Dan. 9.20.

7. Te-am supãrat* ºi n-am pãzit**
poruncile Tale, legile ºi orânduirile pe
care le-ai dat robului Tãu Moise.

*Ps. 106.6. Dan. 9.5. **Deut. 28.15.

8. Adu-Þi aminte de cuvintele acestea
pe care le-ai dat robului Tãu Moise sã
le spunã: „Când veþi pãcãtui*, vã voi
risipi printre popoare;

*Lev. 26.33. Deut. 4.25-27; 28.64.

9. dar*, dacã vã veþi întoarce la Mine
ºi dacã veþi pãzi poruncile Mele ºi le
veþi împlini, atunci, chiar** dacã veþi
fi izgoniþi la marginea cea mai depãr-
tatã a cerului, de acolo vã voi aduna ºi
vã voi aduce iarãºi în locul pe care
l-am ales ca sã locuiascã Numele Meu
acolo.”

*Lev. 26.39, etc. Deut. 4.29-31; 30.2. **Deut. 30.4.

10. Ei* sunt robii Tãi ºi poporul Tãu
pe care l-ai rãscumpãrat prin puterea
Ta cea mare ºi prin mâna Ta cea tare.

*Deut. 9.29. Dan. 9.15.

11. Ah! Doamne, sã* ia aminte
urechea Ta la rugãciunea robului Tãu ºi
la rugãciunea robilor Tãi, care vor** sã
se teamã de Numele Tãu! Dã astãzi
izbândã robului Tãu ºi fã-l sã capete
trecere înaintea omului acestuia!” Pe
atunci eram paharnicul† împãratului.

*Vers. 6. **Isa. 26.8. Evr. 13.18. †Cap. 2.1.

Neemia la Ierusalim

21. În luna Nisan, anul al douã-
zecilea al împãratului Artaxerxe*,

pe când vinul era înaintea lui, am**
luat vinul ºi l-am dat împãratului.
Niciodatã nu fusesem trist înaintea lui.

*Ezra 7.1. **Cap. 1.11.

2. Împãratul mi-a zis: „Pentru ce ai
faþa tristã? Totuºi nu eºti bolnav; nu

poate fi decât o întristare* a inimii.”
Atunci m-a apucat o mare fricã

*Prov. 15.13.

3. ºi am rãspuns împãratului: „Trãiascã
împãratul* în veac! Cum sã n-am faþa
tristã, când cetatea** în care sunt mor-
mintele pãrinþilor mei este nimicitã, ºi
porþile ei sunt arse de foc?”

*1 Împ. 1.31. Dan. 2.4; 5.10; 6.6,21. **Cap. 1.3.

4. ªi împãratul mi-a zis: „Ce ceri?”
Eu m-am rugat Dumnezeului cerurilor
5. ºi am rãspuns împãratului: „Dacã

gãseºte cu cale împãratul ºi dacã robul
tãu îi este plãcut, trimite-mã în Iuda,
la cetatea mormintelor pãrinþilor mei,
ca s-o zidesc din nou.”
6. Împãratul, lângã care ºedea ºi împã-

rãteasa, mi-a zis atunci: „Cât va þine
cãlãtoria ta ºi când te vei întoarce?”
Împãratul a gãsit cu cale sã mã lase sã
plec, ºi i-am hotãrât o* vreme.

*Cap. 5.14; 13.6.

7. Apoi am zis împãratului: „Dacã
gãseºte împãratul cu cale, sã mi se dea
scrisori pentru dregãtorii de dincolo
de Râu, ca sã mã lase sã trec ºi sã intru
în Iuda,
8. ºi o scrisoare pentru Asaf, pãzi-

torul pãdurii împãratului, ca sã-mi dea
lemne sã fac grinzi pentru porþile
cetãþuii de lângã casã*, pentru zidul
cetãþii ºi pentru casa în care voi locui.”
Împãratul mi-a dat aceste scrisori,
cãci** mâna cea bunã a Dumnezeului
meu era peste mine.

*Cap. 3.7. **Ezra 5.5; 7.6,9,28. Vers. 18.

9. M-am dus la dregãtorii de dincolo
de Râu ºi le-am dat scrisorile împãra-
tului, care pusese sã mã însoþeascã
niºte mai mari ai oastei ºi niºte cãlãreþi.
10. Sanbalat, horonitul, ºi Tobia,

slujitorul amonit, când au auzit lucrul
acesta, nu le-a plãcut deloc cã venea
un om sã caute binele copiilor lui
Israel.

Neemia îmbãrbãteazã pe popor
11. Am* ajuns la Ierusalim ºi am

rãmas acolo trei zile. *Ezra 8.32.

12. Dupã aceea, m-am sculat noaptea
cu câþiva oameni, fãrã sã fi spus cuiva
ce-mi pusese Dumnezeul meu în inimã
sã fac pentru Ierusalim. Nu era cu
mine nici o altã vitã, afarã de vita pe
care cãlãream.
13. Am ieºit noaptea pe poarta* vãii

ºi m-am îndreptat spre izvorul balau-
rului ºi spre poarta gunoiului, uitân-
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du-mã cu bãgare de seamã la zidurile
dãrâmate** ale Ierusalimului ºi la
porþile lui arse de foc.

*2 Cron. 26.9. Cap. 3.13. **Vers. 17. Cap. 1.3. 

14. Am trecut pe la poarta* izvorului
ºi pe la iazul împãratului, ºi nu era loc
pe unde sã treacã vita care era sub
mine. *Cap. 3.15.

15. M-am suit noaptea pe la* pârâu
ºi m-am uitat iarãºi cu bãgare de
seamã la zid. Apoi am intrat pe poarta
vãii, ºi astfel m-am întors.

*2 Sam. 15.23. Ier. 31.40.

16. Dregãtorii nu ºtiau unde fusesem
ºi ce fãceam. Pânã în clipa aceea nu
spusesem nimic iudeilor, nici preoþilor,
nici mai marilor, nici dregãtorilor, nici
vreunuia din cei ce vedeau de treburi.
17. Le-am zis atunci: „Vedeþi starea

nenorocitã în care suntem! Ierusalimul
este dãrâmat, ºi porþile sunt arse de
foc. Veniþi sã zidim iarãºi zidul Ieru-
salimului ºi sã nu mai fim de* ocarã!”

*Cap. 1.3. Ps. 44.13; 79.4. Ier. 24.9. Ezec. 5.14,15; 22.4.

18. ªi le-am istorisit cum mâna* cea
bunã a Dumnezeului meu fusese peste
mine ºi ce cuvinte îmi spusese împã-
ratul. Ei au zis: „Sã ne sculãm ºi sã
zidim!” ªi s-au întãrit** în aceastã
hotãrâre bunã. *Vers. 8. **2 Sam. 2.7.

19. Sanbalat, horonitul, Tobia, sluji-
torul amonit, ºi Gheºem, arabul, fiind
înºtiinþaþi, ºi-au bãtut joc* de noi ºi
ne-au dispreþuit. Ei au zis: „Ce faceþi
voi acolo? Vã rãsculaþi** împotriva
împãratului?”

*Ps. 44.13; 79.4; 80.6. **Cap. 6.6.

20. ªi eu le-am rãspuns: „Dumnezeul
cerurilor ne va da izbânda. Noi, robii
Sãi, ne vom scula ºi vom zidi; dar voi*
n-aveþi nici parte, nici drept, nici
aducere aminte în Ierusalim.” *Ezra. 4.3.

Dregerea zidurilor Ierusalimului

31. Marele preot Eliaºib* s-a sculat
împreunã cu fraþii sãi, preoþii, ºi

au zidit** poarta oilor. Au sfinþit-o
ºi i-au pus uºile; au sfinþit-o de la
turnul Mea†, pânã la turnul†† lui
Hananeel.
*Cap. 12.10. **Ioan 5.2. †Cap. 12.39. ††Ier. 31.38. Zah. 14.10.

2. Alãturi de Eliaºib au zidit ºi
oamenii* din Ierihon; alãturi de el a
zidit ºi Zacur, fiul lui Imri. *Ezra 2.34.

3. Fiii lui Senaa au zidit poarta* peº-

tilor. Au acoperit-o cu scânduri ºi i-au
pus uºile**, încuietorile ºi zãvoarele.

*2 Cron. 33.14. Cap. 12.39. Þef. 1.10. **Cap. 6.1; 7.1.

4. Alãturi de ei a lucrat la dregerea
zidului Meremot, fiul lui Urie, fiul lui
Hacoþ; alãturi de ei a lucrat Meºulam,
fiul lui Berechia, fiul lui Meºezabeel;
alãturi de ei a lucrat Þadoc, fiul lui
Baana;
5. alãturi de ei au lucrat tecoiþii, ai

cãror fruntaºi nu s-au supus în slujba*
Domnului. *Judc. 5.23.

6. Ioiada, fiul lui Paseah, ºi Meºulam,
fiul lui Besodia, au dres poarta* cea
veche. Au acoperit-o cu scânduri ºi i-au
pus uºile, încuietorile ºi zãvoarele.

*Cap. 12.39.

7. Alãturi de ei au lucrat Melatia,
gabaonitul, Iadon, meronotitul, ºi
oamenii din Gabaon ºi Miþpa, pânã la
scaunul* dregãtorului de dincoace de
râul Eufrat; *Cap. 2.8.

8. alãturi de ei a lucrat Uziel, fiul lui
Harhaia, dintre argintari, ºi alãturi de
el a lucrat Hanania, dintre fãcãtorii de
mir. Au întãrit Ierusalimul pânã la
zidul cel lat*. *Cap. 12.38.

9. Alãturi de ei a lucrat Refaia, fiul
lui Hur, care era mai mare peste
jumãtate din þinutul Ierusalimului.
10. Alãturi de ei a lucrat, în faþa casei

sale, Iedaia, fiul lui Harumaf, ºi alãturi
de el a lucrat Hatuº, fiul lui Haºabnia.
11. O altã parte a zidului ºi turnul*

cuptoarelor au fost drese de Malchia,
fiul lui Harim, ºi de Haºub, fiul lui
Pahat-Moab. *Cap. 12.38.

12. Alãturi de ei a lucrat, cu fetele
sale, ªalum, fiul lui Haloheº, mai
marele peste jumãtate din þinutul
Ierusalimului.
13. Hanun ºi locuitorii Zanoahului au

dres poarta* vãii. Au zidit-o ºi i-au
pus uºile, încuietorile ºi zãvoarele. Ei
au fãcut o mie de coþi de zid pânã la
poarta** gunoiului. *Cap. 2.13. **Cap. 2.13.

14. Malchia, fiul lui Recab, mai marele
peste þinutul Bet-Hacheremului, a dres
poarta gunoiului. A zidit-o ºi i-a pus
uºile, încuietorile ºi zãvoarele.
15. ªalum, fiul lui Col-Hoze, mai

marele peste þinutul Miþpa, a dres
poarta* izvorului. A zidit-o, a aco-
perit-o cu scânduri ºi i-a pus uºile,
încuietorile ºi zãvoarele. A fãcut zidul
iazului Siloe** lângã grãdina împã-
ratului, pânã la treptele care coboarã
din cetatea lui David. *Cap. 2.14. **Ioan 9.7.
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16. Dupã el, Neemia, fiul lui Azbuc,
mai marele peste jumãtate din þinutul
Bet-Þurului, a lucrat la dregerea
zidului pânã în faþa mormintelor lui
David, pânã la iazul* care fusese zidit
ºi pânã la casa vitejilor.

*2 Împ. 20.20. Isa. 22.11.

17. Dupã el au lucrat leviþii, Rehum,
fiul lui Bani, ºi alãturi de el a lucrat,
pentru þinutul sãu, Haºabia, mai marele
peste jumãtate din þinutul Cheila.
18. Dupã el au lucrat fraþii lor, Bavai,

fiul lui Henadad, mai marele peste
jumãtate din þinutul Cheila;
19. ºi alãturi de el, Ezer, fiul lui

Iosua, mai marele Miþpei, a dres o altã
parte a zidului, în faþa suiºului casei
armelor, în unghi*. *2 Cron. 26.9.

20. Dupã el, Baruc, fiul lui Zabai, a
dres cu râvnã o altã parte, de la unghi
pânã la poarta casei marelui preot,
Eliaºib.
21. Dupã el, Meremot, fiul lui Urie,

fiul lui Hacoþ, a dres o altã parte, de la
poarta casei lui Eliaºib pânã la capãtul
casei lui Eliaºib.
22. Dupã el au lucrat preoþii din

împrejurimile Ierusalimului.
23. Dupã ei, Beniamin ºi Haºub au

lucrat în dreptul casei lor. Dupã ei,
Azaria, fiul lui Maaseia, fiul lui
Anania, a lucrat lângã casa lui.
24. Dupã el, Binui, fiul lui Henadad, a

dres o altã parte, de la casa lui Azaria
pânã la unghi* ºi pânã la colþ. *Vers. 19.

25. Palal, fiul lui Uzai, a lucrat în faþa
unghiului ºi în faþa turnului de sus
care iese înainte din casa împãratului,
lângã curtea* temniþei. Dupã el a
lucrat Pedaia, fiul lui Pareoº.

*Ier. 32.2; 33.1; 37.21.

26. Slujitorii* Templului, care locuiesc
pe deal**, au lucrat pânã în dreptul
porþii† apelor, la rãsãrit, ºi pânã în
dreptul turnului care iese în afarã.

*Ezra 2.43. Cap. 11.21. **2 Cron. 27.3. †Cap. 8.1,3; 12.37.

27. Dupã ei, tecoiþii au dres o altã
parte în dreptul turnului celui mare
care iese în afarã, pânã la zidul
dealului.
28. Deasupra porþii* cailor, preoþii au

lucrat fiecare înaintea casei lui.
*2 Împ. 11.16. 2 Cron. 23.15. Ier. 31.40.

29. Dupã ei, Þadoc, fiul lui Imer, a
lucrat înaintea casei lui. Dupã el a
lucrat ªemaia, fiul lui ªecania, pãzi-
torul porþii de la rãsãrit.

30. Dupã el, Hanania, fiul lui ªelemia,
ºi Hanun, al ºaselea fiu al lui Þalaf, au
dres o altã parte a zidului. Dupã ei,
Meºulam, fiul lui Berechia, a lucrat în
faþa odãii lui.
31. Dupã el, Malchia, dintre argin-

tari, a lucrat pânã la casele slujitorilor
Templului ºi negustorilor, în dreptul
porþii Mifcad ºi pânã la odaia de sus
din colþ.
32. Argintarii ºi negustorii au lucrat

între odaia de sus din colþ ºi poarta oilor.

Lucrãrile urmeazã

41. Când a auzit Sanbalat* cã zidim
iarãºi zidul, s-a mâniat ºi s-a

supãrat foarte tare. ªi-a bãtut joc de
iudei *Cap. 2.10,19.

2. ºi a zis înaintea fraþilor sãi ºi
înaintea ostaºilor Samariei: „La ce
lucreazã aceºti iudei neputincioºi?
Oare vor fi lãsaþi sã lucreze? Oare vor
jertfi? Oare vor isprãvi? Oare vor da ei
viaþã unor pietre înmormântate sub
mormane de praf ºi arse de foc?”
3. Tobia*, amonitul, era lângã el ºi a

zis: „Sã zideascã numai! Dacã se va
sui o vulpe, le va dãrâma zidul lor de
piatrã.” *Cap. 2.10,19.

4. „Ascultã*, Dumnezeul nostru, cum
suntem batjocoriþi! Fã sã cadã** ocãrile
lor asupra capului lor ºi dã-i pradã pe
un pãmânt unde sã fie robi.

*Ps. 123.3,4. **Ps. 79.12. Prov. 3.34.

5. Nu le ierta* fãrãdelegea, ºi pãcatul
lor sã nu fie ºters dinaintea Ta; cãci au
necãjit pe cei ce zidesc.”

*Ps. 69.27,28; 109.14,15. Ier. 18.23.

6. Am zidit zidul, care a fost isprãvit
pretutindeni pânã la jumãtate din înãl-
þimea lui. ªi poporul lucra cu inimã.
7. Dar Sanbalat*, Tobia, arabii, amo-

niþii ºi asdodienii s-au supãrat foarte
tare când au auzit cã dregerea zi-
durilor înainta ºi cã spãrturile înce-
peau sã se astupe. *Vers. 1.

8. S-au* unit toþi împreunã ca sã vinã
împotriva Ierusalimului ºi sã-i facã
stricãciuni. *Ps. 83.3-5.

9. Ne-am* rugat Dumnezeului nostru
ºi am pus o strajã zi ºi noapte ca sã ne
apere împotriva loviturilor lor. *Ps. 50.15.

10. Însã Iuda zicea: „Puterile celor ce
duc poverile slãbesc, ºi dãrâmãturile
sunt multe; nu vom putea sã zidim
zidul.”
11. ªi vrãjmaºii noºtri ziceau: „Nu
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vor ºti ºi nu vor vedea nimic pânã vom
ajunge în mijlocul lor; îi vom ucide ºi
vom face astfel sã înceteze lucrarea.”
12. ªi iudeii care locuiau lângã ei, au

venit de zece ori ºi ne-au înºtiinþat
despre toate locurile pe unde veneau
la noi.
13. De aceea am pus în locurile cele

mai de jos dinapoia zidului ºi în
locurile tari poporul, pe familii, i-am
aºezat pe toþi cu sãbiile, suliþele ºi
arcurile lor.
14. M-am uitat ºi, sculându-mã,

am zis mai marilor, dregãtorilor ºi
celuilalt popor: „Nu vã temeþi* de ei!
Aduceþi-vã aminte de Domnul cel
mare** ºi înfricoºat ºi luptaþi† pentru
fraþii voºtri, pentru fiii voºtri ºi fetele
voastre, pentru nevestele voastre ºi
pentru casele voastre!”

*Num. 14.9. Deut. 1.29. **Deut. 10.17. †2 Sam. 10.12.

15. Când au auzit vrãjmaºii noºtri cã
am fost înºtiinþaþi, Dumnezeu le-a
nimicit* planul, ºi ne-am întors cu
toþii la zid, fiecare la lucrarea lui.

*Iov 5.12.

16. Din ziua aceea, jumãtate din
oamenii mei lucrau, iar cealaltã jumã-
tate era înarmatã cu suliþe, cu scuturi,
cu arcuri ºi cu platoºe. Cãpeteniile
erau înapoia întregii case a lui Iuda.
17. Cei ce zideau zidul ºi cei ce

duceau sau încãrcau poverile, cu o
mânã lucrau, iar cu alta þineau arma.
18. Fiecare din ei, când lucra, îºi avea

sabia încinsã la mijloc. Cel ce suna
din trâmbiþã stãtea lângã mine.
19. Am zis mai marilor, dregãtorilor

ºi celuilalt popor: „Lucrarea este mare
ºi întinsã, ºi noi suntem risipiþi pe zid,
departe unii de alþii.
20. La sunetul trâmbiþei sã vã strân-

geþi la noi, spre locul de unde o veþi
auzi. Dumnezeul* nostru va lupta pen-
tru noi.”

*Exod 14.14,25. Deut. 1.30; 3.22; 20.4. Ios. 23.10.

21. Aºa fãceam lucrarea: jumãtate din
noi stând cu suliþa în mânã din zorii
zilei pânã la ivirea stelelor.
22. În acelaºi timp, am mai zis popo-

rului: „Fiecare sã petreacã noaptea în
Ierusalim cu slujitorul lui; noaptea sã
facem de strajã, iar ziua sã lucrãm.”
23. ªi nu ne-am dezbrãcat de haine,

nici eu, nici fraþii mei, nici slujitorii
mei, nici oamenii de strajã care erau

sub porunca mea. Fiecare se ducea cu
armele la apã.

Plângerile poporului

51. Din partea oamenilor din popor
ºi din partea nevestelor lor s-au

ridicat mari plângeri* împotriva fraþi-
lor** lor iudei.

*Isa. 5.7. **Lev. 25.35-37. Deut. 15.7.

2. Unii ziceau: „Noi, fiii noºtri ºi
fetele noastre suntem mulþi; sã ni se
dea grâu ca sã mâncãm ºi sã trãim.”
3. Alþii ziceau: „Punem zãlog ogoa-

rele, viile ºi casele noastre, ca sã avem
grâu în timpul foametei.”
4. Alþii ziceau: „Am împrumutat

argint punând zãlog ogoarele ºi viile
noastre pentru birul împãratului.
5. ªi totuºi carnea* noastrã este ca ºi

carnea fraþilor noºtri, copiii noºtri sunt
ca ºi copiii lor; ºi iatã, supunem la
robie** pe fiii noºtri ºi pe fetele
noastre, ºi multe din fetele noastre au
ºi fost supuse la robie; suntem fãrã
putere, cãci ogoarele ºi viile noastre
sunt ale altora.”

*Isa. 58.7. **Exod 21.7. Lev. 25.39.

6. M-am supãrat foarte tare când 
le-am auzit plângerile ºi cuvintele
acestea.
7. Am hotãrât sã mustru pe cei mari

ºi pe dregãtori, ºi le-am zis: „Ce! Voi
împrumutaþi cu* camãtã fraþilor voº-
tri?” ªi am strâns în jurul meu o mare
mulþime *Exod 22.25. Lev. 25.36. Ezec. 22.12.

8. ºi le-am zis: „Noi am rãscum-
pãrat*, dupã puterea noastrã, pe fraþii
noºtri iudei vânduþi neamurilor; ºi voi
sã vindeþi pe fraþii voºtri? ªi încã nouã
sã ne fie vânduþi?” Ei au tãcut,
neavând ce sã rãspundã. *Lev. 25.48.

9. Apoi am zis: „Ce faceþi voi nu este
bine. N-ar trebui sã umblaþi în frica*
Dumnezeului nostru, ca** sã nu fiþi de
ocara neamurilor vrãjmaºe nouã?

*Lev. 25.36. **2 Sam. 12.14. Rom. 2.24. 1 Pet. 2.12.

10. ªi eu, ºi fraþii mei, ºi slujitorii
mei le-am împrumutat argint ºi grâu.
Sã le lãsãm, dar, datoria aceasta!
11. Daþi-le înapoi astãzi ogoarele,

viile, mãslinii ºi casele, ºi a suta parte
din argintul, din grâul, din mustul ºi
din untdelemnul pe care l-aþi cerut de
la ei ca dobândã.”
12. Ei au rãspuns: „Le vom da înapoi

ºi nu le vom cere nimic, vom face cum
ai zis.” Atunci am chemat pe preoþi,
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înaintea cãrora i-am pus sã jure* cã îºi
vor þine cuvântul. *Ezra 10.5. Ier. 34.8,9.

13. ªi mi-am* scuturat mantaua,
zicând: „Aºa sã scuture Dumnezeu
afarã din Casa Lui ºi de averile lui pe
orice om care nu-ºi va þine cuvântul, ºi
aºa sã fie scuturat omul acela, ºi lãsat
cu mâinile goale!” Toatã adunarea a
zis: „Amin.” ªi au lãudat pe Domnul.
ªi poporul s-a** þinut de cuvânt.

*Mat. 10.14. Fapt. 13.51; 18.6. **2 Împ. 23.3.

Neemia ca dregãtor
14. Din ziua când m-a pus împãratul

dregãtor peste ei în þara lui Iuda, de la
al douãzecilea an pânã la al treizeci ºi
doilea* an al împãratului Artaxerxe,
timp de doisprezece ani, nici eu, nici
fraþii mei n-am trãit din veniturile
cuvenite** dregãtorului.

*Cap. 13.6. **1 Cor. 9.4,15.

15. Înainte de mine, cei dintâi dre-
gãtori împovãrau poporul ºi luau de la
el pâine ºi vin, afarã de cei patruzeci
de sicli de argint; chiar ºi slujitorii lor
apãsau poporul. Eu* n-am fãcut aºa,
din fricã** de Dumnezeu.

*2 Cor. 11.9; 12.13. **Vers. 9.

16. Ba, mai mult, am lucrat la dre-
gerea zidului acestuia, n-am cumpãrat
nici un ogor, ºi toþi slujitorii mei erau
la lucru.
17. Aveam la masã* o sutã cincizeci

de oameni, iudei ºi dregãtori, afarã de
cei ce veneau la noi din neamurile
dimprejur. *2 Sam. 9.7. 1 Împ. 18.19.

18. Mi se pregãtea* în fiecare zi un
bou, ºase berbeci aleºi ºi pãsãri, ºi la
fiecare zece zile se pregãtea din
belºug tot vinul care era de trebuinþã.
Cu toate acestea, n-am cerut** veni-
turile cuvenite dregãtorului, pentru cã
lucrãrile apãsau greu asupra poporului
acestuia. *1 Împ. 4.22. **Vers. 14,15.

19. Adu-Þi* aminte de mine, spre
bine, Dumnezeule, pentru tot ce am
fãcut pentru poporul acesta! *Cap. 13.22.

Noi piedici

61. Nu pusesem* încã uºile porþilor,
când Sanbalat, Tobia, Gheºem,

arabul, ºi ceilalþi vrãjmaºi ai noºtri au
auzit** cã zidisem zidul ºi cã n-a mai
rãmas nici o spãrturã.

*Cap. 3.1,3. **Cap. 2.10,19; 4.1,7.

2. Atunci Sanbalat ºi Gheºem au
trimis* sã-mi spunã: „Vino ºi sã ne

întâlnim în satele din valea Ono**.”
Îºi puseserã† de gând sã-mi facã rãu.

*Prov. 26.24,25. **1 Cron. 8.12. Cap. 11.35. †Ps. 37.12,32.

3. Le-am trimis soli cu urmãtorul
rãspuns: „Am o mare lucrare de fãcut
ºi nu pot sã mã cobor; cât timp l-aº
lãsa ca sã vin la voi, lucrul ar înceta.”
4. Mi-au fãcut în patru rânduri aceeaºi

cerere, ºi le-am dat acelaºi rãspuns.
5. Sanbalat mi-a trimis solia aceasta

a cincea oarã prin slujitorul sãu, care
þinea în mânã o scrisoare deschisã.
6. În ea era scris: „Se rãspândeºte

zvonul printre popoare, ºi Gaºmu
spune cã tu* ºi iudeii aveþi de gând sã
vã rãsculaþi ºi cã în acest scop zideºti
zidul. Se zice cã tu vei ajunge împã-
ratul lor *Cap. 2.19.

7. ºi cã ai pus chiar proroci ca sã te
numeascã la Ierusalim împãrat al lui
Iuda. ªi acum lucrurile acestea vor
ajunge la cunoºtinþa împãratului.
Vino, dar, ºi sã ne sfãtuim împreunã.”
8. Am trimis urmãtorul rãspuns lui

Sanbalat: „Ce ai spus tu în scrisoare
nu este; tu de la tine le nãscoceºti!”
9. Toþi oamenii aceºtia voiau sã ne

înfricoºeze ºi îºi ziceau: „Li se va
muia inima, ºi lucrarea nu se va face.” 
Acum, Dumnezeule, întãreºte-mã!
10. M-am dus la ªemaia, fiul lui

Delaia, fiul lui Mehetabeel. El se închi-
sese ºi a zis: „Haidem împreunã în
Casa lui Dumnezeu, în mijlocul Temp-
lului, ºi sã închidem uºile Templului:
cãci vin sã te omoare ºi au sã vinã
noaptea sã te omoare.”
11. Eu am rãspuns: „Un om ca mine

sã fugã? ªi care om ca mine ar putea
sã intre în Templu ºi sã trãiascã? Nu
voi intra!”
12. ªi am cunoscut cã nu Dumnezeu

îl trimitea. Ci a prorocit* aºa pentru
mine, fiindcã Sanbalat ºi Tobia îi
dãduserã argint. *Ezec. 13.22.

13. ªi, câºtigându-l astfel, nãdãjduiau
cã am sã mã tem ºi cã am sã urmez
sfaturile lui, ºi sã fac un pãcat. Ei s-ar
fi folosit de aceastã atingere a bunului
meu nume, ca sã mã umple de ocarã.
14. Adu-Þi aminte, Dumnezeule*,

de Tobia ºi de Sanbalat ºi de faptele
lor! Adu-Þi aminte ºi de Noadia,
prorociþa**, ºi de ceilalþi proroci
care cãutau sã mã sperie!

*Cap. 13.29. **Ezec. 13.17.

15. Zidul a fost isprãvit în a douãzeci
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ºi cincea zi a lunii Elul, în cincizeci ºi
douã de zile.
16. Când* au auzit toþi vrãjmaºii

noºtri, s-au temut toate popoarele
dimprejurul nostru; s-au smerit foarte
mult ºi au cunoscut** cã lucrarea se
fãcuse prin voia Dumnezeului nostru.

*Cap. 2.10; 4.1,7; 6.1. **Ps. 126.2.

17. În vremea aceea erau unii fruntaºi
din Iudeea, care trimiteau deseori scri-
sori lui Tobia ºi primeau ºi ei scrisori
de la el.
18. Cãci mulþi din Iuda erau legaþi cu

el prin jurãmânt, pentru cã era ginerele
lui ªecania, fiul lui Arah, ºi fiul sãu
Iohanan luase pe fata lui Meºulam,
fiul lui Berechia.
19. Vorbeau bine de el chiar în faþa

mea ºi-i spuneau cuvintele mele. Tobia
trimitea scrisori ca sã mã înfricoºeze.

Numãrul israeliþilor întorºi 
sub Zorobabel

71. Dupã ce s-a zidit zidul ºi am
pus* uºile porþilor, au fost puºi

în slujbele lor uºierii, cântãreþii ºi
leviþii. *Cap. 6.1.

2. Am poruncit fratelui meu Hanani
ºi lui Hanania, cãpetenia cetãþuii
Ierusalimului, om care întrecea pe
mulþi prin credincioºia ºi prin frica*
lui de Dumnezeu, *Exod 18.21.

3. ºi le-am zis: „Sã nu se deschidã
porþile Ierusalimului înainte de cãl-
dura soarelui, ºi uºile sã fie închise cu
încuietorile, în faþa voastrã. Locuitorii
Ierusalimului sã facã de strajã, fiecare
la locul lui, înaintea casei lui.”
4. Cetatea era încãpãtoare ºi mare,

dar popor era puþin în ea, ºi casele nu
erau zidite.
5. Dumnezeul meu mi-a pus în inimã

gândul sã adun pe mai mari, pe dre-
gãtori ºi poporul, ca sã-i numãr. Am
gãsit o carte cu spiþele de neam ale
celor ce se suiserã întâi din robie ºi am
vãzut scris în ea cele ce urmeazã.
6. Iatã pe cei* din þarã care s-au

întors din robie, din aceia pe care îi
luase robi Nebucadneþar, împãratul
Babilonului, ºi care s-au întors la
Ierusalim ºi în Iuda, fiecare în cetatea
lui. *Ezra 2.1, etc.

7. Au plecat cu Zorobabel: Iosua,
Neemia, Azaria, Raamia, Nahamani,
Mardoheu, Bilºan, Misperet, Bigvai,
Nehum, Baana.

Numãrul bãrbaþilor din poporul lui
Israel:
8. fiii lui Pareoº, douã mii o sutã

ºaptezeci ºi doi;
9. fiii lui ªefatia, trei sute ºaptezeci ºi

doi;
10. fiii lui Arah, ºase sute cincizeci ºi

doi;
11. fiii lui Pahat-Moab, din fiii lui

Iosua ºi ai lui Ioab, douã mii opt sute
optsprezece;
12. fiii lui Elam, o mie douã sute

cincizeci ºi patru;
13. fiii lui Zatu, opt sute patruzeci ºi

cinci;
14. fiii lui Zacai, ºapte sute ºaizeci;
15. fiii lui Binui, ºase sute patruzeci

ºi opt;
16. fiii lui Bebai, ºase sute douãzeci

ºi opt;
17. fiii lui Azgad, douã mii trei sute

douãzeci ºi doi;
18. fiii lui Adonicam, ºase sute ºai-

zeci ºi ºapte;
19. fiii lui Bigvai, douã mii ºaizeci ºi

ºapte;
20. fiii lui Adin, ºase sute cincizeci ºi

cinci;
21. fiii lui Ater, din familia lui

Ezechia, nouãzeci ºi opt;
22. fiii lui Haºum, trei sute douãzeci

ºi opt;
23. fiii lui Beþai, trei sute douãzeci ºi

patru;
24. fiii lui Harif, o sutã doisprezece;
25. fiii lui Gabaon, nouãzeci ºi cinci;
26. oamenii din Betleem ºi din

Netofa, o sutã optzeci ºi opt;
27. oamenii din Anatot, o sutã douã-

zeci ºi opt;
28. oamenii din Bet-Azmavet, patru-

zeci ºi doi;
29. oamenii din Chiriat-Iearim, din

Chefira ºi din Beerot, ºapte sute
patruzeci ºi trei;
30. oamenii din Rama ºi din Gheba,

ºase sute douãzeci ºi unu;
31. oamenii din Micmas, o sutã douã-

zeci ºi doi;
32. oamenii din Betel ºi din Ai, o sutã

douãzeci ºi trei;
33. oamenii din celãlalt Nebo, cinci-

zeci ºi doi;
34. fiii celuilalt Elam*, o mie douã

sute cincizeci ºi patru; *Vers. 12.

35. fiii lui Harim, trei sute douãzeci;
36. fiii lui Ierihon, trei sute patruzeci

ºi cinci;
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37. fiii lui Lod, lui Hadid ºi lui Ono,
ºapte sute douãzeci ºi unu;
38. fiii lui Senaa, trei mii nouã sute

treizeci.
39. Preoþi: fiii lui Iedaia*, din casa

lui Iosua, nouã sute ºaptezeci ºi trei;
*1 Cron. 24.7.

40. fiii lui Imer*, o mie cincizeci ºi
doi; *1 Cron. 24.14.

41. fiii lui Paºhur*, o mie douã sute
patruzeci ºi ºapte; *1 Cron. 9.12; 24.9.

42. fiii lui Harim*, o mie ºaptespre-
zece. *1 Cron. 24.8.

43. Leviþi: fiii lui Iosua ºi lui Cad-
miel, din fiii lui Hodva, ºaptezeci ºi
patru.
44. Cântãreþi: fiii lui Asaf, o sutã

patruzeci ºi opt.
45. Uºieri: fiii lui ªalum, fiii lui Ater,

fiii lui Talmon, fiii lui Acub, fiii lui
Hatita, fiii lui ªobai, o sutã treizeci ºi
opt.
46. Slujitori ai Templului: fiii lui

Þiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot,
47. fiii lui Cheros, fiii lui Sia, fiii lui

Padon,
48. fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba,

fiii lui Salmai,
49. fiii lui Hanan, fiii lui Ghidel, fiii

lui Gahar,
50. fiii lui Reaia, fiii lui Reþin, fiii lui

Necoda,
51. fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui

Paseah,
52. fiii lui Besai, fiii lui Mehunim,

fiii lui Nefiºim,
53. fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii

lui Harhur,
54. fiii lui Baþlit, fiii lui Mehida, fiii

lui Harºa,
55. fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii

lui Tamah,
56. fiii lui Neþiah, fiii lui Hatifa.
57. Fiii robilor lui Solomon: fiii lui

Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Perida,
58. fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii

lui Ghidel,
59. fiii lui ªefatia, fiii lui Hatil, fiii

lui Pocheret-Haþebaim, fiii lui Amon.
60. Toþi slujitorii Templului ºi fiii

robilor lui Solomon: trei sute nouãzeci
ºi doi.
61. Iatã* pe cei ce au plecat din Tel-

Melah, din Tel-Harºa, din Cherub-
Adon ºi din Imer, ºi care n-au putut
sã-ºi arate casa pãrinteascã ºi neamul,
ca dovadã cã erau din Israel. *Ezra 2.59.

62. Fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii

lui Necoda, ºase sute patruzeci ºi doi.
63. ªi dintre preoþi: fiii lui Hobaia,

fiii lui Hacoþ, fiii lui Barzilai, care
luase de nevastã pe una din fetele lui
Barzilai, galaaditul, ºi a fost numit cu
numele lor.
64. ªi-au cãutat cartea spiþelor nea-

mului lor, dar n-au gãsit-o. De aceea
au fost daþi afarã din preoþie,
65. ºi dregãtorul le-a spus sã nu

mãnânce din lucrurile preasfinte pânã
nu va întreba un preot pe Urim ºi
Tumim.
66. Adunarea întreagã era de patru-

zeci ºi douã de mii trei sute ºaizeci de
inºi,
67. afarã de robii ºi roabele lor, în

numãr de ºapte mii trei sute treizeci ºi
ºapte. Printre ei se aflau douã sute patru-
zeci ºi cinci de cântãreþi ºi cântãreþe.
68. Aveau ºapte sute treizeci ºi ºase

de cai, douã sute patruzeci ºi cinci de
catâri,
69. patru sute treizeci ºi cinci de

cãmile ºi ºase mii ºapte sute douãzeci
de mãgari.
70. Mulþi din capii de familie au fãcut

daruri pentru lucrare. Dregãtorul* a
dat vistieriei o mie de darici de aur,
cincizeci de potire, cinci sute treizeci
de veºminte preoþeºti. *Cap. 8.9.

71. Capii de familie au dat în vistieria
lucrãrii douãzeci de mii de darici* de
aur ºi douã mii douã sute de mine de
argint. *Ezra 2.69.

72. Celãlalt popor a dat douãzeci de
mii de darici de aur, douã mii de mine
de argint ºi ºaizeci ºi ºapte de veº-
minte preoþeºti.
73. Preoþii ºi leviþii, uºierii, cântã-

reþii, oamenii din popor, slujitorii
Templului ºi tot Israelul s-au aºezat în
cetãþile lor*. *Ezra 3.1.

Citirea Legii

81. Când a venit luna a ºaptea, copiii
lui Israel erau în cetãþile lor. 

Atunci tot poporul* s-a strâns ca un
singur om pe locul deschis dinaintea**
porþii apelor. Au zis cãrturarului† Ezra
sã se ducã sã ia cartea Legii lui Moise
datã de Domnul lui Israel.

*Ezra 3.1. **Cap. 3.26. †Ezra 7.6.

2. ªi preotul Ezra a adus Legea îna-
intea adunãrii, alcãtuitã din bãrbaþi* ºi
femei ºi din toþi cei ce erau în stare 
s-o înþeleagã. Era întâia** zi a lunii a
ºaptea. *Lev. 23.24. **Deut. 31.11,12.
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3. Ezra a citit în carte de dimineaþã
pânã la amiazã, pe locul deschis dina-
intea porþii apelor, în faþa bãrbaþilor ºi
femeilor ºi în faþa celor ce erau în
stare s-o înþeleagã. Tot poporul a fost
cu luare aminte la citirea cãrþii Legii.
4. Cãrturarul Ezra stãtea pe un scaun

de lemn ridicat cu prilejul acesta.
Lângã el, la dreapta, stãteau: Matitia,
ªema, Anaia, Urie, Hilchia ºi Maaseia,
ºi la stânga: Pedaia, Miºael, Malchia,
Haºum, Haºbadana, Zaharia ºi
Meºulam.
5. Ezra a deschis cartea înaintea

întregului popor, cãci stãtea mai sus
decât tot poporul. ªi când a deschis-o,
tot poporul s-a* sculat. *Judc. 3.20.

6. Ezra a binecuvântat pe Domnul
Dumnezeul cel mare, ºi tot poporul a
rãspuns* ridicând mâinile**: „Amin!
Amin!” ªi s-au plecat†, ºi s-au închinat
înaintea Domnului cu faþa la pãmânt.

*1 Cor. 14.16. **Plân. 3.41. 1 Tim. 2.8. †Exod 4.31; 12.27. 
2 Cron. 20.18.

7. Iosua, Bani, ªerebia, Iamin, Acub,
ªabetai, Hodia, Maaseia, Chelita,
Azaria, Iozabad, Hanan, Pelaia ºi
leviþii lãmureau poporului Legea*, ºi
fiecare stãtea la locul lui.

*Lev. 10.11. Deut. 33.10. 2 Cron. 17.7-9. Mal. 2.7.

8. Ei citeau desluºit în cartea Legii
lui Dumnezeu ºi-i arãtau înþelesul, ca
sã-i facã sã înþeleagã ce citiserã.

Prãznuirea sãrbãtorii Corturilor
9. Dregãtorul Neemia*, preotul ºi

cãrturarul Ezra ºi leviþii** care
învãþau pe popor au zis întregului
popor: „Ziua aceasta† este închinatã
Domnului Dumnezeului vostru; sã nu
vã bociþi†† ºi sã nu plângeþi!” Cãci tot
poporul plângea când a auzit cuvintele
Legii. *Ezra 2.63. Cap. 7.65; 10.1. **2 Cron. 35.3. 
Vers. 8. †Lev. 23.24. Num. 29.1. ††Deut. 16.14,15. Ecl. 3.4.

10. Ei le-au zis: „Duceþi-vã de mân-
caþi cãrnuri grase ºi beþi bãuturi dulci
ºi trimiteþi câte o parte* ºi celor ce 
n-au nimic pregãtit, cãci ziua aceasta
este închinatã Domnului nostru; nu vã
mâhniþi, cãci bucuria Domnului va fi
tãria voastrã.” *Est. 9.19,22. Apoc. 11.10.

11. Leviþii potoleau pe tot poporul,
zicând: „Tãceþi, cãci ziua aceasta este
sfântã; nu vã mâhniþi!”
12. ªi tot poporul s-a dus sã mãnânce

ºi sã bea. ªi au trimis câte o parte*
ºi altora, ºi s-au veselit mult. Cãci

înþeleseserã** cuvintele care li se
tâlcuiserã. *Vers. 10. **Vers. 7,8.

13. A doua zi, capii de familie din tot
poporul, preoþii ºi leviþii s-au strâns la
cãrturarul Ezra ca sã audã tâlcuirea
cuvintelor Legii.
14. ªi au gãsit scris în Lege cã

Domnul poruncise prin Moise cã fiii
lui Israel trebuie sã locuiascã în
corturi* în timpul sãrbãtorii lunii a
ºaptea. *Lev. 23.34,42. Deut. 16.13.

15. Atunci au trimis sã rãspândeascã
vestea* aceasta în toate cetãþile lor ºi
la Ierusalim**: „Duceþi-vã la munte ºi
aduceþi ramuri† de mãslin, ramuri de
mãslin sãlbatic, ramuri de mirt, ramuri
de finic ºi ramuri de copaci stufoºi, ca
sã faceþi corturi, cum este scris.”

*Lev. 23.4. **Deut. 16.16. †Lev. 23.40.

16. Atunci poporul s-a dus ºi a adus
ramuri ºi au fãcut corturi pe acope-
riºul* caselor lor, în curþile lor, în
curþile Casei lui Dumnezeu, pe locul
deschis dinaintea porþii apelor** ºi pe
locul deschis de la poarta† lui Efraim.

*Deut. 22.8. **Cap. 12.37. †2 Împ. 14.13. Cap. 12.39.

17. Toatã adunarea celor ce se întor-
seserã din robie a fãcut corturi ºi au
locuit în aceste corturi. Din vremea lui
Iosua, fiul lui Nun, pânã în ziua
aceasta nu mai fãcuserã copiii lui
Israel aºa ceva. ªi a fost foarte mare
veselie*. *2 Cron. 30.21.

18. Au citit în cartea Legii lui Dum-
nezeu în fiecare zi*, din cea dintâi zi
pânã la cea din urmã. Au prãznuit sãr-
bãtoarea ºapte zile ºi a fost o adunare
de sãrbãtoare în ziua a opta, cum este
poruncit**.

*Deut. 31.10, etc. **Lev. 23.36. Num. 29.35.

Postul ºi mãrturisirea pãcatelor

91. În a douãzeci ºi patra zi a*
aceleiaºi luni, copiii lui Israel s-au

adunat, îmbrãcaþi în saci** ºi presãraþi
cu þãrânã, pentru þinerea unui post.

*Cap. 8.2. **Ios. 7.6. 1 Sam. 4.12. 2 Sam. 1.2. Iov 2.12.

2. Cei ce erau din neamul lui Israel,
despãrþindu-se* de toþi strãinii, au
venit ºi ºi-au mãrturisit pãcatele lor ºi
fãrãdelegile pãrinþilor lor.

*Ezra 10.11. Cap. 13.3,30.

3. Dupã ce au ºezut jos, au citit* în
cartea Legii Domnului Dumnezeului
lor a patra parte din zi; ºi altã a patra
parte din zi ºi-au mãrturisit pãcatele ºi
s-au închinat înaintea Domnului Dum-
nezeului lor. *Cap. 8.7,8.

4. Iosua, Bani, Cadmiel, ªebania,
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Buni, ªerebia, Bani ºi Chenani s-au
suit pe scaunul leviþilor ºi au strigat cu
glas tare cãtre Domnul Dumnezeul lor.
5. ªi leviþii, Iosua, Cadmiel, Bani,

Haºabnia, ªerebia, Hodia, ªebania ºi
Petahia au zis:
„Sculaþi-vã ºi binecuvântaþi pe Dom-

nul Dumnezeul vostru, din veºnicie în
veºnicie!
„Binecuvântat sã fie Numele Tãu cel

slãvit*, care este mai presus de orice
binecuvântare ºi de orice laudã!

*1 Cron. 29.13.

6. Tu, Doamne, numai* Tu ai fãcut**
cerurile, cerurile† cerurilor ºi toatã††
oºtirea lor, ºi pãmântul cu tot ce este
pe el, mãrile cu tot ce cuprind ele. Tu
dai*† viaþã tuturor acestor lucruri, ºi
oºtirea cerurilor se închinã înaintea
Ta. *2 Împ. 19.15,19. 
Ps. 86.10. Isa. 37.16,20. **Gen. 1.1. Exod 20.11. Apoc. 14.7.
†Deut. 10.14. 1 Împ. 8.27. ††Gen. 2.1. *†Ps. 36.6.

7. Tu, Doamne Dumnezeule, ai ales
pe Avram*, l-ai scos din Ur din Haldeea
ºi i-ai pus numele Avraam**.

*Gen. 11.31; 12.1. **Gen. 17.5.

8. Tu ai gãsit inima lui credincioasã*
înaintea Ta, ai fãcut legãmânt** cu el
ºi ai fãgãduit cã vei da seminþei lui
þara canaaniþilor, hetiþilor, amoriþilor,
fereziþilor, iebusiþilor ºi ghirgasiþilor.
ªi Þi-ai þinut† cuvântul, cãci eºti drept.

*Gen. 15.6. **Gen. 12.7; 15.18; 17.7,8. †Ios. 23.14.

9. Tu ai vãzut* necazul pãrinþilor noºtri
în Egipt ºi le-ai auzit** strigãtele la
Marea Roºie. *Exod 2.25; 3.7. **Exod 14.10.

10. Ai fãcut* semne ºi minuni împo-
triva lui faraon, împotriva tuturor
slujitorilor lui ºi împotriva întregului
popor din þara lui, pentru cã ºtiai cu
câtã îngâmfare** se purtaserã faþã de
pãrinþii noºtri, ºi Þi-ai arãtat† slava Ta
cum se vede astãzi.

*Exod 7-10; 12; 14. **Exod 18.11. †Exod 9.16. Isa.
63.12,14. Ier. 32.20. Dan. 9.15.

11. Ai despãrþit* marea înaintea lor,
ºi au trecut pe uscat prin mijlocul
mãrii: dar ai prãbuºit în adânc, ca o
piatrã** în fundul apelor, pe cei ce-i
urmãreau.

*Exod 14.21,22,27,28. Ps. 78.13. **Exod 15.5,10.

12. I-ai cãlãuzit* ziua printr-un stâlp
de nor, ºi noaptea printr-un stâlp de
foc care le lumina drumul pe care
aveau sã-l urmeze. *Exod 13.21.

13. Te-ai coborât* pe muntele Sinai,
le-ai vorbit din înãlþimea cerurilor ºi le-ai
dat porunci drepte**, legi adevãrate,

învãþãturi ºi orânduiri minunate.
*Exod 19.20; 20.1. **Ps. 19.8,9. Rom. 7.12.

14. Le-ai fãcut cunoscut Sabatul*
Tãu cel sfânt ºi le-ai dat prin robul
Tãu Moise, porunci, învãþãturi ºi o
Lege. *Gen. 2.3. Exod 20.8,11.

15. Le-ai dat, de la înãlþimea ceru-
rilor, pâine* când le era foame ºi ai
scos apã** din stâncã atunci când le
era sete. ªi le-ai spus sã intre† în
stãpânirea þãrii pe care juraseºi cã le-o
vei da. *Exod 16.14,15. 
Ioan 6.31. **Exod 17.6. Num. 20.9, etc. †Deut. 1.8.

16. Dar pãrinþii noºtri* s-au îngâmfat
ºi ºi-au înþepenit** grumazul. N-au
urmat poruncile Tale,       *Vers. 29. Ps. 106.6. 

**Deut. 31.27. 2 Împ. 17.14. 2 Cron. 30.8. Ier. 19.15.

17. n-au vrut sã asculte ºi au dat
uitãrii* minunile pe care le fãcuseºi
pentru ei. ªi-au înþepenit grumazul; ºi,
în rãzvrãtirea lor, ºi-au pus o cãpe-
tenie** ca sã se întoarcã în robia lor.
Dar Tu, Tu eºti un Dumnezeu gata sã
ierþi, îndurãtor† ºi milostiv, încet la
mânie ºi bogat în bunãtate.
ªi nu i-ai pãrãsit, *Ps. 78.11,42,43. 

**Num. 14.4. †Exod 34.6. Num. 14.18. Ps. 86.5,15. Ioel 2.13.

18. nici chiar atunci când* ºi-au fãcut
un viþel turnat ºi au zis: „Iatã Dum-
nezeul tãu care te-a scos din Egipt!”, ºi
s-au dedat la mari ocãri faþã de Tine.

*Exod 32.4.

19. În îndurarea* Ta fãrã margini, nu
i-ai pãrãsit în pustiu, ºi stâlpul** de
nor n-a încetat sã-i cãlãuzeascã ziua
pe drum, nici stâlpul de foc sã le
lumineze noaptea drumul pe care
aveau sã-l urmeze. *Vers. 27. 
Ps. 106.45. **Exod 13.21,22. Num. 14.14. 1 Cor. 10.1.

20. Le-ai dat Duhul Tãu* cel bun ca
sã-i facã înþelepþi; n-ai îndepãrtat
mana** Ta de la gura lor ºi le-ai dat
apã† sã-ºi potoleascã setea.
*Num. 11.17. Isa. 63.11. **Exod 16.15. Ios. 5.12. †Exod 17.6.
21. Patruzeci* de ani ai avut grijã 

sã-i hrãneºti în pustiu, ºi n-au dus
lipsã de nimic, hainele** nu li s-au
învechit, ºi picioarele nu li s-au
umflat. *Deut. 2.7. **Deut. 8.4; 29.5.
22. Le-ai dat în mânã împãrãþii

ºi popoare ale cãror þinuturi le-ai îm-
pãrþit între ei, ºi au stãpânit þara lui
Sihon*, împãratul Hesbonului, ºi þara
lui Og, împãratul Basanului.

*Num. 21.21, etc.

23. Le-ai înmulþit* fiii ca stelele
cerurilor ºi i-ai adus în þara despre
care spuseseºi pãrinþilor lor cã au s-o
ia în stãpânire. *Gen. 22.17.
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24. ªi fiii lor au intrat* ºi au luat þara
în** stãpânire; ai smerit înaintea lor
pe locuitorii þãrii, canaaniþii, ºi i-ai dat
în mâinile lor, împreunã cu împãraþii
ºi popoarele þãrii, ca sã le facã ce le
place. *Ios. 1.2, etc. **Ps. 44.2,3.

25. Au ajuns stãpâni pe cetãþi întãrite
ºi pe pãmânturi roditoare*; au stãpânit
case** pline de tot felul de bunãtãþi,
puþuri sãpate, vii, mãslini ºi pomi
roditori din belºug; au mâncat, s-au
sãturat, s-au îngrãºat† ºi au trãit în
desfãtãri, prin bunãtatea†† Ta cea mare.

*Num. 13.27. Deut. 8.7,8. Vers. 35. Ezec. 20.6. **Deut. 6.11. 
†Deut. 32.15. ††Osea 3.5.

26. Totuºi ei s-au rãsculat* ºi s-au
rãzvrãtit împotriva Ta. Au aruncat
Legea** Ta la spatele lor, au ucis pe
prorocii† Tãi, care-i rugau fierbinte sã
se întoarcã la Tine, ºi s-au dedat la
mari ocãri faþã de Tine.

*Judc. 2.11,12. Ezec. 20.21. **1 Împ. 14.9. Ps. 50.17.
†1 Împ. 18.4; 19.10. 2 Cron. 24.20,21. Mat. 23.37. Fapt. 7.52.

27. Atunci* i-ai lãsat în mâinile
vrãjmaºilor lor, care i-au apãsat. Dar,
în vremea necazului lor, au strigat
cãtre Tine; ºi Tu i-ai auzit de la
înãlþimea cerurilor** ºi, în îndurarea
Ta cea mare, le-ai dat izbãvitori†, care
i-au scãpat din mâinile vrãjmaºilor lor.
*Judc. 2.14; 3.8, etc. Ps. 106.41,42. **Ps. 106.44. †Judc. 2.18; 3.9.

28. Când au avut odihnã, au început
iarãºi sã facã rãu* înaintea Ta. Atunci
i-ai lãsat în mâinile vrãjmaºilor lor,
care i-au stãpânit. Dar din nou au
strigat cãtre Tine; ºi Tu i-ai auzit de la
înãlþimea cerurilor ºi, în marea Ta
îndurare, i-ai izbãvit de mai multe**
ori. *Judc. 3.11,12,30; 4.1; 5.31; 6.1. **Ps. 106.43.

29. I-ai rugat fierbinte sã se întoarcã
la Legea Ta; dar ei au stãruit în
îngâmfarea* lor, n-au ascultat de
poruncile Tale, au pãcãtuit împotriva
orânduirilor Tale, care fac viu pe cel
ce** le împlineºte, Þi-au întors spatele
cu îndãrãtnicie, ºi-au înþepenit grumazul
ºi n-au ascultat.

*Vers. 16. **Lev. 18.5. Ezec. 20.11. Rom. 10.5. Gal. 3.12.

30. I-ai îngãduit astfel mulþi ani, le-ai
dat înºtiinþãri* prin Duhul Tãu, prin
proroci**, ºi tot n-au luat aminte.
Atunci i-ai dat în mâinile† unor
popoare strãine.

*2 Împ. 17.13. 2 Cron. 36.15. Ier. 7.25; 25.4. **Fapt. 7.51.
1 Pet. 1.11. 2 Pet. 1.21. †Isa. 5.5; 42.24.

31. Dar, în marea Ta îndurare, nu i-ai
nimicit* ºi nu i-ai pãrãsit, cãci Tu eºti
un Dumnezeu milostiv** ºi îndurãtor.

*Ier. 4.27; 5.10,18. **Vers. 17.

32. ªi acum, Dumnezeul nostru, Dum-
nezeule mare, puternic* ºi înfricoºat, Tu
care Îþi þii legãmântul Tãu de îndurare,
nu privi ca puþin lucru toate suferin-
þele prin care am trecut noi, împãraþii
noºtri, cãpeteniile noastre, preoþii
noºtri, prorocii noºtri, pãrinþii noºtri ºi
tot poporul Tãu, din vremea** împã-
raþilor Asiriei pânã în ziua de azi.

*Exod 34.6,7. Cap. 1.5. **2 Împ. 17.3.

33. Tu* ai fost drept în tot ce ni s-a
întâmplat, cãci Te-ai arãtat credincios,
iar noi am fãcut** rãu.

*Ps. 119.137. Dan. 9.14. **Ps. 106.6. Dan. 9.5,6,8.

34. Împãraþii noºtri, cãpeteniile
noastre, preoþii noºtri ºi pãrinþii noºtri 
n-au pãzit Legea ºi n-au dat ascultare
nici poruncilor, nici înºtiinþãrilor pe
care li le dãdeai.
35. Când erau stãpâni, în mijlocul

multelor* binefaceri pe care li le
dãdeai, în þara** întinsã ºi roditoare
pe care le-o dãduseºi, nu Þi-au† slujit
ºi nu s-au abãtut de la faptele lor rele.

*Deut. 28.47. **Vers. 25. †Vers. 25.

36. ªi astãzi, iatã-ne robi*! Iatã-ne
robi pe pãmântul pe care l-ai dat
pãrinþilor noºtri pentru ca sã se bucure
de roadele ºi de bunurile lui!

*Deut. 28.48. Ezra 9.9.

37. El îºi înmulþeºte* roadele pentru
împãraþii cãrora ne-ai supus din pricina
pãcatelor noastre; ei stãpânesc** dupã
plac asupra trupurilor noastre ºi asupra
vitelor noastre, ºi suntem într-o mare
strâmtorare!” *Deut. 28.33,51. **Deut. 28.48.

Înnoirea legãmântului
38. Pentru toate acestea, noi am

încheiat* un legãmânt, pe care l-am
fãcut în scris. ªi cãpeteniile noastre,
leviþii noºtri ºi preoþii noºtri ºi-au pus
pecetea** pe el. *2 Împ. 23.3. 
2 Cron. 29.10; 34.31. Ezra 10.3. Cap. 10.29. **Cap. 10.1.

10 1. Iatã pe cei ce ºi-au pus pecetea:
dregãtorul Neemia*, fiul lui

Hacalia**.
Zedechia, *Cap. 8.9. **Cap. 1.1.

2. Seraia*, Azaria, Ieremia,
*Cap. 12.1-21.

3. Paºhur, Amaria, Malchia,
4. Hatuº, ªebania, Maluc,
5. Harim, Meremot, Obadia,
6. Daniel, Ghineton, Baruc,
7. Meºulam, Abia, Miiamin,
8. Maazia, Bilgai, ªemaia, preoþi.
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9. Leviþii: Iosua, fiul lui Azania,
Binui, din fiii lui Henadad, Cadmiel,
10. ºi fraþii lor, ªebania, Hodia,

Chelita, Pelaia, Hanan,
11. Mica, Rehob, Haºabia,
12. Zacur, ªerebia, ªebania,
13. Hodia, Bani, Beninu.
14. Cãpeteniile poporului: Pareoº*,

Pahat-Moab, Elam, Zatu, Bani,
*Ezra 2.3, etc. Cap. 7.8, etc.

15. Buni, Azgad, Bebai,
16. Adonia, Bigvai, Adin,
17. Ater, Ezechia, Azur,
18. Hodia, Haºum, Beþai,
19. Harif, Anatot, Nebai,
20. Magpiaº, Meºulam, Hezir,
21. Meºezabeel, Þadoc, Iadua,
22. Pelatia, Hanan, Anaia,
23. Hosea, Hanania, Haºub,
24. Haloheº, Pilha, ªobec,
25. Rehum, Haºabna, Maaseia,
26. Ahia, Hanan, Anan,
27. Maluc, Harim, Baana.
28. Cealaltã* parte a poporului, preoþii,

leviþii, uºierii, cântãreþii, slujitorii Tem-
plului ºi toþi** cei ce se despãrþiserã
de popoarele strãine ca sã urmeze
Legea lui Dumnezeu, nevestele lor,
fiii ºi fetele lor, toþi cei ce aveau
cunoºtinþã ºi pricepere

*Ezra 2.36-43. **Ezra 9.1; 10.11,12,19. Cap. 13.3.

29. s-au unit cu fraþii lor mai cu vazã
dintre ei. Au fãgãduit cu jurãmânt* ºi
au jurat sã umble** în Legea lui
Dumnezeu datã prin Moise, robul lui
Dumnezeu, sã pãzeascã ºi sã împli-
neascã toate poruncile Domnului,
Stãpânului nostru, orânduirile ºi legile
Lui. *Deut. 29.12,14. 
Cap. 5.12,13. Ps. 119.106. **2 Împ. 23.3. 2 Cron. 34.31.

30. Am fãgãduit sã nu dãm pe fetele*
noastre dupã popoarele þãrii ºi sã nu
luãm pe fetele lor de neveste pentru
fiii noºtri; *Exod 34.16. Deut. 7.3. Ezra 9.12,14.

31. sã nu cumpãrãm nimic în ziua
Sabatului ºi în zilele de sãrbãtoare de
la popoarele* þãrii, care ar aduce de
vânzare în ziua Sabatului mãrfuri sau
altceva de cumpãrat, ºi sã lãsãm nelucrat
pãmântul în anul al ºaptelea**, ºi sã
nu cerem† plata nici unei datorii.

*Exod 20.10. Lev. 23.3. Deut. 5.12. Cap. 13.15, etc.
**Exod 23.10,11. Lev. 25.4. †Deut. 15.1,2. Cap. 5.12.

Hotãrâri pentru întreþinerea slujbei
32. Am luat asupra noastrã îndatorirea

sã dãm a treia parte dintr-un siclu pe

an pentru slujba Casei Dumnezeului
nostru,
33. pentru pâinile* pentru punerea

înaintea Domnului, pentru darul** de
mâncare necurmat, pentru arderea de
tot necurmatã din zilele de Sabat, din
zilele de lunã nouã ºi din zilele de
sãrbãtori, pentru lucrurile închinate
Domnului, pentru jertfele de ispãºire
pentru Israel ºi pentru tot ce se face în
Casa Dumnezeului nostru.

*Lev. 24.5, etc. 2 Cron. 2.4. **Num. 28; 29.

34. Am tras la sorþi, preoþi, leviþi ºi
popor, pentru lemnele care trebuiau
aduse pe fiecare an ca dar* la Casa
Dumnezeului nostru, dupã casele
noastre pãrinteºti, la vremi hotãrâte,
ca sã fie ars pe altarul Domnului
Dumnezeului nostru, cum este scris**
în Lege. *Cap. 13.31. Isa. 40.16. **Lev. 6.12.

35. Am hotãrât sã aducem în fiecare
an* la Casa Domnului cele dintâi
roade ale pãmântului nostru ºi cele
dintâi roade din toate roadele tuturor
pomilor;

*Exod 23.19; 34.26. Lev. 19.23. Num. 18.12. Deut. 26.2.

36. sã aducem la Casa Dumnezeului
nostru, preoþilor care fac slujba în Casa
Dumnezeului nostru, pe întâii nãscuþi ai
fiilor noºtri ºi ai vitelor noastre, cum
este scris în Lege*, pe întâii nãscuþi ai
vacilor ºi oilor noastre;

*Exod 13.2,12,13. Lev. 27.26,27. Num. 18.15,16.

37. sã* aducem preoþilor, în cãmãrile
Casei Dumnezeului nostru, cele dintâi
roade din plãmãdealã ºi darurile noastre
de mâncare, din roadele tuturor
pomilor, din must ºi din untdelemn;
ºi sã dãm zeciuialã** din pãmântul
nostru leviþilor, care trebuie s-o ia ei
înºiºi în toate cetãþile aºezate pe
pãmânturile pe care le lucrãm.

*Lev. 23.17. Num. 15.19; 18.12, etc. Deut. 18.4; 26.2.
**Lev. 27.30. Num. 18.21, etc.

38. Preotul, fiul lui Aaron, va fi cu
leviþii când* vor ridica zeciuiala; ºi
leviþii vor aduce zeciuialã din zeciu-
ialã la Casa Dumnezeului nostru, în
cãmãrile** casei vistieriei.

*Num. 18.26. **1 Cron. 9.26. 2 Cron. 31.11.

39. Cãci copiii lui Israel ºi fiii lui
Levi vor aduce* în cãmãrile acestea
darurile de grâu, de must ºi de unt-
delemn; acolo sunt uneltele Sfântului
Locaº ºi acolo stau preoþii care fac
slujba, uºierii ºi cântãreþii. Astfel 
ne-am hotãrât sã nu pãrãsim** Casa
Dumnezeului nostru.

*Deut. 12.6,11. 2 Cron. 31.12. Cap. 13.12. **Cap. 13.10,11.

NEEMIA 10508

Împãrþirea noilor locuitori

111. Cãpeteniile poporului s-au
aºezat la Ierusalim. Cealaltã parte

a poporului a tras la sorþi, pentru ca
unul din zece sã vinã sã locuiascã
la Ierusalim în cetatea* sfântã, iar
ceilalþi sã locuiascã în cetãþi.

*Vers. 18. Mat. 4.5; 27.53.

2. Poporul a binecuvântat pe toþi cei
ce au primit de bunãvoie* sã locuiascã
la Ierusalim. *Judc. 5.9.

3. Iatã* cãpeteniile þinutului care s-au
aºezat la Ierusalim: în cetãþile lui Iuda,
fiecare s-a aºezat în moºia lui, în cetatea
lui Israel, preoþii ºi leviþii, slujitorii**
Templului ºi fiii† robilor lui Solomon.

*1 Cron. 9.2,3. **Ezra 2.43. †Ezra 2.55.

4. La Ierusalim* s-au aºezat unii din
fiii lui Iuda ºi din fiii lui Beniamin. –
Din fiii lui Iuda: Ataia, fiul lui Ozia,
fiul lui Zaharia, fiul lui Amaria, fiul
lui ªefatia, fiul lui Mahalaleel, din fiii
lui** Pereþ, *1 Cron. 9.3, etc. **Gen. 38.29.

5. ºi Maaseia, fiul lui Baruc, fiul lui
Col-Hoze, fiul lui Hazaia, fiul lui
Adaia, fiul lui Ioiarib, fiul lui Zaharia,
fiul lui ªiloni.
6. Toþi fiii lui Pereþ care s-au aºezat

la Ierusalim au fost patru sute ºaizeci
ºi opt de oameni viteji. –
7. Iatã fiii lui Beniamin: Salu, fiul lui

Meºulam, fiul lui Ioed, fiul lui Pedaia,
fiul lui Colaia, fiul lui Maaseia, fiul
lui Itiel, fiul lui Isaia,
8. ºi dupã el, Gabai ºi Salai, nouã

sute douãzeci ºi opt.
9. Ioel, fiul lui Zicri, era cãpetenia

lor; ºi Iuda, fiul lui Senua, era a doua
cãpetenie a cetãþii.
10. Din preoþi*: Iedaia, fiul lui

Ioiarib, Iachin, *1 Cron. 9.10, etc.

11. Seraia, fiul lui Hilchia, fiul lui
Meºulam, fiul lui Þadoc, fiul Meraiot,
fiul lui Ahitub, domnul Casei lui
Dumnezeu,
12. ºi fraþii lor care fãceau slujba

Casei, opt sute douãzeci ºi doi; Adaia,
fiul lui Ieroham, fiul lui Pelalia, fiul
lui Amþi, fiul lui Zaharia, fiul lui
Paºhur, fiul lui Malchia,
13. ºi fraþii sãi, capii caselor pãrin-

teºti, douã sute patruzeci ºi doi; ºi
Amaºai, fiul lui Azareel, fiul lui
Ahzai, fiul lui Meºilemot, fiul lui Imer,
14. ºi fraþii lor, oameni viteji, o sutã

douãzeci ºi opt; Zabdiel, fiul lui
Ghedolim, era cãpetenia lor.
15. Din leviþi: ªemaia, fiul lui Haºub,

fiul lui Azricam, fiul lui Haºabia, fiul
lui Buni;
16. ªabetai ºi Iozabad, însãrcinaþi cu

treburile* de afarã ale Casei lui Dum-
nezeu ºi fãcând parte din cãpeteniile
leviþilor; *1 Cron. 26.29.

17. Matania, fiul lui Mica, fiul lui
Zabdi, fiul lui Asaf, cãpetenia care
cânta lauda la rugãciune, ºi Bacbuchia,
al doilea din fraþii sãi, ºi Abda, fiul lui
ªamua, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun.
18. Toþi leviþii din cetatea* sfântã

erau douã sute optzeci ºi patru.
*Vers. 1.

19. ªi uºierii: Acub, Talmon ºi fraþii
lor, pãzitorii porþilor, o sutã ºaptezeci
ºi doi.
20. Cealaltã parte din Israel, din preoþi,

ºi din leviþi s-au aºezat în toate
cetãþile lui Iuda, fiecare în moºia lui.
21. Slujitorii* Templului s-au aºezat

pe deal ºi aveau de cãpetenii pe Þiha
ºi Ghiºpa. *Cap. 3.26.

22. Cãpetenia leviþilor la Ierusalim
era Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Haºabia,
fiul lui Matania, fiul lui Mica, dintre
fiii lui Asaf, cântãreþii însãrcinaþi cu
slujba Casei lui Dumnezeu;
23. cãci era o poruncã* a împãratului

cu privire la cântãreþi, ºi li se dãdea o
parte hotãrâtã pe fiecare zi.

*Ezra 6.8,9; 7.20, etc.

24. Petahia, fiul lui Meºezabeel,
din fiii lui Zerah*, fiul lui Iuda, era
dregãtorul** împãratului pentru toate
treburile poporului.

*Gen. 38.30. **1 Cron. 18.17; 23.28.

25. Cât despre sate ºi câmpiile lor,
unii din fiii lui Iuda s-au aºezat la
Chiriat-Arba* ºi în locurile care þin de
el, la Dibon ºi în locurile care þin de
el, Iecabþeel ºi în satele care þin de el,

*Ios. 14.15.

26. la Ieºua, la Molada, la Bet-Palet,
27. la Haþar-ªual, la Beer-ªeba ºi în

locurile care þin de ea,
28. la Þiclag, la Mecona ºi în locurile

care þin de ea,
29. la En-Rimon, la Þorea, la Iarmut,
30. la Zanoah, la Adulam ºi în satele

care þin de el, la Lachis ºi în þinutul
lui, la Azeca ºi în locurile care þin de
el. S-au aºezat astfel de la Beer-ªeba
pânã la valea lui Hinom.
31. Fiii lui Beniamin s-au aºezat de la

Gheba la Micmaº, la Aia, la Betel ºi în
locurile care þin de el,
32. la Anatot, la Nob, la Hanania,
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33. la Haþor, la Rama, la Ghitaim,
34. la Hadid, la Þeboim, la Nebalat,
35. la Lod ºi la Ono, valea* lucrãto-

rilor. *1 Cron. 4.14.

36. Au fost unii leviþi care s-au unit
cu Beniamin, mãcar cã fãceau parte
din cetele lui Iuda.

Numãrãtoarea preoþilor ºi leviþilor

121. Iatã preoþii* ºi leviþii care s-au
întors cu Zorobabel, fiul lui

ªealtiel, ºi cu Iosua: Seraia**, Ieremia,
Ezra, *Ezra 2.1,2. **Cap. 10.2-8.

2. Amaria, Maluc, Hatuº,
3. ªecania, Rehum, Meremot,
4. Ido, Ghinetoi, Abia*, *Luca 1.5.

5. Miiamin, Maadia, Bilga,
6. ªemaia, Ioiarib, Iedaia,
7. Salu, Amoc, Hilchia, Iedaia. Aceºtia

au fost cãpeteniile preoþilor ºi a fraþilor
lor, pe vremea lui Iosua*. 

*Ezra 3.2. Hag. 1.1. Zah. 3.1.

8. Leviþi: Iosua, Binui, Cadmiel,
ªerebia, Iuda, Matania, care cârmuia
împreunã cu fraþii sãi cântarea* laude-
lor; *Cap. 11.17.

9. Bacbuchia ºi Uni, care îºi împli-
neau slujbele lângã fraþii lor.
10. Iosua a nãscut pe Ioiachim,

Ioiachim a nãscut pe Eliaºib, Eliaºib a
nãscut pe Ioiada,
11. Ioiada a nãscut pe Ionatan, ºi

Ionatan a nãscut pe Iadua.
12. Iatã, care erau pe vremea lui

Ioiachim, preoþii, capi de familii:
pentru Seraia, Meraia; pentru Ieremia,
Hanania;
13. pentru Ezra, Meºulam; pentru

Amaria, Iohanan;
14. pentru Meluchi, Ionatan; pentru

ªebania, Iosif;
15. pentru Harim, Adna; pentru

Meraiot, Helcai;
16. pentru Ido, Zaharia; pentru

Ghineton, Meºulam;
17. pentru Abia, Zicri; pentru Minia-

min ºi Moadia, Piltai;
18. pentru Bilga, ªamua; pentru

ªemaia, Ionatan;
19. pentru Ioiarib, Matnai; pentru

Iedaia, Uzi;
20. pentru Salai, Calai; pentru Amoc,

Eber;
21. pentru Hilchia, Haºabia; pentru

Iedaia, Netaneel.
22. Pe vremea lui Eliaºib, lui Ioiada,

lui Iohanan ºi lui Iadua, leviþii, capi de
familii, ºi preoþii au fost scriºi sub
domnia lui Dariu, persanul.

23. Fiii lui Levi, capi de familii, au
fost scriºi în cartea* Cronicilor pânã
pe vremea lui Iohanan, fiul lui Eliaºib.

*1 Cron. 9.14, etc.

24. Cãpeteniile leviþilor, Haºabia,
ªerebia ºi Iosua, fiul lui Cadmiel, ºi
fraþii lor împreunã cu ei, stând unii în
faþa* altora, erau însãrcinaþi sã mãreascã
ºi sã laude pe Domnul, dupã rânduiala**
lui David, omul lui Dumnezeu.

*Ezra 3.11. **1 Cron. 23; 25; 26.

25. Matania, Bacbuchia, Obadia,
Meºulam, Talmon ºi Acub, uºieri,
fãceau de strajã la cãmãrile de la porþi.
26. Ei trãiau pe vremea lui Ioiachim,

fiul lui Iosua, fiul lui Ioþadac, ºi pe
vremea lui Neemia, dregãtorul*, ºi pe
vremea preotului ºi cãrturarului**
Ezra. *Cap. 8.9. **Ezra 7.6,11.

Sfinþirea zidurilor
27. La sfinþirea* zidurilor Ierusali-

mului au chemat pe leviþi din toate
locurile în care locuiau ºi i-au adus la
Ierusalim, ca sã prãznuiascã sfinþirea
ºi sãrbãtoarea cu laude** ºi cântãri, în
sunet de chimvale, lãute ºi harpe.

*Deut. 20.5. Ps. 30, titlu. **1 Cron. 25.6. 2 Cron. 5.13; 7.6.

28. Fiii cântãreþilor s-au strâns din
împrejurimile Ierusalimului, din satele
slujitorilor Templului,
29. din Bet-Ghilgal ºi din þinutul

Ghebei, ºi din Azmavet; cãci cântã-
reþii îºi zidiserã sate împrejurul
Ierusalimului.
30. Preoþii ºi leviþii s-au curãþat ºi au

curãþat ºi pe popor, porþile ºi zidul.
31. Am suit pe zid pe cãpeteniile lui

Iuda ºi am fãcut douã coruri mari. Cel
dintâi a pornit pe partea* dreaptã a
zidului, spre** poarta gunoiului.

*Vers. 38. **Cap. 2.13; 3.13.

32. În urma acestui cor mergeau
Hosea ºi jumãtate din cãpeteniile lui
Iuda:
33. Azaria, Ezra, Meºulam,
34. Iuda, Beniamin, ªemaia ºi Iere-

mia,
35. unii din fiii preoþilor cu trâmbiþe*,

Zaharia, fiul lui Ionatan, fiul lui
ªemaia, fiul lui Matania, fiul lui Mica,
fiul lui Zacur, fiul lui Asaf, *Num. 10.2,8.

36. ºi fraþii sãi, ªemaia, Azareel,
Milalai, Ghilalai, Maai, Netaneel,
Iuda ºi Hanani, cu instrumentele* de
muzicã ale lui David, omul lui Dum-
nezeu. Cãrturarul Ezra era în fruntea
lor. *1 Cron. 23.5.
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37. La poarta* izvorului s-au suit
drept înainte pe treptele** cetãþii lui
David, pe ridicãtura zidului, deasupra
casei lui David, pânã la poarta†
apelor, spre rãsãrit.

*Cap. 2.14; 3.15. **Cap. 3.15. †Cap. 3.26; 8.1,3,16.

38. Al doilea cor* a pornit spre stânga.
În urma lui veneam eu cu cealaltã
jumãtate din popor, pe zid. Trecând pe
deasupra turnului** cuptoarelor, au
mers pânã la zidul† cel lat;

*Vers. 31. **Cap. 3.11. †Cap. 3.8.

39. apoi pe deasupra* porþii lui Efraim,
pe deasupra porþii** celei vechi, pe
deasupra porþii† peºtilor, pe deasupra
turnului†† lui Hananeel ºi pe deasupra
turnului Mea pânã la poarta*† oilor. ªi
s-au oprit la poarta†* temniþei.

*2 Împ. 14.13. Cap. 8.16. **Cap. 3.6. †Cap. 3.3. ††Cap. 3.1.
*†Cap. 3.32. †*Ier. 32.2.

40. Cele douã coruri s-au oprit în
Casa lui Dumnezeu; ºi tot aºa ºi eu ºi
dregãtorii care erau cu mine,
41. ºi preoþii, Eliachim, Maaseia,

Miniamin, Mica, Elioenai, Zaharia,
Hanania, cu trâmbiþe,
42. ºi Maaseia, ªemaia, Eleazar,

Uzi, Iohanan, Malchia, Elam ºi Ezer.
Cântãreþii ºi-au înãlþat glasul, cârmuiþi
de Izrahia.
43. În* ziua aceea, s-au adus multe

jertfe ºi a fost mare bucurie, cãci
Dumnezeu dãduse poporului o mare
pricinã de bucurie. Se bucurau ºi
femeile ºi copiii, ºi strigãtele de
bucurie ale Ierusalimului se auzeau
pânã departe. *2 Cron. 31.11,12. Cap. 13.5,12,13.

Aºezarea dregãtorilor Templului
44. În ziua aceea, s-au rânduit oameni

care sã privegheze asupra odãilor care
slujeau de cãmãri pentru darurile de
mâncare, cele dintâi roade ºi zeciuieli.
Ei au fost însãrcinaþi sã adune în ele,
din þinutul cetãþilor, pãrþile hotãrâte de
Lege preoþilor ºi leviþilor. Cãci Iuda se
bucura cã preoþii ºi leviþii erau la locul
lor,
45. pãzind tot ce privea slujba lui

Dumnezeu ºi a curãþãrilor. Cântãreþii
ºi uºierii îºi împlineau ºi ei slujbele,
dupã* rânduiala lui David ºi a fiului
sãu Solomon. *1 Cron. 25; 26.

46. Cãci odinioarã, pe vremea lui
David ºi* a lui Asaf, erau cãpetenii
peste cântãreþi ºi cântãri de laudã ºi de
mulþumire în cinstea lui Dumnezeu.

*1 Cron. 25.1, etc. 2 Cron. 29.30.

47. Tot Israelul a dat, pe vremea lui

Zorobabel ºi Neemia, pãrþile cuvenite
cântãreþilor ºi uºierilor, zi de zi; au dat*
leviþilor lucrurile sfinþite, iar leviþii**
au dat fiilor lui Aaron lucrurile sfinþite
cuvenite lor. *Num. 18.21,24. **Num. 18.26.

Cãlcarea de Lege a lui Eliaºib

131. În vremea aceea, s-a citit* în
faþa poporului în cartea lui Moise

ºi s-a gãsit scris cã amonitul** ºi
moabitul nu trebuiau sã intre niciodatã
în adunarea lui Dumnezeu,

*Deut. 31.11,12. 2 Împ. 23.2. Cap. 8.3,8; 9.3. Isa. 34.16.
**Deut. 23.3,4.

2. pentru cã nu veniserã înaintea
copiilor lui Israel cu pâine ºi apã ºi
pentru cã tocmiserã* împotriva lor cu
preþ de argint pe Balaam ca sã-i
blesteme. Dar** Dumnezeul nostru a
prefãcut blestemul în binecuvântare.

*Num. 22.5. Ios. 24.9,10. **Num. 23.11; 24.10. Deut. 23.5.

3. Când au auzit Legea, au deosebit*
din Israel pe toþi strãinii. *Cap. 9.2; 10.28.

4. Înainte de aceasta, preotul Eliaºib,
care era pus peste cãmãrile Casei
Dumnezeului nostru ºi rudã cu Tobia,
5. pregãtise pentru el o cãmarã mare,

unde* puneau mai înainte darurile de
mâncare, tãmâia, uneltele, zeciuiala
din grâu, din must ºi din untdelemn,
pãrþile rânduite** pentru leviþi, cân-
tãreþi ºi uºieri ºi darurile ridicate
pentru preoþi. *Cap. 12.44. **Num. 18.21,24.

6. Eu nu eram la Ierusalim când s-au
petrecut toate acestea, cãci mã întor-
sesem la împãrat în al treizeci ºi
doilea an* al lui Artaxerxe, împãratul
Babilonului. La sfârºitul anului am
cãpãtat de la împãrat învoire *Cap. 5.14.

7. sã mã întorc la Ierusalim, ºi am
vãzut rãul pe care-l fãcuse Eliaºib,
pregãtind* o cãmarã pentru Tobia în
curþile Casei lui Dumnezeu. *Vers. 1,5.

8. Mi-a pãrut foarte rãu ºi am aruncat
afarã din cãmarã toate lucrurile lui
Tobia.
9. Apoi am poruncit sã se cureþe*

odãile ºi am pus iarãºi în ele uneltele
Casei lui Dumnezeu, darurile de mân-
care ºi tãmâia. *2 Cron. 29.5,15,16,18.

Zeciuielile aduse din nou
10. Am auzit de asemenea cã pãrþile

leviþilor nu* li se dãduserã ºi cã leviþii
ºi cântãreþii însãrcinaþi cu slujba
fugiserã fiecare în** þinutul lui.

*Mal. 3.8. **Num. 35.2.

11. Am mustrat* pe dregãtori ºi am
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zis: „Pentru ce** a fost pãrãsitã Casa
lui Dumnezeu?” ªi am strâns pe leviþi
ºi pe cântãreþi, ºi i-am pus iarãºi în
slujba lor. *Vers. 17,25. Prov. 28.4. **Cap. 10.39.

12. Atunci* tot Iuda a adus în cãmãri
zeciuiala din grâu, din must ºi din
untdelemn. *Cap. 10.38,39; 12.44.

13. Am dat cãmãrile* în grija preo-
tului ªelemia, cãrturarului Þadoc ºi
lui Pedaia, unul din leviþi, ºi le-am
adãugat ºi pe Hanan, fiul lui Zacur,
fiul lui Matania, cãci le mergea
numele cã sunt credincioºi**. Ei au
fost însãrcinaþi sã facã împãrþirile
cuvenite fraþilor lor.

*2 Cron. 31.12. Cap. 12.44. **Cap. 7.2. 1 Cor. 4.2.

14. Adu-Þi aminte* de mine, Dum-
nezeule, pentru aceste lucruri ºi nu
uita faptele mele evlavioase fãcute
pentru Casa Dumnezeului meu ºi pen-
tru lucrurile care trebuie pãzite în ea!

*Vers. 22,31. Cap. 5.19.

Sfinþirea Sabatului
15. Pe vremea aceasta am vãzut în

Iuda niºte oameni cãlcând la teasc în
ziua Sabatului*, aducând snopi, încãr-
când mãgarii cu vin, struguri ºi smo-
chine, ºi cu tot felul de lucruri ºi
aducându-le** la Ierusalim în ziua
Sabatului. ªi i-am mustrat chiar în
ziua când îºi vindeau mãrfurile.

*Exod 20.10. **Cap. 10.31. Ier. 17.21,22.

16. Mai erau ºi niºte tirieni, aºezaþi în
Ierusalim, care aduceau peºte ºi tot
felul de mãrfuri ºi le vindeau fiilor lui
Iuda în ziua Sabatului ºi în Ierusalim.
17. Am mustrat* pe mai marii lui

Iuda ºi le-am zis: „Ce înseamnã aceastã
faptã rea pe care o faceþi, pângãrind
ziua Sabatului? *Vers. 11.

18. Oare n-au lucrat* aºa pãrinþii
voºtri, ºi nu din pricina aceasta a
trimis Dumnezeul nostru toate aceste
nenorociri peste noi ºi peste cetatea
aceasta? ªi voi aduceþi din nou mânia
Lui împotriva lui Israel, pângãrind
Sabatul!” *Ier. 17.21-23.

19. Apoi am poruncit sã se închidã
porþile Ierusalimului înainte de Sabat,
de îndatã ce le va ajunge umbra*, ºi sã
nu se deschidã decât dupã Sabat. ªi
am pus câþiva din slujitorii mei la
porþi** sã opreascã intrarea sarcinilor
de mãrfuri în ziua Sabatului.

*Lev. 23.32. **Ier. 17.21,22.

20. ªi aºa negustorii ºi vânzãtorii de

tot felul de lucruri au petrecut noaptea
o datã ºi de douã ori afarã din
Ierusalim.
21. I-am mustrat ºi le-am zis: „Pentru

ce staþi noaptea înaintea zidului? Dacã
veþi mai face încã o datã lucrul acesta,
voi pune mâna pe voi.” Din clipa
aceea, n-au mai venit în timpul
Sabatului.
22. Am poruncit ºi leviþilor sã se

cureþe* ºi sã vinã sã pãzeascã porþile,
ca sã sfinþeascã ziua Sabatului. 
Adu-Þi aminte** de mine, Dumnezeule,

ºi pentru aceste lucruri ºi ocroteºte-mã
dupã marea Ta îndurare!

*Cap. 12.30. **Vers. 14,31.

Mustrarea pentru femeile strãine
23. Tot pe vremea aceea, am vãzut pe

niºte iudei, care îºi luaserã neveste*
asdodiene, amonite ºi moabite.

*Ezra 9.2.

24. Jumãtate din fiii lor vorbeau limba
asdodianã ºi nu ºtiau sã vorbeascã
limba evreiascã; nu cunoºteau decât
limba cutãrui sau cutãrui popor.
25. I-am mustrat* ºi i-am blestemat;

am lovit pe unii din ei, le-am smuls
pãrul ºi i-am pus sã jure** în Numele
lui Dumnezeu, zicând: „Sã nu vã daþi
fetele dupã fiii lor ºi sã nu luaþi fetele
lor de neveste nici pentru fiii voºtri,
nici pentru voi.

*Vers. 11. Prov. 28.4. **Ezra 10.5. Cap. 10.29,30.

26. Oare nu în aceasta a pãcãtuit*
Solomon, împãratul lui Israel? Nu era
alt împãrat ca el în mulþimea** popoa-
relor; el era iubit† de Dumnezeul lui,
ºi Dumnezeu îl pusese împãrat peste
tot Israelul. Totuºi†† femeile strãine
l-au târât ºi pe el în pãcat.
*1 Împ. 11.1, etc. **1 Împ. 3.13. 2 Cron. 1.12. †2 Sam. 12.24.

††1 Împ. 11.4, etc.

27. ªi acum trebuie sã auzim despre
voi cã sãvârºiþi o nelegiuire atât de
mare ºi cã pãcãtuiþi* împotriva Dum-
nezeului nostru luând neveste strãine?”

*Ezra 10.2.

28. Unul din fiii lui Ioiada*, fiul
marelui preot, Eliaºib, era ginerele lui
Sanbalat, horonitul. L-am izgonit de la
mine. *Cap. 12.10,22.

29. Adu-Þi aminte* de ei, Dumnezeule,
cãci au spurcat preoþia ºi legã-
mântul** încheiat de preoþi ºi leviþi.

*Cap. 6.14. **Mal. 2.4,11,12.

30. I-am curãþat* de orice strãin ºi
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Ospãþul lui Ahaºveroº

11. Era pe vremea lui Ahaºveroº*, al
acelui Ahaºveroº care domnea de la

India** pânã în Etiopia, peste† o sutã
douãzeci ºi ºapte de þinuturi.

*Ezra 4.6. Dan. 9.1. **Cap. 8.9. †Dan. 6.1.

2. Împãratul Ahaºveroº ºedea* atunci
pe scaunul lui împãrãtesc la Susa**, în
capitalã. *1 Împ. 1.46. **Neem. 1.1.

3. În al treilea an al domniei lui,
a dat* un ospãþ tuturor domnitorilor
ºi slujitorilor sãi. Cãpeteniile oºtirii
perºilor ºi mezilor, mai marii ºi capii
þinuturilor s-au strâns înaintea lui.

*Gen. 40.20. Cap. 2.18. Marc. 6.21.

4. El le-a arãtat bogãþia strãlucitã a
împãrãþiei lui ºi slava minunatã a
mãrimii lui, în multe zile, timp de o
sutã optzeci de zile.
5. Dupã ce au trecut aceste zile,

împãratul a dat întregului popor care
se afla în capitala Susa, de la cel mai
mare pânã la cel mai mic, un ospãþ
care a þinut ºapte zile, în curtea
grãdinii casei împãrãteºti.
6. Covoare albe, verzi ºi albastre erau

legate cu funii de in subþire ºi de
purpurã de niºte verigi de argint ºi de
niºte stâlpi de marmurã. Paturi de aur*
ºi de argint stãteau pe o podea de
porfir, de marmurã, de sidef ºi de
pietre negre. *Cap. 7.8. Ezec. 23.41. Amos 6.4.

7. Iar de bãut turnau în vase de aur de
felurite soiuri. Era belºug de vin
împãrãtesc, mulþumitã dãrniciei împã-
ratului.
8. Dar nimeni nu era silit sã bea, cãci

împãratul poruncise tuturor oamenilor
din casa lui sã facã dupã voia fiecãruia.
9. Împãrãteasa Vasti a dat ºi ea un

ospãþ femeilor, în casa împãrãteascã a
împãratului Ahaºveroº.

Neascultarea împãrãtesei Vasti
10. A ºaptea zi, pe când inima împã-

ratului era veselã* de vin, a poruncit
lui Mehuman, Bizta, Harbona**, Bigta,

Abagta, Zetar ºi Carcas, cei ºapte
fameni care slujeau înaintea împãra-
tului Ahaºveroº, *2 Sam. 13.28. **Cap. 7.9.

11. sã aducã în faþa lui pe împã-
rãteasa Vasti, cu cununa împãrãteascã,
pentru ca sã arate frumuseþea ei
popoarelor ºi mai marilor sãi, cãci era
frumoasã la chip.
12. Dar împãrãteasa Vasti n-a vrut

sã vinã când a primit prin fameni
porunca împãratului. ªi împãratul s-a
supãrat foarte tare, s-a aprins de
mânie.
13. Atunci împãratul a vorbit cu

înþelepþii* care** cunoºteau obiceiurile
vremii. Cãci aºa se puneau la cale
treburile împãratului: înaintea tuturor
celor ce cunoºteau legile ºi dreptul.

*Ier. 10.7. Dan. 2.12. Mat. 2.1. **1 Cron. 12.32.

14. Avea lângã el pe Carºena, pe
ªetar, pe Admata, pe Tarsis, pe Meres,
pe Marsena, pe Memucan, ºapte*
domnitori ai Persiei ºi Mediei, care**
vedeau faþa împãratului ºi care aveau
locul întâi în împãrãþie.

*Ezra 7.14. **2 Împ. 25.19.

15. „Ce trebuie”, a zis el, „sã se facã
împãrãtesei Vasti, dupã lege, pentru cã
n-a împlinit ce i-a poruncit împãratul
Ahaºveroº prin fameni?”
16. Memucan a rãspuns înaintea împã-

ratului ºi domnitorilor: „Nu numai faþã
de împãrat s-a purtat rãu împãrãteasa
Vasti; ci ºi faþã de toþi domnitorii ºi de
toate popoarele care sunt în toate
þinuturile împãratului Ahaºveroº.
17. Cãci fapta împãrãtesei va ajunge

la cunoºtinþa tuturor femeilor ºi le va
face sã-ºi nesocoteascã* bãrbaþii. Ele
vor zice: „Împãratul Ahaºveroº a po-
runcit sã i se aducã înainte împãrãteasa
Vasti, ºi ea nu s-a dus.” *Efes. 5.33.

18. ªi din ziua aceasta crãiesele
Persiei ºi Mediei, care vor afla de
fapta împãrãtesei, vor vorbi tot aºa
tuturor cãpeteniilor împãratului: de aici
va veni mult dispreþ ºi mânie.

ESTERA
(Psalmul 7.15-17; 37.34; 124. 2 Petru 2.9.)

am pus rânduialã în tot ce trebuiau sã
pãzeascã preoþii ºi leviþii, fiecare în
slujba lui, *Cap. 10.30.

31. în ce privea atât darul lemnelor*

la vremi hotãrâte, cât ºi cele dintâi
roade.
Adu-Þi aminte de mine** spre bine,

Dumnezeule! *Cap. 30.34. **Vers. 14,22.
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19. Dacã împãratul gãseºte cu cale, sã
se dea poruncã din partea lui ºi sã se
scrie în legile perºilor ºi mezilor, cu
arãtarea cã nu trebuie sã se calce o
poruncã împãrãteascã, dupã care Vasti
sã nu se mai arate înaintea împãratului
Ahaºveroº. Iar împãratul sã dea vred-
nicia de împãrãteasã alteia mai bunã
decât ea.
20. Porunca împãratului se va vesti

astfel în toatã împãrãþia lui – cãci este
mare – ºi toate femeile vor da* cinste
bãrbaþilor lor, de la mare pânã la mic.”

*Efes. 5.33. Col. 3.18. 1 Pet. 3.1.

21. Pãrerea aceasta a fost primitã de
împãrat ºi de domnitori, ºi împãratul a
lucrat dupã cuvântul lui Memucan.
22. A trimis scrisori tuturor þinutu-

rilor din împãrãþia lui, fiecãrui þinut*
dupã scrierea lui ºi fiecãrui popor
dupã limba lui; ele spuneau cã orice
bãrbat trebuie sã fie stãpân** în casa
lui ºi cã va vorbi limba poporului sãu.

*Cap. 8.9. **Efes. 5.22-24. 1 Tim. 2.12.

Estera, împãrãteasã

21. Dupã aceste lucruri, când s-a
potolit mânia împãratului Ahaº-

veroº, s-a gândit la Vasti, la ce fãcuse
ea ºi la hotãrârea* luatã cu privire la
ea. *Cap. 1.19,20.

2. Atunci cei ce slujeau împãratului
au zis: „Sã se caute pentru împãrat
niºte fete fecioare ºi frumoase.
3. Împãratul sã punã în toate þinuturile

din împãrãþia lui dregãtori însãrcinaþi
sã strângã pe toate fetele fecioare ºi
frumoase, în capitala Susa, în casa
femeilor, sub privegherea lui Hegai,
famenul împãratului ºi pãzitorul femeilor,
care sã le dea cele trebuincioase pentru
gãtit.
4. ªi fata care-i va plãcea împãratului

sã fie împãrãteasã în locul Vastiei.”
Pãrerea aceasta a fost primitã de
împãrat, ºi aºa a fãcut.
5. În capitala Susa era un iudeu, numit

Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui ªimei,
fiul lui Chis, bãrbat din Beniamin,
6. care* fusese luat din Ierusalim

printre robii strãmutaþi împreunã cu
Ieconia, împãratul lui Iuda, de Nebu-
cadneþar, împãratul Babilonului.

*2 Împ. 24.14,15. 2 Cron. 36.10,20. Ier. 24.1.

7. El creºtea pe Hadasa, adicã Estera,
fata* unchiului sãu; cãci ea n-avea
nici tatã, nici mamã. Fata era fru-

moasã la staturã ºi plãcutã la vedere.
Dupã moartea tatãlui ºi a mamei sale,
Mardoheu o luase de suflet. *Vers. 15.

8. Când s-a auzit porunca împãratului
ºi hotãrârea lui, au fost strânse* un
mare numãr de fete în capitala Susa,
sub privegherea lui Hegai. Odatã cu
ele a fost luatã ºi Estera ºi adusã în
casa împãratului, sub privegherea lui
Hegai, pãzitorul femeilor. *Vers. 3.

9. Fata i-a plãcut ºi a cãpãtat trecere
înaintea lui. El s-a grãbit sã-i dea cele
de trebuinþã pentru gãtealã* ºi hranã,
i-a dat ºapte slujnice alese din casa
împãratului ºi a pus-o împreunã cu
slujnicele ei în cea mai bunã încãpere
din casa femeilor. *Vers. 3,12.

10. Estera* nu ºi-a fãcut cunoscut
nici poporul, nici naºterea, cãci Mar-
doheu o oprise sã vorbeascã despre
aceste lucruri. *Vers. 20.

11. ªi în fiecare zi Mardoheu se
ducea ºi venea înaintea curþii casei
femeilor ca sã afle cum îi merge
Esterei ºi ce se face cu ea.
12. Fiecare fatã se ducea la rândul ei

la împãratul Ahaºveroº, dupã ce timp
de douãsprezece luni împlinea ce era
poruncit femeilor. În timpul acesta,
aveau grijã sã se gãteascã, ungându-se
ºase luni cu untdelemn de mirt, ºi ºase
luni, cu miresme de mirozne femeieºti.
13. Aºa se ducea fiecare fatã la

împãrat. ªi, când trecea din casa
femeilor în casa împãratului, o lãsau
sã ia cu ea tot ce voia.
14. Se ducea seara; ºi a doua zi

dimineaþa trecea în a doua casã a
femeilor, sub privegherea lui ªaaºgaz,
famenul împãratului ºi pãzitorul þiitoa-
relor împãratului. Nu se mai întorcea
la împãrat, decât când ar fi dorit
împãratul ºi ar fi chemat-o pe nume.
15. Când i-a venit rândul sã se ducã

la împãrat, Estera, fata* lui Abihail,
unchiul lui Mardoheu, care o înfiase,
n-a cerut decât ce a fost rânduit de
Hegai, famenul împãratului ºi pãzitorul
femeilor. Estera cãpãta trecere înaintea
tuturor celor ce o vedeau. *Vers. 7.

16. Estera a fost dusã la împãratul
Ahaºveroº, în casa împãrãteascã, în
luna a zecea, adicã luna Tebet, în al
ºaptelea an al domniei lui.
17. Împãratul a iubit pe Estera mai

mult decât pe toate celelalte femei, ºi
ea a cãpãtat trecere ºi iubire înaintea
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lui mai mult decât toate celelalte fete.
I-a pus cununa împãrãteascã pe cap ºi
a fãcut-o împãrãteasã în locul Vastiei.
18. Împãratul a dat* un mare ospãþ

tuturor domnitorilor ºi slujitorilor lui,
un ospãþ în cinstea Esterei. Cu prilejul
acesta a uºurat sarcinile þinuturilor ºi a
împãrþit daruri cu o dãrnicie împãrã-
teascã. *Cap. 1.3.

Mardoheu descoperã o uneltire
împotriva împãratului

19. A doua oarã când s-au strâns
fetele, Mardoheu ºedea la* poarta
împãratului. *Vers. 21. Cap. 3.2.

20. Estera* nu-ºi spusese nici naº-
terea, nici poporul, cãci o oprise
Mardoheu. ªi ea urma acum poruncile
lui Mardoheu cu tot atâta scumpãtate
ca atunci când o creºtea el. *Vers. 10.

21. În acelaºi timp, pe când Mardoheu
stãtea la poarta împãratului, Bigtan ºi
Tereº, doi fameni ai împãratului,
pãzitorii pragului, s-au lãsat biruiþi de
o supãrare ºi au vrut sã întindã mâna
împotriva împãratului Ahaºveroº.
22. Mardoheu a avut cunoºtinþã de

lucrul acesta ºi a dat de ºtire* împã-
rãtesei Estera, care l-a spus împãratului
din partea lui Mardoheu. *Cap. 6.2.

23. Faptul fiind cercetat ºi gãsit
întocmai, cei doi fameni au fost
spânzuraþi de un lemn. ªi lucrul acesta
a fost scris în cartea* Cronicilor, în
faþa împãratului. *Cap. 6.2.

Haman capãtã omorârea iudeilor

31. Dupã aceste lucruri, împãratul
Ahaºveroº a ridicat la putere pe

Haman, fiul lui Hamedata, agaghitul*.
L-a ridicat în cinste ºi a pus scaunul
lui mai presus de scaunele tuturor
cãpeteniilor care erau lângã el.

*Num. 24.7. 1 Sam. 15.8.

2. Toþi slujitorii împãratului care
stãteau la poarta* împãratului plecau
genunchiul ºi se închinau înaintea lui
Haman, cãci aºa era porunca împãratului
cu privire la el. Dar Mardoheu nu-ºi
pleca** genunchiul ºi nu se închina.

*Cap. 2.19. **Vers. 5. Ps. 15.4.

3. ªi slujitorii împãratului care stã-
teau la poarta împãratului au zis lui
Mardoheu: „Pentru ce* calci porunca
împãratului?” *Vers. 2.

4. Fiindcã ei îi spuneau în fiecare zi
lucrul acesta, ºi el nu-i asculta, l-au
spus lui Haman ca sã vadã dacã Mar-

doheu are sã se þinã de hotãrârea lui;
cãci el spusese cã este iudeu.
5. ªi Haman a vãzut cã Mardoheu 

nu-ºi* pleca genunchiul ºi nu se închina
înaintea lui. S-a umplut de** mânie;

*Vers. 2. Cap. 5.9. **Dan. 3.19.

6. dar a crezut prea puþin pentru el sã
punã mâna numai pe Mardoheu, cãci i
se spusese din ce popor era Mardoheu,
ºi a voit* sã nimiceascã pe poporul lui
Mardoheu, pe toþi iudeii care se aflau
în toatã împãrãþia lui Ahaºveroº.

*Ps. 83.4.

7. În luna întâi, adicã luna Nisan, în
al doisprezecelea an al împãratului
Ahaºveroº, au aruncat Pur*, adicã
sorþul, înaintea lui Haman, pentru
fiecare zi ºi pentru fiecare lunã, pânã
în luna a douãsprezecea, adicã luna
Adar. *Cap. 9.24.

8. Atunci Haman a zis împãratului
Ahaºveroº: „În toate þinuturile împã-
rãþiei tale este risipit un popor deo-
sebit între popoare, care are legi*
deosebite de ale tuturor popoarelor ºi
nu þine legile împãratului. Nu este în
folosul împãratului sã-l lase liniºtit.

*Ezra 4.13. Fapt. 16.20.

9. Dacã împãratul gãseºte cu cale,
sã se scrie o poruncã pentru ca ei sã
fie nimiciþi, ºi eu voi cântãri zece
mii de talanþi de argint în mâinile
slujbaºilor, ca sã-i ducã în vistieria
împãratului.”
10. Împãratul ºi-a scos* inelul** din

deget ºi l-a dat lui Haman, fiul lui
Hamedata, agaghitul, vrãjmaºul iudeilor.

*Gen. 41.42. **Cap. 8.2,8.

11. ªi împãratul a zis lui Haman: „Îþi
dãruiesc ºi argintul ºi pe poporul
acesta; fã cu el ce vei voi.”
12. Logofeþii împãratului au fost

chemaþi* în a treisprezecea zi a lunii
întâi ºi au scris în totul cum a poruncit
Haman mai marilor oºtirii, dregãtorilor
fiecãrui þinut ºi cãpeteniilor fiecãrui
popor, fiecãrui þinut dupã scrierea**
lui ºi fiecãrui popor dupã limba lui.
Au scris în numele† împãratului
Ahaºveroº ºi au pecetluit scrisorile cu
inelul împãratului.

*Cap. 8.9. **Cap. 1.22; 8.9. †1 Împ. 21.8. Cap. 8.8,10.

13. Scrisorile au fost trimise* prin
alergãtori în toate þinuturile împãra-
tului, ca sã nimiceascã, sã omoare ºi sã
piardã pe toþi iudeii, tineri ºi bãtrâni,
prunci ºi femei, ºi anume într-o
singurã zi**, în ziua a treisprezecea 
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a lunii a douãsprezecea, adicã luna
Adar, ºi sã li se prade† averile.

*Cap. 8.10. **Cap. 8.12, etc. †Cap. 8.11.

14. Aceste scrisori* cuprindeau po-
runca împãratului, care trebuia vestitã
în fiecare þinut, ºi îndemnau pe toate
popoarele sã fie gata pentru ziua
aceea. *Cap. 8.13,14.

15. Alergãtorii au plecat în grabã
mare, dupã porunca împãratului.
Porunca a fost vestitã ºi în capitala

Susa. ªi pe când împãratul ºi Haman
stãteau ºi beau, cetatea Susa* era
îngrozitã. *Cap. 8.15. Prov. 29.2.

Groaza ºi postul iudeilor

41. Mardoheu, aflând tot ce se
petrecea, ºi-a sfâºiat* hainele, s-a

îmbrãcat cu un sac ºi s-a presãrat cu**
cenuºã. Apoi s-a dus în mijlocul cetãþii,
scoþând cu putere strigãte† amare,

*2 Sam. 1.11. **Ios. 7.6. Ezec. 27.30. †Gen. 27.34.

2. ºi a mers pânã la poarta împãra-
tului, a cãrei intrare era opritã oricui
era îmbrãcat cu un sac.
3. În fiecare þinut unde ajungea

porunca împãratului ºi hotãrârea lui a
fost o mare jale printre iudei; posteau,
plângeau ºi se boceau, ºi mulþi se
culcau în sac ºi cenuºã.
4. Slujnicele Esterei ºi famenii ei

au venit ºi i-au spus lucrul acesta.
ªi împãrãteasa a rãmas îngrozitã.
A trimis haine lui Mardoheu ca sã-l
îmbrace ºi sã ia sacul de pe el, dar el
nu le-a primit.
5. Atunci Estera a chemat pe Hatac,

unul din famenii pe care-i pusese
împãratul în slujba ei, ºi l-a însãrcinat
sã se ducã sã întrebe pe Mardoheu ce
înseamnã lucrul acesta ºi de unde
vine.
6. Hatac s-a dus la Mardoheu în locul

deschis al cetãþii, înaintea porþii împã-
ratului.
7. ªi Mardoheu i-a istorisit tot ce i se

întâmplase ºi i-a spus suma* de argint
pe care fãgãduise Haman cã o va da
vistieriei împãratului în schimbul
mãcelãririi iudeilor. *Cap. 3.9.

8. I-a dat ºi cuprinsul* poruncii
vestite în Susa în vederea nimicirii lor,
ca s-o arate Esterei ºi sã-i spunã totul.
ªi a poruncit ca Estera sã se ducã la
împãrat sã-l roage ºi sã stãruie de el
pentru poporul sãu. *Cap. 3.14,15.

9. Hatac a venit ºi a spus Esterei
cuvintele lui Mardoheu.

10. Estera a însãrcinat pe Hatac sã se
ducã sã spunã lui Mardoheu:
11. „Toþi slujitorii împãratului ºi poporul

din þinuturile împãratului ºtiu cã este o
lege* care pedepseºte cu moartea pe
oricine, fie bãrbat, fie femeie, care
intrã la împãrat, în curtea** dinãuntru,
fãrã sã fie chemat. Numai acela scapã
cu viaþã cãruia† îi întinde împãratul
toiagul lui împãrãtesc de aur. ªi eu
n-am fost chematã la împãrat de treizeci
de zile.” *Dan. 2.9. **Cap. 5.1. †Cap. 5.2; 8.4.

12. Când s-au spus cuvintele Esterei
lui Mardoheu,
13. Mardoheu a trimis urmãtorul

rãspuns Esterei: „Sã nu-þi închipui cã
numai tu vei scãpa dintre toþi iudeii,
pentru cã eºti în casa împãratului.
14. Cãci, dacã vei tãcea acum,

ajutorul ºi izbãvirea vor veni din altã
parte pentru iudei, ºi tu ºi casa tatãlui
tãu veþi pieri. ªi cine ºtie dacã nu
pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la
împãrãþie?”
15. Estera a trimis sã spunã lui

Mardoheu:
16. „Du-te, strânge pe toþi iudeii care

se aflã în Susa ºi postiþi pentru mine,
fãrã sã mâncaþi, nici sã beþi, trei zile*,
nici noaptea, nici ziua. ªi eu voi posti
odatã cu slujnicele mele; apoi voi intra
la împãrat, în ciuda legii; ºi, dacã** va
fi sã pier, voi pieri.” *Cap. 5.1. **Gen. 43.14.

17. Mardoheu a plecat ºi a fãcut tot
ce-i poruncise Estera.

Estera merge la împãrat

51. A treia* zi, Estera s-a îmbrãcat
cu hainele împãrãteºti ºi a venit în

curtea dinãuntru** a casei împãratului,
înaintea casei împãratului. Împãratul
ºedea pe scaunul lui împãrãtesc în
casa împãrãteascã, în faþa uºii casei.

*Cap. 4.16. **Cap. 4.11; 6.4.

2. Când a vãzut împãratul pe împãrã-
teasa Estera în picioare în curte, ea a
cãpãtat trecere* înaintea lui. ªi împã-
ratul** a întins Esterei toiagul împã-
rãtesc pe care-l þinea în mânã. Estera 
s-a apropiat ºi a atins vârful toiagului.

*Prov. 21.1. **Cap. 4.11; 8.4.

3. Împãratul i-a zis: „Ce ai tu,
împãrãteasã Estero, ºi ce ceri? Chiar
dacã ai cere jumãtate* din împãrãþie,
îþi voi da.” *Marc. 6.23.

4. Estera a rãspuns: „Dacã împãratul
gãseºte cu cale, sã vinã împãratul
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astãzi cu Haman la ospãþul pe care i 
l-am pregãtit.”
5. ªi împãratul a zis: „Duceþi-vã îndatã

ºi aduceþi pe Haman, cum doreºte
Estera.”
Împãratul s-a dus cu Haman la ospãþul

pe care-l pregãtise Estera.
6. ªi pe când beau* vin, împãratul a

zis Esterei: „Care** este cererea ta? Ea
îþi va fi împlinitã. Ce doreºti? Chiar
dacã ai cere jumãtate din împãrãþie, o
vei cãpãta.” *Cap. 7.2. **Cap. 9.12.

7. Estera a rãspuns: „Iatã ce cer ºi ce
doresc.
8. Dacã am cãpãtat trecere înaintea

împãratului ºi dacã gãseºte cu cale
împãratul sã-mi îndeplineascã cererea
ºi sã-mi facã dorinþa, sã mai vinã
împãratul cu Haman ºi la ospãþul pe
care li-l voi pregãti, ºi mâine voi da
rãspuns împãratului dupã porunca lui.”

Planul lui Haman
9. Haman a ieºit în ziua aceea vesel ºi

cu inima mulþumitã. Dar, când a vãzut la
poarta împãratului pe Mardoheu, care
nu se scula*, nici nu se miºca înaintea
lui, s-a umplut de mânie împotriva lui
Mardoheu. *Cap. 3.5.

10. A ºtiut totuºi sã se stãpâneascã*
ºi s-a dus acasã. Apoi a trimis sã
aducã pe prietenii sãi ºi pe nevasta sa,
Zereº. *2 Sam. 13.22.

11. Haman le-a vorbit despre strãlu-
cirea bogãþiilor lui, despre numãrul
fiilor* sãi, despre tot ce fãcuse împã-
ratul ca sã-l ridice în vrednicie ºi
despre locul pe care i-l dãduse mai
presus** de cãpeteniile ºi slujitorii
împãratului. *Cap. 9.7, etc. **Cap. 3.1.

12. ªi a adãugat: „Eu sunt chiar
singurul pe care împãrãteasa Estera 
l-a primit împreunã cu împãratul la
ospãþul pe care l-a fãcut, ºi sunt poftit
ºi pe mâine la ea cu împãratul.
13. Dar toate acestea n-au nici un preþ

pentru mine câtã vreme voi vedea pe
Mardoheu, iudeul acela, ºezând la poarta
împãratului.”
14. Nevasta sa, Zereº, ºi toþi prietenii

lui i-au zis: „Sã se pregãteascã o spân-
zurãtoare* înaltã de cincizeci de coþi,
ºi mâine dimineaþã cere** împãratului
ca Mardoheu sã fie spânzurat. Apoi
vei merge vesel la ospãþ cu împãratul.”
Pãrerea aceasta a plãcut lui Haman ºi a
pus sã pregãteascã† spânzurãtoarea.

*Cap. 7.9. **Cap. 6.4. †Cap. 7.10.

Cinstea datã lui Mardoheu

61. În noaptea aceea, împãratul n-a
putut sã doarmã ºi a poruncit sã-i

aducã lângã el cartea* aducerilor
aminte, Cronicile. Le-au citit înaintea
împãratului, *Cap. 2.23.

2. ºi s-a gãsit scris ce descoperise
Mardoheu cu privire la Bigtan ºi
Tereº, cei doi fameni ai împãratului,
pãzitorii pragului, care voiserã sã
întindã mâna asupra împãratului
Ahaºveroº.
3. Împãratul a zis: „Ce cinste ºi

mãrire i s-a fãcut lui Mardoheu pentru
aceasta?” – „Nu i s-a fãcut nimic”, au
rãspuns cei ce slujeau împãratului.
4. Atunci împãratul a zis: „Cine este

în curte?” – Haman venise în curtea de
afarã* a casei împãratului sã** cearã
împãratului sã spânzure pe Mardoheu pe
lemnul pe care-l pregãtise pentru el. –

*Cap. 5.1. **Cap. 5.14.

5. Slujitorii împãratului i-au rãspuns:
„Haman este în curte.” ªi împãratul
a zis: „Sã intre.”
6. Haman a intrat, ºi împãratul i-a

zis: „Ce trebuie fãcut pentru un om pe
care vrea sã-l cinsteascã împãratul?”
Haman ºi-a zis în sine: „Pe cine altul
decât pe mine ar vrea împãratul sã-l
cinsteascã?”
7. ªi Haman a rãspuns împãratului:

„Omului pe care vrea împãratul sã-l
cinsteascã
8. trebuie sã i se aducã haina împã-

rãteascã, aceea cu care se îmbracã
împãratul, ºi calul* pe care cãlãreºte
împãratul ºi sã i se punã cununa
împãrãteascã pe cap. *1 Împ. 1.33.
9. Sã se dea haina ºi calul uneia din

cãpeteniile de seamã ale împãratului,
apoi sã îmbrace cu haina pe omul acela
pe care vrea sã-l cinsteascã împãratul,
sã-l plimbe cãlare pe cal prin locul des-
chis al cetãþii ºi sã se strige* înaintea
lui: „Aºa se face omului pe care vrea
împãratul sã-l cinsteascã!” *Gen. 41.43.
10. Împãratul a zis lui Haman: „Ia

îndatã haina ºi calul, cum ai zis, ºi fã
aºa iudeului Mardoheu, care ºade la
poarta împãratului. Nu lãsa nefãcut
nimic din ce ai spus.”
11. ªi Haman a luat haina ºi calul, a

îmbrãcat pe Mardoheu, l-a plimbat
cãlare pe cal prin locul deschis al
cetãþii ºi a strigat înaintea lui: „Aºa se
face omului pe care vrea împãratul 
sã-l cinsteascã!”
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12. Mardoheu s-a întors la poarta
împãratului, ºi Haman s-a dus în grabã*
acasã, mâhnit ºi** cu capul acoperit.

*2 Cron. 26.20. **2 Sam. 15.30. Ier. 14.3,4.

13. Haman a istorisit nevestei sale,
Zereº, ºi tuturor prietenilor sãi tot ce
i se întâmplase. ªi înþelepþii lui ºi
nevasta sa, Zereº, i-au zis: „Dacã
Mardoheu, înaintea cãruia ai început
sã cazi, este din neamul iudeilor, nu
vei putea face nimic împotriva lui, ci
vei cãdea înaintea lui.”
14. Pe când îi vorbeau ei încã, au

venit famenii împãratului ºi au luat
îndatã pe Haman la ospãþul* pe care-l
pregãtise Estera. *Cap. 5.8.

Haman dat de gol

71. Împãratul ºi Haman s-au dus la
ospãþ la împãrãteasa Estera.

2. În aceastã a doua zi, împãratul a
zis iarãºi Esterei pe când beau* vin:
„Care este cererea ta, împãrãteasã
Estero? Ea îþi va fi împlinitã. Ce
doreºti? Chiar dacã ai cere jumãtate
din împãrãþie, o vei cãpãta.” *Cap. 5.6.

3. Împãrãteasa Estera a rãspuns:
„Dacã am cãpãtat trecere înaintea ta,
împãrate, ºi dacã gãseºte cu cale împã-
ratul, dã-mi viaþa: iatã cererea mea; ºi
scapã pe poporul meu: iatã dorinþa mea!
4. Cãci eu ºi poporul meu suntem

vânduþi* sã fim nimiciþi, înjunghiaþi  ºi
prãpãdiþi. Mãcar dacã am fi vânduþi sã
fim robi ºi roabe, aº tãcea, dar vrãj-
maºul n-ar putea sã înlocuiascã pier-
derea fãcutã împãratului.” *Cap. 3.9; 4.7.

5. Împãratul Ahaºveroº a luat cuvântul
ºi a zis împãrãtesei Estera: „Cine ºi
unde este acela care are de gând sã
facã aºa?”
6. Estera a rãspuns: „Apãsãtorul,

vrãjmaºul este Haman, rãul acesta!”
Haman a rãmas îngrozit în faþa
împãratului ºi a împãrãtesei.
7. ªi împãratul, în mânia lui, s-a

sculat ºi a pãrãsit ospãþul, ºi s-a dus în
grãdina casei împãrãteºti. Haman a
rãmas sã-ºi cearã viaþa de la împãrã-
teasa Estera, cãci vedea bine cã
pierderea lui era hotãrâtã în mintea
împãratului.
8. Când s-a întors împãratul din

grãdina casei împãrãteºti în odaia
ospãþului, a vãzut pe Haman cã se
aruncase spre* patul pe care era Estera
ºi i-a zis: „Cum, sã mai ºi sileºti pe

împãrãteasã, la mine, în casa împãrã-
teascã?”
Cum au ieºit cuvintele acestea din

gura împãratului, i-au ºi acoperit**
faþa lui Haman. *Cap. 1.6. **Iov 9.34.

9. ªi Harbona*, unul din fameni, a
zis în faþa împãratului: „Iatã, spânzu-
rãtoarea** pregãtitã de Haman pentru
Mardoheu, care a vorbit spre binele
împãratului, este ridicatã în casa lui
Haman, la o înãlþime de cincizeci de
coþi.” Împãratul a zis: „Haman sã fie
spânzurat pe ea!”

*Cap. 1.10. **Cap. 5.14. Ps. 7.16. Prov. 11.5,6.

10. ªi au spânzurat* pe Haman pe
spânzurãtoarea pe care o pregãtise el
pentru Mardoheu. ªi mânia împãratului
s-a potolit. *Ps. 37.35,36. Dan. 6.24.

Porunca pentru iudei

81. În aceeaºi zi, împãratul Ahaº-
veroº a dat împãrãtesei Estera casa

lui Haman, vrãjmaºul iudeilor. ªi
Mardoheu a venit înaintea împãratului,
cãci Estera arãtase legãtura ei de
rudenie* cu el. *Cap. 2.7.

2. Împãratul ºi-a scos inelul*, pe
care-l luase înapoi de la Haman, ºi l-a
dat lui Mardoheu. Estera, din partea
ei, a pus pe Mardoheu peste casa lui
Haman. *Cap. 3.10.

3. Apoi Estera a vorbit din nou
înaintea împãratului. S-a aruncat la
picioarele lui, a plâns, l-a rugat sã
opreascã urmãrile rãutãþii lui Haman,
agaghitul, ºi izbânda planurilor lui
împotriva iudeilor.
4. Împãratul a întins toiagul* împã-

rãtesc de aur Esterei, care s-a ridicat ºi
a stat în picioare înaintea împãratului.

*Cap. 4.11; 5.2.

5. Ea a zis atunci: „Dacã împãratul
gãseºte cu cale ºi dacã am cãpãtat
trecere înaintea lui, dacã lucrul pare
potrivit împãratului ºi dacã eu sunt
plãcutã înaintea lui, sã se scrie ca sã se
întoarcã scrisorile fãcute de Haman,
fiul lui Hamedata, agaghitul, ºi scrise
de el cu gând sã piardã pe iudeii care
sunt în toate þinuturile împãratului.
6. Cãci cum aº putea eu sã vãd

nenorocirea* care ar atinge pe poporul
meu ºi cum aº putea sã vãd nimicirea
neamului meu?” *Neem. 2.3. Cap. 7.4.

7. Împãratul Ahaºveroº a zis împã-
rãtesei Estera ºi iudeului Mardoheu:
„Iatã, am* dat Esterei casa lui Haman,
ºi el a fost spânzurat pe spânzurãtoare,
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pentru cã întinsese mâna împotriva
iudeilor. *Vers. 1. Prov. 13.22.

8. Scrieþi, dar, în folosul iudeilor cum
vã va plãcea, în numele împãratului, ºi
pecetluiþi cu inelul împãratului. Cãci o
scrisoare scrisã în numele împãratului
ºi pecetluitã cu inelul împãratului nu
poate fi* desfiinþatã.” *Cap. 1.19. Dan. 6.8,12,15.

9. Logofeþii împãratului au fost
chemaþi* în vremea aceea, în a douã-
zeci ºi treia zi a lunii a treia, adicã
luna Sivan, ºi au scris, dupã tot ce a
poruncit Mardoheu, iudeilor, cãpete-
niilor oºtirii, dregãtorilor ºi mai
marilor celor o sutã douãzeci ºi ºapte
de þinuturi aºezate de la India** la
Etiopia, fiecãrui þinut dupã scrierea†
lui, fiecãrui popor dupã limba lui, ºi
iudeilor dupã scrierea ºi limba lor.

*Cap. 3.12. **Cap. 1.1. †Cap. 1.22; 3.12.

10. Au scris* în numele împãratului
Ahaºveroº ºi au pecetluit cu inelul
împãratului. Au trimis scrisorile prin
alergãtori cãlare pe cai ºi catâri nãscuþi
din iepe. *1 Împ. 21.8. Cap. 3.12,13.

11. Prin aceste scrisori, împãratul
dãdea voie iudeilor, ori în care cetate
ar fi fost, sã se adune ºi sã-ºi apere
viaþa, sã nimiceascã, sã omoare ºi sã
piardã, împreunã cu pruncii ºi femeile
lor, pe toþi aceia din fiecare popor ºi
din fiecare þinut care ar lua armele 
sã-i loveascã, ºi sã le prãdeze* averile.

*Cap. 9.10,15,16.

12. Aceasta sã se facã într-o singurã
zi*, în toate þinuturile împãratul Ahaº-
veroº, ºi anume în a treisprezecea zi
a lunii a douãsprezecea, adicã luna
Adar. *Cap. 3.13, etc.; 9.1.

13. Aceste scrisori cuprindeau hotã-
rârea* care trebuia vestitã în fiecare
þinut ºi dãdeau de ºtire tuturor popoa-
relor cã iudeii stau gata pentru ziua
aceea ca sã se rãzbune pe vrãjmaºii
lor. *Cap. 3.14,15.

14. Alergãtorii cãlare pe cai ºi pe
catâri au plecat îndatã ºi în toatã
graba, dupã porunca împãratului. 
Hotãrârea a fost vestitã ºi în capitala

Susa.
15. Mardoheu a ieºit de la împãrat cu

o hainã împãrãteascã albastrã ºi albã,
cu o mare cununã de aur ºi cu o mantie
de in subþire ºi de purpurã. Cetatea
Susa* striga ºi se bucura.

*Cap. 3.15. Prov. 29.2.

16. Pentru iudei nu era decât fericire*
ºi bucurie, veselie ºi slavã. *Ps. 97.11.

17. În fiecare þinut ºi în fiecare
cetate, pretutindeni unde ajungea
porunca împãratului ºi hotãrârea lui, a
fost între iudei bucurie ºi veselie,
ospeþe ºi zile* de sãrbãtoare. ªi mulþi
oameni dintre popoarele þãrii s-au
fãcut** iudei, cãci îi apucase frica† de
iudei. *1 Sam. 25.8. Cap. 9.19,22. **Ps. 18.43. 
†Gen. 35.5. Exod 15.16. Deut. 2.25; 11.25. Cap. 9.2.

Rãzbunarea iudeilor

91. În luna* a douãsprezecea, adicã
luna Adar, în a treisprezecea zi a

lunii, ziua în care** avea sã se aducã
la îndeplinire porunca ºi hotãrârea
împãratului ºi când vrãjmaºii iudeilor
nãdãjduiserã sã stãpâneascã† peste ei,
s-a întâmplat tocmai dimpotrivã, cã
iudeii au stãpânit asupra vrãjmaºilor
lor. *Cap. 8.12. **Cap. 3.13. †2 Sam. 22.41.

2. Iudeii s-au strâns* în cetãþile lor,
în toate þinuturile împãratului Ahaº-
veroº, ca sã punã mâna pe cei ce
cãutau sã-i piardã**. Nimeni n-a putut
sã le stea împotrivã, cãci frica† de ei
apucase pe toate popoarele!

*Vers. 16. Cap. 8.11. **Ps. 71.13,24. †Cap. 8.17.

3. ªi toþi mai marii þinuturilor, cãpe-
teniile oºtirii, dregãtorii, slujbaºii
împãratului au sprijinit pe iudei, din
pricina fricii pe care le-o insufla
Mardoheu.
4. Cãci Mardoheu era puternic în casa

împãratului, ºi faima lui se rãspândea
în toate þinuturile, pentru cã ajungea
din ce în ce mai puternic*.

*2 Sam. 3.1. 1 Cron. 11.9. Prov. 4.18.

5. Iudeii au ucis cu lovituri de sabie
pe toþi vrãjmaºii lor, i-au omorât ºi 
i-au prãpãdit. Au fãcut ce au vrut cu
vrãjmaºii lor.
6. În capitala Susa, iudeii au ucis ºi

au prãpãdit cinci sute de oameni,
7. ºi au înjunghiat pe Parºandata,

Dalfon, Aspata,
8. Porata, Adalia, Aridata,
9. Parmaºta, Arizai, Aridai ºi Vaiezata,
10. cei zece* fii ai lui Haman, fiul lui

Hamedata, vrãjmaºul iudeilor. Dar 
n-au pus mâna** pe averile lor.

*Cap. 5.11. Iov 18.19; 27.13-15. Ps. 21.10. **Cap. 8.11.

11. În ziua aceea, numãrul celor ce
fuseserã uciºi în capitala Susa a ajuns
la cunoºtinþa împãratului.
12. ªi împãratul a zis împãrãtesei

Estera: „Iudeii au ucis ºi au prãpãdit
în capitala Susa cinci sute de oameni
ºi pe cei zece fii ai lui Haman. Ce vor
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fi fãcut în celelalte þinuturi ale împã-
ratului?... Care-þi* este cererea? Ea îþi
va fi împlinitã. Ce mai doreºti? Vei
cãpãta.” *Cap. 5.6; 7.2.

13. Estera a rãspuns: „Dacã împãratul
gãseºte cu cale, sã fie îngãduit iudeilor
care sunt la Susa sã facã ºi mâine
dupã* porunca de azi ºi sã spânzure**
pe lemn pe cei zece fii ai lui Haman.”

*Cap. 8.11. **2 Sam. 21.6,9.

14. ªi împãratul a poruncit sã se facã
aºa. Porunca a fost adusã la cunoºtinþa
poporului din Susa. Au spânzurat pe
cei zece fii ai lui Haman.
15. Iudeii care se aflau în Susa s-au

strâns* din nou în a paisprezecea zi a
lunii Adar ºi au ucis în Susa trei sute
de oameni. Dar n-au pus** mâna pe
averile lor. *Vers. 2. Cap. 8.11. **Vers. 10.

16. Ceilalþi iudei din celelalte þinuturi
ale împãratului s-au strâns* ºi ºi-au
apãrat viaþa. Au cãpãtat astfel odihnã,
scãpând de vrãjmaºii lor, ºi au ucis
ºaptezeci ºi cinci de mii din cei ce le
erau vrãjmaºi. Dar** n-au pus mâna
pe averile lor. *Vers. 2. Cap. 8.11. **Cap. 8.11.

Sãrbãtoarea Purim
17. Aceste lucruri s-au întâmplat în a

treisprezecea zi a lunii Adar. În ziua a
paisprezecea, iudeii s-au odihnit ºi au
fãcut din ea o zi de ospãþ ºi de bucurie.
18. Cei ce se aflau la Susa s-au strâns

în ziua a treisprezecea* ºi a paispre-
zecea, dar în ziua a cincisprezecea
s-au odihnit ºi au fãcut din ea o zi de
ospãþ ºi de bucurie. *Vers. 11,15.

19. De aceea iudeii de la þarã, care
locuiesc în cetãþi fãrã ziduri, au fãcut
din ziua a paisprezecea a lunii Adar
o zi* de bucurie, de ospãþ ºi de**
sãrbãtoare, în care îºi trimit† daruri
unii altora.

*Deut. 16.11,14. **Cap. 8.17. †Vers. 22. Neem. 8.10,12.

20. Mardoheu a scris aceste lucruri ºi
a trimis scrisori tuturor iudeilor din
toate þinuturile împãratului Ahaºveroº,
de aproape ºi din depãrtare.
21. Le poruncea sã prãznuiascã în

fiecare an ziua a paisprezecea ºi a
cincisprezecea a lunii Adar,
22. ca zile în care cãpãtaserã odihnã

scãpând de vrãjmaºii lor. Le-a poruncit
sã prãznuiascã luna în care întristarea
lor se prefãcuse* în bucurie, ºi jalea
lor, în zi de sãrbãtoare, ºi sã facã din
aceste zile niºte zile de ospãþ ºi de

bucurie, când sã-ºi trimitã** daruri de
mâncare unii altora ºi sã împartã
daruri celor lipsiþi.

*Ps. 30.11. **Vers. 19. Neem. 8.10.

23. Iudeii s-au îndatorat sã facã ceea
ce ºi începuserã sã facã ºi ce le
scrisese Mardoheu.
24. Cãci Haman, fiul lui Hamedata,

agaghitul, vrãjmaºul tuturor iudeilor,
fãcuse planul* sã-i piardã ºi aruncase
Pur, adicã sorþul, ca sã-i omoare ºi 
sã-i nimiceascã. *Cap. 3.6,7.

25. Dar Estera, venind* înaintea
împãratului, împãratul a poruncit în
scris sã întoarcã** asupra capului lui
Haman planul cel rãu pe care-l fãcuse
împotriva iudeilor ºi sã-l spânzure pe
lemn, pe el ºi pe fiii lui.

*Vers. 13,14. Cap. 7.5, etc.; 8.3, etc. **Cap. 7.10. Ps. 7.16.

26. De aceea zilele acestea s-au
numit Purim, de la numirea Pur.
Potrivit cu tot cuprinsul acestei

scrisori*, potrivit cu cele ce vãzuserã
ei înºiºi ºi potrivit cu cele ce li se
întâmplaserã, *Vers. 20.

27. iudeii au luat pentru ei, pentru
sãmânþa lor ºi pentru toþi cei ce se vor
lipi* de ei hotãrârea ºi îndatorirea
neschimbãtoare ca sã prãznuiascã în
fiecare an aceste douã zile, în felul
rânduit ºi la vremea hotãrâtã.

*Cap. 8.17. Isa. 56.3,6. Zah. 2.11.

28. Zilele acestea trebuiau sã fie
pomenite ºi prãznuite din neam în
neam, în fiecare familie, în fiecare
þinut ºi în fiecare cetate. ªi zilele
acestea Purim nu trebuiau desfiinþate
niciodatã din mijlocul iudeilor, nici sã
se ºteargã aducerea aminte de ele
printre urmaºii lor.
29. Împãrãteasa Estera, fata lui Abi-

hail*, ºi iudeul Mardoheu au scris
stãruitor a doua oarã pentru ca sã
întãreascã scrisoarea** privitoare la
Purim. *Cap. 2.15. **Vers. 20. Cap. 8.10. 

30. Au trimis scrisori tuturor iudeilor,
în cele o sutã douãzeci ºi ºapte* de
þinuturi ale împãratului Ahaºveroº.
Ele cuprindeau cuvinte de pace ºi de
credincioºie, *Cap. 1.1.

31. întãrind þinerea acestor zile Purim
la vremea hotãrâtã, cum le rânduiserã
iudeul Mardoheu ºi împãrãteasa Estera
pentru ei ºi cum ºi le rânduiserã ºi
pentru ei înºiºi ºi pentru sãmânþa lor,
cu prilejul postului* lor ºi þipetelor
lor. *Cap. 4.3,16.

32. Porunca Esterei a întãrit aºezarea
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Propãºirea lui Iov

11. Era în þara* Uþ un om care se
numea Iov**. ªi omul acesta era

fãrã prihanã† ºi curat la suflet. El se
temea†† de Dumnezeu ºi se abãtea de
la rãu. *Gen. 22.20,21. **Ezec. 14.14. 
Iac. 5.11. †Gen. 6.9; 17.1. Cap. 2.3. ††Prov. 8.13; 16.6.

2. I s-au nãscut ºapte fii ºi trei fete.
3. Avea ºapte mii de oi, trei mii de

cãmile, cinci sute de perechi de boi,
cinci sute de mãgãriþe ºi un foarte mare
numãr de slujitori. ªi omul acesta era
cel mai cu vazã din toþi locuitorii
Rãsãritului.
4. Fiii sãi se duceau unii la alþii ºi

dãdeau, rând pe rând, câte un ospãþ. ªi
pofteau ºi pe cele trei surori ale lor sã
mãnânce ºi sã bea împreunã cu ei.
5. ªi, dupã ce treceau zilele de ospãþ,

Iov chema ºi sfinþea pe fiii sãi: se scula
dis-de-dimineaþã ºi aducea pentru
fiecare din ei câte o ardere de tot*.
Cãci zicea Iov: „Poate cã fiii mei au
pãcãtuit ºi au supãrat** pe Dumnezeu
în inima lor.” Aºa avea Iov obicei sã
facã. *Gen. 8.20. Cap. 42.8. **1 Împ. 21.10,13.

Satana cere sã se atingã de Iov
6. Fiii lui Dumnezeu au venit* într-o

zi** de s-au înfãþiºat înaintea Dom
nului. ªi a venit ºi Satana în mijlocul
lor. *1 Împ. 22.19. Cap. 38.7. **Cap. 2.1.

7. Domnul a zis Satanei: „De unde
vii?” ªi Satana a rãspuns Domnului:
„De la cutreierarea* pãmântului ºi de
la plimbarea pe care am fãcut-o pe el.”

*Cap. 2.2. Mat. 12.43. 1 Pet. 5.8.

8. Domnul a zis Satanei: „Ai vãzut*
pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el
pe pãmânt. Este un om fãrã prihanã**

ºi curat la suflet, care se teme de
Dumnezeu ºi se abate de la rãu.”

*Cap. 2.3. **Vers. 1.

9. ªi Satana a rãspuns Domnului:
„Oare degeaba se teme Iov de Dum-
nezeu?
10. Nu l-ai* ocrotit Tu pe el, casa lui

ºi tot ce este al lui? Ai binecuvântat
lucrul** mâinilor lui, ºi turmele lui
acoperã þara.

*Ps. 34.7. Isa. 5.2. **Ps. 128.1,2. Prov. 10.22.

11. Dar ia întinde-Þi* mâna ºi atinge-Te
de tot ce are, ºi sunt încredinþat cã Te
va blestema** în faþã.”

*Cap. 2.5; 19.21. **Isa. 8.21. Mal. 3.13,14.

12. Domnul a zis Satanei: „Iatã, îþi
dau pe mânã tot ce are, numai asupra
lui sã nu întinzi mâna.”
ªi Satana a plecat dinaintea Domnu-

lui.

Rãbdarea lui Iov
13. Într-o zi, pe când fiii ºi fiicele*

lui Iov mâncau ºi beau vin în casa
fratelui lor cel întâi nãscut, *Ecl. 9.12.

14. a venit la Iov un sol, care a zis:
„Boii arau ºi mãgãriþele pãºteau lângã
ei.
15. ªi s-au aruncat niºte Sabeeni

asupra lor, i-au luat ºi au trecut pe slu-
jitori prin ascuþiºul sabiei. Numai eu
am scãpat, ca sã-þi dau de ºtire.”
16. Pe când vorbea el încã, a venit un

altul ºi a zis: „Focul lui Dumnezeu a
cãzut din cer ºi a aprins oile ºi pe
slujitorii tãi ºi i-a ars de tot. Numai eu
am scãpat, ca sã-þi dau de ºtire.”
17. Pe când vorbea el încã, a venit

un altul ºi a zis: „Niºte Haldeeni,
înºiraþi în trei cete, s-au aruncat asupra

IOV
(Psalmul 73. Eclesiastul 8.14. Ioan 9.3. Romani 9.20. 1 Corinteni 4.3-5.9.)

acestei sãrbãtori Purim, ºi lucrul
acesta a fost scris în carte.

Lauda lui Mardoheu

101. Împãratul Ahaºveroº a pus un
bir asupra þãrii ºi asupra ostroa-

velor* mãrii. *Gen. 10.5. Ps. 72.10. Isa. 24.15.

2. Toate faptele privitoare la puterea
lui ºi isprãvile lui ºi amãnuntele despre
mãrimea la care* a ridicat împãratul

pe Mardoheu, nu sunt scrise în cartea
Cronicilor împãraþilor Mezilor ºi
Perºilor? *Cap. 8.15; 9.14.

3. Cãci Iudeul Mardoheu era cel
dintâi* dupã împãratul Ahaºveroº. El
era cu vazã între Iudei ºi iubit de
mulþimea fraþilor sãi, cãci a cãutat**
binele poporului sãu ºi a vorbit pentru
fericirea întregului sãu neam.

*Gen. 41.40. 2 Cron. 28.7. **Neem. 2.10. Ps. 122.8,9.
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cãmilelor, le-au luat ºi au trecut pe
slujitori prin ascuþiºul sabiei. Numai
eu am scãpat, ca sã-þi dau de ºtire.”
18. Pe când vorbea el încã, a venit un

altul ºi a zis: „Fiii* tãi ºi fiicele tale
mâncau ºi beau vin în casa fratelui lor
întâi nãscut. *Vers. 4,13.

19. ªi deodatã, a venit un vânt mare de
dincolo de pustiu ºi a izbit în cele patru
colþuri ale casei: casa s-a prãbuºit
peste tineri, ºi au murit. ªi am scãpat
numai eu, ca sã-þi dau de ºtire.”
20. Atunci Iov s-a sculat, ºi-a sfâºiat*

mantaua ºi ºi-a tuns capul. Apoi, arun-
cându-se** la pãmânt, s-a închinat 

*Gen. 37.29. Ezra 9.3. 1 Pet. 5.6.

21. ºi a zis: „Gol* am ieºit din pântecele
mamei mele ºi gol mã voi întoarce în
sânul pãmântului. Domnul a dat** ºi
Domnul a luat† – binecuvântat†† fie
Numele Domnului!”

*Ps. 49.17. Ecl. 5.15. 1 Tim. 6.7. **Ecl. 5.19. Iac. 1.17.
†Mat. 20.15. ††Efes. 5.20. 1 Tes. 5.18.

22. În toate* acestea, Iov n-a pãcãtuit
deloc ºi n-a vorbit nimic necuviincios
împotriva lui Dumnezeu. *Cap. 2.10.

Satana învinuieºte pe Iov

21. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o
zi* de s-au înfãþiºat înaintea Dom-

nului. ªi a venit ºi Satana în mijlocul
lor ºi s-a înfãþiºat înaintea Domnului.

*Cap. 1.6.

2. Domnul a zis Satanei: „De unde
vii?” ªi Satana a rãspuns* Domnului:
„De la cutreierarea pãmântului ºi de la
plimbarea pe care am fãcut-o pe el.”

*Cap. 1.7.

3. Domnul a zis Satanei: „Ai vãzut pe
robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el
pe pãmânt. Este un om fãrã prihanã* ºi
curat la suflet. El se teme de Dumnezeu
ºi se abate de la rãu. El se þine tare**
în neprihãnirea lui, ºi tu Mã îndemni
sã-l pierd† fãrã pricinã.”

**Cap. 1.1,8. **Cap. 27.5,6. †Cap. 9.17.

4. ªi Satana a rãspuns Domnului:
„Piele pentru piele! Omul dã tot ce are
pentru viaþa lui.
5. Dar ia întinde-Þi* mâna ºi atinge-Te

de oasele** ºi de carnea lui, ºi sunt
încredinþat cã Te va blestema în faþã.”

*Cap. 1.11. **Cap. 19.20.

6. Domnul* a zis Satanei: „Iatã, þi-l
dau pe mânã: numai cruþã-i viaþa.”

*Cap. 1.12.

7. ªi Satana a plecat dinaintea Dom-
nului.

Apoi a lovit pe Iov cu o bubã rea,
din talpa* piciorului pânã în creºtetul
capului. *Isa. 1.6.

8. ªi Iov a luat un ciob sã se scarpine
ºi a ºezut pe cenuºã*.

*2 Sam. 13.19. Cap. 42.6. Ezec. 27.30. Mat. 11.21.

9. Nevasta sa i-a zis: „Tu rãmâi*
neclintit în neprihãnirea ta! Blestemã
pe Dumnezeu, ºi mori!”*Cap. 21.15. **Vers. 3.

10. Dar Iov i-a rãspuns: „Vorbeºti ca
o femeie nebunã. Ce! primim* de la
Dumnezeu binele, ºi sã nu primim ºi
rãul?”
În toate** acestea, Iov n-a pãcãtuit†

deloc cu buzele lui.
*Cap. 1.21. Rom. 12.12. Iac. 5.10,11. **Cap. 1.22. †Ps. 39.1.

Cei trei prieteni vin la Iov
11. Trei prieteni* ai lui Iov, Elifaz din

Teman**, Bildad din ªuah†, ºi Þofar
din Naama, au aflat de toate neno-
rocirile care-l loviserã. S-au sfãtuit ºi
au plecat de acasã sã se ducã sã-i
plângã de milã†† ºi sã-l mângâie.

*Prov. 17.17. **Gen. 36.11. Ier. 49.7. †Gen. 25.2.
††Cap. 42.11. Rom. 12.15.

12. Ridicându-ºi ochii de departe, nu
l-au mai cunoscut. ªi au ridicat glasul
ºi au plâns. ªi-au sfâºiat mantalele ºi
au aruncat* cu þãrânã în vãzduh
deasupra capetelor lor.

*Neem. 9.1. Plân. 2.10. Ezec. 27.30.

13. ªi au ºezut pe pãmânt lângã el
ºapte zile ºi ºapte* nopþi, fãrã sã-i
spunã o vorbã, cãci vedeau cât de mare
îi este durerea. *Gen. 50.10.

Plângerea lui Iov

31. Dupã aceea, Iov a deschis gura ºi
a blestemat ziua în care s-a nãscut.

2. A luat cuvântul ºi a zis:
3. „Blestematã* sã fie ziua în care 

m-am nãscut 
ºi noaptea care a zis: „S-a zãmislit un

copil de parte bãrbãteascã.”
*Cap. 10.18,19. Ier. 15.10; 20.14.

4. Prefacã-se în întuneric ziua aceea,
sã nu Se îngrijeascã Dumnezeu de ea

din cer 
ºi sã nu mai strãluceascã lumina peste

ea!
5. S-o cuprindã întunericul* ºi umbra

morþii,
nori groºi sã vinã peste ea,
ºi neguri de peste zi s-o înspãimânte!

*Cap. 10.21,22; 16.16; 28.3. Ps. 23.4; 44.19; 107.10,14.
Ier. 13.16. Amos 5.8.

6. Noaptea aceea! S-o acopere întu-
nericul,
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sã piarã din an,
sã nu mai fie numãratã între luni!
7. Da, stearpã sã fie noaptea aceea,
ducã-se veselia din ea!
8. Blestematã sã fie de cei ce blestemã

zilele,
de cei ce* ºtiu sã întãrâte Leviatanul1;

*Ier. 9.17,18.

9. sã se întunece stelele din amurgul
ei,
în zadar sã aºtepte lumina 
ºi sã nu mai vadã genele zorilor

zilei!
10. Cãci n-a închis pântecele care 

m-a zãmislit,
nici n-a ascuns suferinþa dinaintea

ochilor mei.
11. De ce* n-am murit în pântecele

mamei mele?
De ce nu mi-am dat sufletul la ieºirea

din pântecele ei? *Cap. 10.18.

12. De ce am gãsit genunchi* care sã
mã primeascã?
ªi þâþe care sã-mi dea lapte?

*Gen. 30.3. Isa. 66.12.

13. Acum aº fi culcat, aº fi liniºtit,
aº dormi ºi m-aº odihni
14. cu împãraþii ºi cei mari de pe

pãmânt,
care ºi-au zidit falnice* morminte,

*Cap. 15.28.

15. cu domnitorii care aveau aur 
ºi ºi-au umplut casele cu argint.
16. Sau n-aº mai fi în viaþã,
aº fi ca o stârpiturã* îngropatã,
ca niºte copii care n-au vãzut lumina!

*Ps. 58.8.

17. Acolo nu te mai necãjesc cei rãi,
acolo se odihnesc cei sleiþi de

puteri.
18. Acolo cei puºi în lanþuri sunt

lãsaþi toþi în pace,
nu mai aud* glasul asupritorului;

*Cap. 39.7.

19. cel mic ºi cel mare sunt totuna
acolo,
ºi robul scapã de stãpânul sãu.
20. Pentru ce dã* Dumnezeu luminã

celui ce suferã 
ºi viaþã celor amãrâþi** la suflet,

*Ier. 20.18. **1 Sam. 1.10. 2 Împ. 4.27. Prov. 31.6.

21. care aºteaptã* moartea ºi nu vine;
mãcar cã o doresc mai mult decât o

comoarã**, *Apoc. 9.6. **Prov. 2.4.

22. care n-ar mai putea de bucurie 
ºi de veselie, dacã ar gãsi mormân-

tul? –

23. Pentru ce, zic, dã El luminã
omului care nu ºtie încotro sã meargã,
pe care îl îngrãdeºte* Dumnezeu de

toate pãrþile? *Cap. 19.8. Plân. 3.7.

24. Suspinele îmi sunt hrana de toate
zilele,
ºi jalea mi se varsã ca apa.
25. De ce mã tem, aceea mi se

întâmplã;
de ce mi-e fricã, de aceea am parte!
26. N-am nici liniºte, nici pace, nici

odihnã,
ºi necazul dã peste mine.”

Cuvântarea lui Elifaz cãtre Iov

41. Elifaz din Teman a luat cuvântul
ºi a zis:

2. „Dacã vom îndrãzni sã-þi vorbim,
te vei supãra?
Dar cine ar putea sã tacã?
3. De multe ori tu ai învãþat pe alþii 
ºi ai întãrit mâinile* slãbite. *Isa. 35.3.

4. Cuvintele tale au ridicat pe cei ce
se clãtinau 
ºi ai întãrit genunchii* care se

îndoiau. *Isa. 35.3.

5. ªi acum, când este vorba de tine,
eºti slab!
Acum, când eºti atins tu, te tulburi!
Nu este frica* ta de Dumnezeu

sprijinul tãu? *Cap. 1.1.

6. Nãdejdea* ta, nu-i neprihãnirea ta?
*Prov. 3.26.

7. Adu-þi aminte, te rog: care nevi-
novat* a pierit?
Care oameni neprihãniþi au fost

nimiciþi? *Ps. 37.25.

8. Dupã câte am vãzut eu, numai cei
ce arã* fãrãdelegea
ºi seamãnã nelegiuirea îi secerã

roadele! *Ps. 7.17. Prov. 22.8. Osea 10.13. Gal. 6.7,8.

9. Aceia pier prin suflarea lui Dum-
nezeu,
nimiciþi de vântul mâniei Lui.
10. Mugetul leilor înceteazã,
dinþii* puilor de lei sunt zdrobiþi!

*Ps. 58.6.

11. Leul* bãtrân piere din lipsã de
pradã,
ºi puii leoaicei se risipesc. *Ps. 34.10.

Toþi oamenii sunt vinovaþi
12. Un cuvânt s-a furiºat pânã la mine,
ºi urechea mea i-a prins sunetele

uºoare.
13. În clipa când* vedeniile de noapte

frãmântã gândul,
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când oamenii sunt cufundaþi într-un
somn adânc, *Cap. 33.15.

14. m-a apucat groaza* ºi spaima,
ºi toate oasele mi-au tremurat.

*Hab. 3.16.

15. Un duh a trecut pe lângã mine...
tot pãrul mi s-a zbârlit ca ariciul...
16. Un chip cu o înfãþiºare necunoscutã

era înaintea ochilor mei.
ªi am auzit un glas care ºoptea

încetiºor:
17. „Fi-va omul* fãrã vinã înaintea

lui Dumnezeu?
Fi-va el curat înaintea Celui ce l-a

fãcut? *Cap. 9.2.

18. Dacã n-are încredere Dumnezeu*
nici în slujitorii Sãi,
dacã gãseºte El greºeli chiar la

îngerii Sãi, *Cap. 15.15; 25.5. 2 Pet. 2.4.

19. cu cât* mai mult la cei ce
locuiesc în case** de lut,
care îºi trag obârºia din þãrânã 
ºi pot fi zdrobiþi ca un vierme!

*Cap. 15.16. **2 Cor. 4.7; 5.1.

20. De dimineaþã pânã seara sunt*
zdrobiþi,
pier pentru totdeauna ºi nimeni nu

þine seama de ei. *Ps. 90.5,6.

21. Li se* taie firul vieþii:
mor ºi tot n-au cãpãtat înþelepciunea**!

*Ps. 39.11; 49.14. **Cap. 36.12.

Nelegiuitul piere

51. Strigã acum! Cine îþi va rãs-
punde?

Cãruia dintre sfinþi îi vei vorbi?
2. Nebunul piere ucis de mânia lui,
prostul moare ucis de aprinderea lui.
3. Am* vãzut pe un nebun prinzând

rãdãcinã;
apoi deodatã i-am blestemat locuinþa.

*Ps. 37.35,36. Ier. 12.2,3.

4. Fiii* lui n-au noroc,
sunt cãlcaþi în picioare la poartã,
ºi nimeni** nu-i scapã!

*Ps. 119.155; 127.5. **Ps. 109.12.

5. Seceriºul lui este mâncat de cei
flãmânzi,
care vin sã-l ia chiar ºi din spini,
ºi averile lui sunt înghiþite de

oameni* însetaþi. *Cap. 18.9.

6. Nenorocirea nu rãsare din þãrânã,
ºi suferinþa nu încolþeºte din

pãmânt.
7. Omul se naºte* ca sã sufere,
dupã cum scânteia se naºte ca sã

zboare. *Gen. 3.17-19. 1 Cor. 10.13.

Ajutorul este la Dumnezeu
8. Eu aº alerga la Dumnezeu,
lui Dumnezeu I-aº spune necazul

meu.
9. El face lucruri* mari ºi nepãtrunse,
minuni fãrã numãr.

*Cap. 9.10; 37.5. Ps. 40.5; 72.18; 145.3. Rom. 11.33.

10. El varsã ploaia* pe pãmânt 
ºi trimite apã pe câmpii. *Cap. 28.26. 

Ps. 65.9,10; 147.8. Ier. 5.24; 10.13; 51.16. Fapt. 14.17.

11. El înalþã* pe cei smeriþi 
ºi izbãveºte pe cei necãjiþi.

*1 Sam. 2.7. Ps. 113.7.

12. El nimiceºte* planurile oamenilor
vicleni,
ºi mâinile lor nu pot sã le împli-

neascã. *Neem. 4.15. Ps. 33.10. Isa. 8.10.

13. El prinde* pe cei înþelepþi în
viclenia lor,
ºi planurile oamenilor înºelãtori sunt

rãsturnate: *Ps. 9.15. 1 Cor. 3.19.

14. dau peste întuneric în mijlocul*
zilei,
bâjbâie ziua namiaza mare ca

noaptea. *Deut. 28.29. Isa. 59.10. Amos 8.9.

15. Astfel, Dumnezeu ocroteºte pe
cel slab împotriva ameninþãrilor lor 
ºi-l scapã* din mâna celor puternici.

*Ps. 35.10.

16. Aºa* încât nãdejdea sprijineºte pe
cel nenorocit,
iar fãrãdelegea îºi închide gura.

*Ps. 107.42.

La adãpostul lui Dumnezeu
17. Ferice* de omul pe care-l ceartã

Dumnezeu!
Nu nesocoti mustrarea Celui Atotpu-

ternic.
*Ps. 94.12. Prov. 3.11,12. Evr. 12.5. Iac. 1.12. Apoc. 3.19.

18. El face* rana ºi tot El o leagã;
El rãneºte, ºi mâna Lui tãmãduieºte.

*Deut. 32.39. 1 Sam. 2.6. Isa. 30.26. Osea 6.1.

19. De ºase* ori te va izbãvi din
necaz
ºi de ºapte** ori nu te va atinge

rãul.
*Ps. 34.19; 91.3. Prov. 24.16. 1 Cor. 10.13. **Ps. 91.10.

20. El te va scãpa de moarte în vreme
de foamete* 
ºi de loviturile sabiei în vreme de

rãzboi. *Ps. 33.19; 37.19.

21. Vei fi la adãpost de biciul* limbii,
vei fi fãrã teamã când va veni

pustiirea. *Ps. 31.20.

22. Vei râde de pustiire ca ºi de
foamete
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ºi nu vei avea sã te temi de fiarele*
pãmântului. *Isa. 11.9; 35.9; 65.25. Ezec. 34.25.

23. Cãci vei face legãmânt pânã ºi cu
pietrele* câmpului,
ºi fiarele pãmântului vor fi în pace cu

tine. *Ps. 91.12. Osea 2.18.

24. Vei avea fericire în cortul tãu,
îþi vei gãsi turmele întregi,
25. îþi vei vedea sãmânþa* cres-

cându-þi
ºi odraslele înmulþindu-se ca iarba**

de pe câmp. *Ps. 112.2. **Ps. 72.16.

26. Vei intra în mormânt la bãtrâ-
neþe*,
ca snopul strâns la vremea lui.

*Prov. 9.11; 10.27.

27. Iatã ce am cercetat* ºi aºa este!
Ascultã, cã sunt spre folosul tãu!”

*Ps. 111.2.

Rãspunsul lui Iov

61. Iov a luat cuvântul ºi a zis:
2. „Oh! de ar fi cu putinþã sã mi se

cântãreascã durerea 
ºi sã mi se punã toate nenorocirile în

cumpãnã,
3. ar fi mai grele decât nisipul* mãrii:
de aceea îmi merg cuvintele pânã la

nebunie! *Prov. 27.3.

4. Cãci* sãgeþile Celui Atotputernic
m-au strãpuns,
sufletul meu le suge otrava,
ºi groaza** Domnului bagã fiori în

mine! *Ps. 38.2. **Ps. 88.15,16.

5. Zbiarã mãgarul sãlbatic când are
verdeaþã?
Mugeºte boul când are de mâncare?
6. Poþi mânca ce-i fãrã gust ºi fãrã sare?
Are vreun gust albuºul unui ou?
7. Orice lucru de care aº vrea sã nu

m-ating,
acela-i hrana mea, fie cât de greþoasã ea!
8. O, de mi s-ar asculta dorinþa 
ºi de mi-ar împlini Dumnezeu

nãdejdea!
9. De* ar vrea Dumnezeu sã mã

zdrobeascã,
întindã-ªi mâna ºi sã mã prãpã-

deascã! *1 Împ. 19.4.

10. Îmi va rãmâne mãcar aceastã
mângâiere,
aceastã bucurie în durerile cu care mã

copleºeºte:
cã* niciodatã n-am cãlcat poruncile**

Celui Sfânt.
*Fapt. 20.20. **Lev. 19.2. Isa. 57.15. Osea 11.9.

11. La ce sã mai nãdãjduiesc când nu
mai pot?
La ce sã mai aºtept, când sfârºitul se

ºtie?
12. Tãria mea oare este o tãrie de

piatrã?
Trupul meu e de aramã?
13. Nu sunt eu lipsit de ajutor 
ºi n-a fugit mântuirea de mine?

Iov se tânguieºte
14. Cel ce suferã* are drept la mila

prietenului,
chiar dacã pãrãseºte frica de Cel

Atotputernic. *Prov. 17.17.

15. Fraþii* mei s-au arãtat înºelãtori
ca un pârâu,
ca albia pâraielor** care trec.

*Ps. 38.11; 41.9. **Ier. 15.18.

16. Un sloi le tulburã cursul,
zãpada se îngrãmãdeºte pe ele;
17. vine arºiþa vremii ºi seacã,
vine cãldura soarelui ºi li se usucã

albia.
18. Cete de cãlãtori se abat din

drumul lor,
se cufundã în pustiu ºi pier.
19. Cetele celor din Tema* se uitã

þintã la ele,
cãlãtorii din Seba** sunt plini de

nãdejde când le vãd.
*Gen. 25.15. **1 Împ. 10.1. Ps. 72.10. Ezec. 27.22,23.

20. Dar rãmân înºelaþi* în nãdejdea
lor,
rãmân uimiþi când ajung la ele.

*Ier. 14.3.

21. Aºa sunteþi* ºi voi acum pentru
mine.
Voi îmi vedeþi necazul ºi vã îngro-

ziþi**! *Cap. 13.4. **Ps. 38.11.

22. V-am zis eu oare: „Daþi-mi ceva,
cheltuiþi din averile voastre pentru

mine,
23. scãpaþi-mã din mâna vrãjmaºului,
rãscumpãraþi-mã din mâna celor rãi“?
24. Învãþaþi-mã, ºi voi tãcea;
faceþi-mã sã înþeleg în ce am pãcãtuit.
25. O, cât de înduplecãtoare sunt

cuvintele adevãrului!
Dar ce dovedesc mustrãrile voastre?
26. Vreþi sã mã mustraþi pentru tot ce

am zis 
ºi sã nu vedeþi decât vânt în cuvintele

unui deznãdãjduit?
27. Voi nãpãstuiþi pe orfan,
prigoniþi* pe prietenul vostru, *Ps. 57.6.

28. Uitaþi-vã la mine, vã rog!
Doar nu voi minþi în faþã!
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29. Întoarceþi-vã*, nu fiþi nedrepþi;
întoarceþi-vã ºi mãrturisiþi cã sunt

nevinovat! *Cap. 17.10.

30. Este vreo nelegiuire pe limba
mea,
ºi nu deosebeºte gura mea ce este

rãu?

Iov deznãdãjduit

71. Soarta omului pe pãmânt este ca
a unui ostaº*,

ºi zilele lui sunt ca ale unui muncitor
cu ziua. *Cap. 14.5,13,14. Ps. 39.4.

2. Cum suspinã robul dupã umbrã,
cum îºi aºteaptã muncitorul plata,
3. aºa am eu parte de luni de durere*,
ºi partea mea sunt nopþi de suferinþã.

*Cap. 29.2.

4. Mã culc ºi zic:
„Când mã voi scula*?
Când se va sfârºi noaptea?”
ªi mã satur de frãmântãri pânã în

revãrsatul zorilor. *Deut. 28.67. Cap. 17.12.

5. Trupul mi se acoperã* cu viermi ºi
cu o coajã pãmântoasã,
pielea-mi crapã ºi se desface. *Isa. 14.11.

6. Zilele mele* zboarã mai iuþi decât
suveica þesãtorului,
se duc ºi nu mai am nici o nãdejde!
*Cap. 9.25; 16.22; 17.11. Ps. 90.6; 102.11; 103.15; 144.4.

Isa. 38.12; 40.6. Iac. 4.14.

7. Adu-Þi aminte, Dumnezeule, cã
viaþa mea* este doar o suflare!
Ochii mei nu vor mai vedea fericirea.

*Ps. 78.39; 89.47.

8. Ochiul*, care mã priveºte, nu mã
va mai privi;
ochiul Tãu mã va cãuta, ºi nu voi

mai fi. *Cap. 20.9.

9. Cum se risipeºte norul ºi trece,
aºa nu se va mai ridica cel ce se*

coboarã în Locuinþa morþilor!
*2 Sam. 12.23.

10. Nu se va mai întoarce în casa lui 
ºi nu-ºi va mai cunoaºte locul* în

care locuia. *Cap. 8.18; 20.9. Ps. 103.16.

11. De aceea nu-mi* voi þine gura,
ci voi vorbi în neliniºtea inimii mele,
mã voi tângui** în amãrãciunea

sufletului meu.
*Ps. 39.1,9; 40.9. **1 Sam. 1.10. Cap. 10.1.

12. Oare o mare sunt eu, sau un
balaur de mare,
de-ai pus strajã în jurul meu?
13. Când* zic: „Patul mã va uºura,
culcuºul îmi va alina durerile,”

*Cap. 9.27.

14. atunci mã înspãimânþi prin visuri,
mã îngrozeºti prin vedenii.

15. Ah! aº vrea mai bine gâtuirea,
mai bine moartea decât aceste oase!
16. Le dispreþuiesc*!... nu voi trãi în

veci...
Lasã-mã**, cãci doar o suflare mi-e

viaþa†!
*Cap. 10.1. **Cap. 10.20; 14.6. Ps. 39.13. †Ps. 62.9.

17. Ce este* omul, ca sã-Þi pese atât
de mult de el,
ca sã iei seama la el, *Ps. 8.4; 144.3. Evr. 2.6.

18. sã-l cercetezi în toate dimineþile 
ºi sã-l încerci în toate clipele?
19. Când vei înceta odatã sã mã

priveºti?
Când îmi vei da rãgaz sã-mi înghit

scuipatul?
20. Dacã am pãcãtuit, ce pot sã-Þi

fac, Pãzitorul* oamenilor?
Pentru ce m-ai pus** þintã sãgeþilor

Tale,
de am ajuns o povarã chiar pentru

mine însumi?
*Ps. 36.6. **Cap. 16.12. Ps. 21.12. Plân. 3.12.

21. Pentru ce nu-mi ierþi pãcatul 
ºi pentru ce nu-mi uiþi fãrãdelegea?
Cãci voi adormi în þãrânã,
ªi când mã vei cãuta, nu voi mai fi!”

Cuvântarea lui Bildad

81. Bildad din ªuah a luat cuvântul
ºi a zis:

2. „Pânã când vrei sã vorbeºti astfel 
ºi pânã când vor fi cuvintele gurii tale

ca un vânt puternic?
3. Oare va rãsturna* Dumnezeu

dreptul?
Sau va rãsturna Cel Atotputernic

dreptatea? *Gen. 18.25. 
Deut. 32.4. 2 Cron. 19.7. Cap. 34.12,17. Dan. 9.14. Rom. 3.5.

4. Dacã fiii tãi au pãcãtuit* împotriva
Lui,
i-a dat pe mâna pãcatului. *Cap. 1.5,18.

5. Dar tu, dacã* alergi la Dumnezeu,
dacã rogi pe Cel Atotputernic,

*Cap. 5.8; 11.13; 22.23, etc.

6. dacã eºti curat ºi fãrã prihanã,
atunci negreºit, El va veghea asupra

ta
ºi va da înapoi fericirea locuinþei tale

nevinovate.
7. Vechea ta propãºire va fi micã
faþã de cea de mai târziu.

Învãþãminte din pãþania celor dinainte
8. Întreabã* pe cei din neamurile

trecute
ºi ia aminte la pãþania pãrinþilor lor. –

*Deut. 4.32; 32.7. Cap. 15.18.

IOV 6, 7, 8526

9. Cãci noi* suntem de ieri ºi nu ºtim
nimic,
zilele noastre pe pãmânt nu sunt decât

o umbrã. –
*Gen. 47.9. 1 Cron. 29.18. Cap. 7.6. Ps. 39.5; 102.11; 144.4.

10. Ei te vor învãþa, îþi vor vorbi 
ºi vor scoate din inima lor aceste

cuvinte:
11. „Creºte papura fãrã baltã?
Creºte trestia fãrã umezealã?
12. Fiind încã* verde ºi fãrã sã se

taie,
ea se usucã mai repede decât toate

ierburile. *Ps. 129.6. Ier. 17.6.

13. Aºa se întâmplã tuturor celor ce
uitã pe Dumnezeu,
ºi nãdejdea* celui nelegiuit va pieri.

*Cap. 11.20; 18.14; 27.8. Ps. 112.10. Prov. 10.28.

14. Încrederea lui este zdrobitã,
ºi sprijinul lui este o pânzã de

pãianjen.
15. Se bizuie* pe casa lui, dar nu este

tare;
se prinde de ea, dar nu þine. *Cap. 27.18.

16. Cum dã soarele, înverzeºte,
îºi întinde ramurile peste grãdina sa,
17. îºi împleteºte rãdãcinile printre

pietre,
pãtrunde pânã în ziduri.
18. Dar dacã-l smulgi* din locul în

care stã,
locul acesta se leapãdã de el ºi zice:
„Nu ºtiu sã te fi cunoscut vreodatã!”

*Cap. 7.10; 20.9. Ps. 37.36.

19. Iatã, aºa sunt desfãtãrile pe care i
le aduc cãile vieþii lui;
apoi din* acelaºi pãmânt rãsar alþii

dupã el. *Ps. 113.7.

20. Nu, Dumnezeu nu leapãdã pe
omul fãrã prihanã 
ºi nu ocroteºte pe cei rãi.
21. Ba încã, El îþi umple gura cu

strigãte de bucurie,
ºi buzele cu cântãri de veselie.
22. Vrãjmaºii tãi vor fi acoperiþi* de

ruºine,
iar cortul celor rãi va pieri.”

*Ps. 35.26; 109.29.

Rãspunsul lui Iov

91. Iov a luat cuvântul ºi a zis:
2. „ªtiu bine cã este aºa.

ªi cum ar putea omul sã-ºi scoatã*
dreptate înaintea lui Dumnezeu?

*Ps. 143.2. Rom. 3.20.

3. Dacã ar voi sã se certe cu El,
din o mie de lucruri n-ar putea sã

rãspundã la unul singur.

4. A Lui* este înþelepciunea ºi
atotputernicia:
cine I s-ar putea împotrivi fãrã sã fie

pedepsit? *Cap 36.5.

5. El mutã deodatã munþii 
ºi-i rãstoarnã în mânia Sa.
6. Zguduie* pãmântul din temelia**

lui,
de i se clatinã stâlpii.

*Isa. 2.19,21. Hag. 2.6,21. Evr. 12.26. **Cap. 26.11.

7. Porunceºte soarelui, ºi soarele nu
mai rãsare;
ºi þine stelele sub pecetea Lui.
8. Numai El* întinde cerurile 
ºi umblã pe înãlþimile mãrii.

*Gen. 1.6. Ps. 104.2,3.

9. El a fãcut* Ursul mare, luceafãrul
de searã ºi Raliþele 
ºi stelele din þinuturile de miazãzi.

*Gen. 1.16. Cap. 38.31, etc. Amos 5.8.

10. El face* lucruri mari ºi nepã-
trunse,
minuni fãrã numãr. *Cap. 5.9. Ps. 71.15.

11. Iatã*, El trece pe lângã mine, ºi
nu-L vãd,
Se duce ºi nu-L zãresc. *Cap. 23.8,9; 35.14.

12. Dacã* apucã El, cine-L va opri?
Cine-I va zice: „Ce faci?”

*Isa. 45.9. Ier. 18.6. Rom. 9.20.

13. Dumnezeu nu-ªi întoarce mânia;
sub El se pleacã toþi sprijinitorii

mândriei*. *Cap. 26.12. Isa. 30.7.

14. ªi eu, cum sã-I rãspund?
Ce cuvinte sã aleg?
15. Chiar dacã aº* avea dreptate, nu

I-aº rãspunde.
Nu pot decât sã mã rog Judecãtorului.

*Cap. 10.15.

16. ªi chiar dacã m-ar asculta când Îl
chem,
tot n-aº putea crede cã mi-a ascultat

glasul;
17. El, care mã izbeºte ca într-o

furtunã,
care îmi înmulþeºte fãrã pricinã*

rãnile, *Cap. 2.3; 34.6.

18. care nu mã lasã sã rãsuflu,
mã saturã de amãrãciune.
19. Sã alerg la putere? El este

Atotputernic.
La dreptate? Cine mã va apãra?
20. Oricâtã dreptate aº avea, gura

mea mã va osândi;
ºi oricât de nevinovat aº fi, El mã va

arãta ca vinovat.
21. Nevinovat! Sunt; dar nu þin la

viaþã, îmi dispreþuiesc viaþa.
22. Ce-mi pasã la urma urmei?
Cãci, îndrãznesc s-o spun:
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El nimiceºte pe cel nevinovat* ca ºi
pe cel vinovat. *Ecl. 9.2,3. Ezec. 21.3.

23. ªi dacã biciul ar pricinui mãcar
îndatã moartea!...
Dar El râde de încercãrile celui

nevinovat.
24. Pãmântul este dat pe mâinile

celui nelegiuit;
El acoperã* ochii judecãtorilor; de nu

El, apoi cine altul?
*2 Sam. 15.30; 19.4. Ier. 14.4.

25. Zilele* mele aleargã mai iuþi
decât un alergãtor;
fug fãrã sã fi vãzut fericirea;

*Cap. 7.6,7.

26. trec ca ºi corãbiile cele iuþi,
ca vulturul* care se repede asupra

prãzii. *Hab. 1.8.

27. Dacã* zic: „Vreau sã-mi uit
suferinþele,
sã-mi las întristarea ºi sã fiu voios“,

*Cap. 7.13.

28. sunt îngrozit* de toate durerile
mele.
ªtiu cã nu mã vei scoate nevinovat**.

*Ps. 119.120. **Exod 20.7.

29. ªi dacã voi fi judecat vinovat,
pentru ce sã mã mai trudesc degeaba?
30. Chiar dacã* m-aº spãla cu

zãpadã,
chiar dacã mi-aº curãþa mâinile cu

leºie, *Ier. 2.22.

31. Tu tot m-ai cufunda în mocirlã,
de s-ar scârbi pânã ºi hainele de

mine!
32. Cãci El nu* este un om ca mine,

ca sã-I pot rãspunde 
ºi sã mergem împreunã la judecatã.

*Ecl. 6.10. Isa. 45.9. Ier. 49.9. Rom. 9.20.

33. Nici nu* este vreun mijlocitor
între noi,
care sã-ºi punã mâna peste noi

amândoi. *Vers. 19. 1 Sam. 2.25.

34. Sã-ªi tragã* însã varga deasupra
mea
ºi sã nu mã mai tulbure spaima Lui.

*Cap. 13.20-22; 33.7. Ps. 39.10.

35. Atunci voi vorbi ºi nu mã voi
teme de El.
Altfel, nu sunt stãpân pe mine.

101. M-am dezgustat* de viaþã!
Voi da drum slobod plângerii

mele,
voi vorbi** în amãrãciunea sufletului

meu. *1 Împ. 19.4. Cap. 7.16. Iona 4.3,8. **Cap. 7.11.

2. Eu zic lui Dumnezeu: „Nu mã
osândi!

Aratã-mi pentru ce Te cerþi cu
mine!
3. Îþi place sã chinuieºti,
sã dispreþuieºti fãptura mâinilor Tale,
în timp ce faci sã-Þi strãluceascã

bunãvoinþa peste sfatul celor rãi?
4. Oare ai ochi de carne,
sau vezi* cum vede un om?

*1 Sam. 16.7.

5. Zilele Tale sunt ca zilele omului,
ºi anii Tãi ca anii lui,
6. ca sã cercetezi fãrãdelegea mea
ºi sã cauþi pãcatul meu,
7. când* ºtii bine cã nu sunt vinovat 
ºi cã nimeni nu mã poate scãpa din

mâna Ta? *Ps. 139.1,2.

8. Mâinile* Tale m-au fãcut ºi m-au
zidit,
ele m-au întocmit în întregime...
ªi Tu sã mã nimiceºti! *Ps. 119.73.

9. Adu-Þi aminte* cã Tu m-ai lucrat
ca lutul;
ºi vrei din nou sã mã prefaci în

þãrânã? *Gen. 2.7; 3.19. Isa. 64.8.

10. Nu m-ai* muls ca laptele?
Nu m-ai închegat ca brânza?

*Ps. 139.14-16.

11. M-ai îmbrãcat cu piele ºi carne,
m-ai þesut cu oase ºi vine;
12. mi-ai dat bunãvoinþa Ta ºi viaþa,
m-ai pãstrat cu suflarea prin îngrijirile

ºi paza Ta.
13. Iatã totuºi ce ascundeai în inima

Ta,
iatã, ºtiu acum, ce aveai de gând:
14. cã, dacã pãcãtuiesc, sã mã*

pândeºti
ºi sã nu-mi ierþi fãrãdelegea. *Ps. 139.1.

15. Dacã sunt vinovat, vai* de mine!
Dacã sunt nevinovat**, nu îndrãznesc

sã-mi ridic capul,
sãtul de ruºine ºi cufundat în ticã-

loºia† mea.
*Isa. 3.11. **Cap. 9.12,15,20,21. †Ps. 25.18.

16. ªi dacã îndrãznesc sã-l ridic, mã
urmãreºti* ca un leu,
mã loveºti cu lucruri de mirat,

*Isa. 38.13. Plân. 3.10.

17. Îmi pui înainte noi martori împo-
trivã,
Îþi creºte mânia împotriva mea 
ºi mã nãpãdeºti cu o droaie de

nenorociri.
18. Pentru ce* m-ai scos din pântecele

mamei mele?
O, de aº fi murit, ºi ochiul sã nu mã fi

vãzut! *Cap. 3.11.

19. Aº fi ca ºi cum n-aº fi fost,
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ºi din pântecele mamei mele aº fi
trecut în mormânt!”
20. Nu sunt* zilele mele destul de

puþine?
Sã mã lase** dar, sã plece† de la

mine, ºi sã rãsuflu puþin,
*Cap. 7.6,16; 8.9. Ps. 39.5. **Ps. 39.13. †Cap. 7.16,19.

21. înainte de a mã duce, ca sã nu mã
mai întorc,
22. în þara* întunericului ºi a umbrei**

morþii,
în þara negurii adânci,
unde domneºte umbra morþii ºi

neorânduiala
ºi unde lumina este ca întunericul!”

*Ps. 88.12. **Ps. 23.4.

Cuvântarea lui Þofar

111. Þofar din Naama a luat cuvântul
ºi a zis:

2. „Sã rãmânã aceastã nãvalã de
cuvinte fãrã rãspuns
ºi sã creadã limbutul cã are dreptate?
3. Vor face vorbele tale deºarte pe

oameni sã tacã?
ªi-þi vei bate joc de alþii, fãrã sã te

facã cineva de ruºine?
4. Tu zici*: „Felul meu de a vedea

este drept,
ºi sunt curat în ochii Tãi.” –

*Cap. 6.10; 10.7.

5. Ah! de ar vrea Dumnezeu sã
vorbeascã,
de ªi-ar deschide buzele sã-þi rãs-

pundã
6. ºi de þi-ar descoperi tainele înþe-

lepciunii Lui,
ale înþelepciunii Lui nemãrginite,
ai vedea atunci cã nu-þi* rãsplãteºte

totuºi dupã fãrãdelegea ta. *Ezra 9.13.

7. Poþi spune tu cã poþi pãtrunde*
adâncimile lui Dumnezeu,
cã poþi ajunge la cunoºtinþa desãvârºitã

a Celui Atotputernic?
*Ecl. 3.11. Rom. 11.33.

8. Cât cerurile-i de înaltã: ce poþi
face?
Mai adâncã decât Locuinþa morþilor:

ce poþi ºti?
9. Întinderea ei este mai lungã decât

pãmântul
ºi mai latã decât marea.
10. Dacã* apucã, dacã închide ºi

cheamã El la judecatã, cine-L poate
opri? *Cap. 9.12; 12.14. Apoc. 3.7.

11. Cãci El* cunoaºte pe fãcãtorii de
rele,

vede uºor pe vinovaþi.
*Ps. 10.11,14; 35.22; 94.11.

12. Omul* dimpotrivã, are minte de
nebun
ºi s-a nãscut ca mânzul unui mãgar

sãlbatic! *Ps. 73.22; 92.6. Ecl. 3.18. Rom. 1.22.

13. Tu, îndreaptã-þi* inima** spre
Dumnezeu,
întinde-þi† mâinile spre El.

*Cap. 5.8; 22.21. **1 Sam. 7.3. Ps. 78.8. †Ps. 88.9; 143.6.

14. Depãrteazã-te de fãrãdelege 
ºi nu lãsa nedreptatea* sã locuiascã

în cortul tãu. *Ps. 101.3.

15. ªi atunci*, îþi vei ridica fruntea
fãrã teamã,
vei fi tare ºi fãrã fricã;

*Gen. 4.5,6. Cap. 22.26. Ps. 119.6. 1 Ioan 3.21.

16. îþi vei uita* suferinþele,
ºi-þi vei aduce aminte de ele ca de

niºte ape care s-au scurs. *Isa. 65.16.

17. Zilele tale vor strãluci mai tare*
decât soarele la amiazã,
întunericul tãu va fi ca lumina dimi-

neþii. *Ps. 37.6; 112.4. Isa. 58.8,10.

18. Vei fi plin de încredere, ºi
nãdejdea nu-þi va fi zadarnicã.
Te vei uita în jurul tãu ºi vei vedea cã

te poþi odihni* liniºtit.
*Lev. 26.5,6. Ps. 3.5; 4.8. Prov. 3.24.

19. Te vei culca ºi nimeni nu te va
tulbura,
ºi mulþi vor umbla dupã bunãvoinþa ta.
20. Dar ochii* celor rãi se vor topi;
ei n-au loc de scãpare:
moartea, iatã nãdejdea** lor!”

*Lev. 26.16. Deut. 28.65. **Cap. 8.14; 18.14. Prov. 11.7.

Rãspunsul lui Iov

121. Iov a luat cuvântul ºi a zis:
2. „S-ar putea zice, în adevãr, cã

neamul omenesc sunteþi voi 
ºi cã odatã cu voi va muri ºi înþe-

lepciunea!
3. Am* ºi eu minte ca voi, nu sunt

mai prejos decât voi.
ªi cine nu ºtie lucrurile pe care le

spuneþi voi? *Cap. 13.2.

4. Eu sunt de batjocura* prietenilor mei,
când** cer ajutorul lui Dumnezeu:
dreptul, nevinovatul, de batjocurã!

*Cap. 16.10; 17.2,6; 21.3; 30.1. **Ps. 91.15.

5. Dispreþ în nenorocire! – iatã
zicerea celor fericiþi:
dã brânci cui alunecã cu piciorul!
6. Jefuitorilor li se lasã corturile în

pace*,
celor ce mânie pe Dumnezeu le

merge bine,
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mãcar cã dumnezeul lor este în
pumn.

*Cap. 21.7. Ps. 37.1,35; 73.11,12; 92.7. Ier. 12.1. Mal. 3.15.

7. Întreabã dobitoacele, ºi te vor
învãþa,
pãsãrile cerului, ºi îþi vor spune;
8. vorbeºte pãmântului, ºi te va

învãþa;
ºi peºtii mãrii îþi vor povesti.
9. Cine nu vede în toate acestea
dovada cã mâna Domnului a fãcut

asemenea lucruri?
10. El þine în mânã* sufletul a tot ce

trãieºte,
suflarea oricãrui trup omenesc.

*Num. 16.22. Dan. 5.23. Fapt. 17.28.

11. Nu deosebeºte* urechea cuvin-
tele,
cum gustã cerul gurii mâncãrurile?

*Cap. 34.3.

12. La bãtrâni* se gãseºte înþelep-
ciunea,
ºi într-o viaþã lungã e priceperea.

*Cap. 32.7.

13. La Dumnezeu* este înþelepciunea
ºi puterea;
sfatul ºi priceperea ale Lui sunt.

*Cap. 9.4; 36.5.

14. Ce dãrâmã* El, nu va fi zidit din
nou;
pe cine-l închide** El, nimeni nu-l va

scãpa. *Cap. 11.10. **Isa. 22.22. Apoc. 3.7.

15. El opreºte* apele ºi totul se
usucã;
El le dã** drumul, ºi pustiesc

pãmântul. *1 Împ. 8.35; 17.1. **Gen. 7.11, etc.

16. El* are puterea ºi înþelepciunea;
El stãpâneºte pe cel ce se rãtãceºte

sau rãtãceºte pe alþii. *Vers. 13.

17. El ia robi pe sfetnici 
ºi tulburã* mintea judecãtorilor.

*2 Sam. 15.31; 17.14,23. Isa. 19.12; 29.14. 1 Cor. 1.19.

18. El dezleagã legãtura împãraþilor 
ºi le pune o frânghie în jurul coap-

selor.
19. El ia robi pe preoþi;
El rãstoarnã pe cei puternici.
20. El taie* vorba celor meºteri la

vorbã;
El ia mintea celor bãtrâni.

*Cap. 32.9. Isa. 3.1-3.

21. El varsã* dispreþul asupra celor
mari;
El dezleagã brâul celor tari.

*Ps. 107.40. Dan. 2.21.

22. El descoperã* ce este ascuns în
întuneric,

El aduce la luminã umbra morþii.
*Dan. 2.22. Mat. 10.26. 1 Cor. 4.5.

23. El face* pe neamuri sã creascã ºi
El le nimiceºte;
El le întinde pânã departe ºi El le

aduce înapoi în hotarele lor.
*Ps. 107.38. Isa. 9.3; 26.15.

24. El ia mintea cãpeteniilor poporu-
lui,
El îi face* sã rãtãceascã în pustiuri

fãrã drum, *Ps. 107.4,40.

25. unde* bâjbâie prin întuneric ºi nu
vãd desluºit;
El îi face sã se** clatine ca niºte

oameni beþi. *Deut. 28.29. Cap. 5.14. **Ps. 107.27.

131. Iatã, ochiul meu a vãzut toate
acestea,

urechea mea a auzit ºi a luat seama.
2. Ce* ºtiþi voi, ºtiu ºi eu,
nu sunt mai prejos decât voi. *Cap. 12.3.

3. Dar* vreau sã vorbesc acum Celui
Atotputernic,
vreau sã-mi apãr pricina înaintea lui

Dumnezeu. *Cap. 23.3; 31.35.

4. Cãci voi sunteþi niºte fãuritori de
minciuni,
sunteþi cu toþii niºte doctori* de

nimic. *Cap. 6.21; 16.2.

5. O, de aþi fi tãcut,
ce înþelepciune* aþi fi arãtat!

*Prov. 17.28.

6. Acum, ascultaþi, vã rog, apãrarea
mea
ºi luaþi aminte la rãspunsul buzelor

mele!
7. Vreþi sã vorbiþi lucruri nedrepte

din dragoste pentru Dumnezeu?
ªi sã spuneþi minciuni, ca sã-L

apãraþi?
8. Vreþi sã þineþi cu El
ºi sã faceþi pe apãrãtorii lui Dum-

nezeu?
9. Dacã vã va cerceta El, va gãsi bine

oare?
Sau vreþi sã-L înºelaþi cum înºelaþi pe

un om?
10. Nu, nu; ci El vã va osândi,
dacã în ascuns nu lucraþi decât

pãrtinindu-L pe El.
11. Nu vã înfricoºeazã mãreþia Lui?
ªi nu cade groaza Lui peste voi?
12. Pãrerile voastre sunt pãreri de

cenuºã,
întãriturile voastre sunt întãrituri de

lut.
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13. Tãceþi, lãsaþi-mã, vreau sã
vorbesc!
Întâmple-mi-se ce mi s-ar întâmpla.
14. Îmi voi lua carnea* în dinþi 
ºi îmi voi pune viaþa** în joc.

*Cap. 18.4. **1 Sam. 28.21. Ps. 119.109.

15. Da, mã va ucide*: n-am nimic de
nãdãjduit;
dar îmi** voi apãra purtarea în faþa

Lui. *Ps. 23.4. Prov. 14.32. **Cap. 27.5.

16. Chiar ºi lucrul acesta poate sluji
la scãparea mea,
cãci un nelegiuit nu îndrãzneºte sã

vinã înaintea Lui.
17. Ascultaþi, ascultaþi cuvintele mele,
luaþi aminte la cele ce voi spune.
18. Iatã-mã sunt gata sã-mi apãr

pricina,
cãci ºtiu cã am dreptate.
19. Are cineva* ceva de spus împo-

triva mea?
Atunci tac ºi vreau sã mor.

*Cap. 33.6. Isa. 50.8.

20. Numai* douã lucruri fã-mi,
ºi nu mã voi ascunde de Faþa Ta:

*Cap. 9.34; 33.7.

21. Trage-Þi* mâna de pe mine 
ºi nu mã mai tulbura cu groaza Ta.

*Ps. 39.10.

22. Apoi cheamã-mã ºi-Þi voi
rãspunde;
sau lasã-mã sã vorbesc eu ºi rãs-

punde-mi Tu!
23. Câte fãrãdelegi ºi pãcate am

fãcut?
Aratã-mi cãlcãrile de Lege ºi pãcatele

mele.
24. Pentru ce Îþi* ascunzi Faþa 
ºi mã iei drept** vrãjmaº?
*Deut. 32.20. Ps. 13.1; 44.24; 88.14. Isa. 8.17. **Deut. 32.42.

Rut 1.21. Cap. 16.9; 19.11; 33.10. Plân. 2.5.

25. Vrei sã* loveºti o frunzã suflatã
de vânt?
Vrei sã urmãreºti un pai uscat? *Isa. 42.3.

26. Pentru ce sã mã loveºti cu
suferinþe amare 
ºi sã mã pedepseºti* pentru greºeli

din tinereþe? *Cap. 20.11. Ps. 25.7.

27. Pentru ce sã-mi pui* picioarele în
butuci,
sã-mi pândeºti toate miºcãrile,
sã pui hotar paºilor mei, *Cap. 33.11.

28. când trupul meu cade în putrezire
ca o hainã mâncatã de molii?

141. Omul nãscut din femeie 
are viaþa scurtã, dar plinã* de

necazuri. *Cap. 5.7. Ecl. 2.23.

2. Se naºte* ºi e tãiat ca o floare;

fuge ºi piere ca o umbrã.
*Cap. 8.9. Ps. 90.5,6,9; 102.11; 103.15; 144.4. Isa. 40.6.

Iac. 1.10,11; 4.14. 1 Pet. 1.24.

3. ªi asupra lui* ai Tu ochiul
deschis!
ªi pe mine mã tragi** la judecatã cu

Tine! *Ps. 144.3. **Ps. 143.2.

4. Cum ar putea* sã iasã dintr-o fiinþã
necuratã un om curat?
Nu poate sã iasã nici unul.

*Gen. 5.3. Ps. 51.5. Ioan 3.6. Rom. 5.12. Efes. 2.8.

5. Dacã* zilele lui sunt hotãrâte,
dacã i-ai numãrat lunile,
dacã i-ai însemnat hotarul pe care 

nu-l va putea trece, *Cap. 7.1.

6. întoarce-Þi* mãcar privirile de la
el ºi dã-i rãgaz,
sã aibã mãcar bucuria pe care o are

simbriaºul** la sfârºitul zilei.
*Cap. 7.16,19; 10.20. Ps. 39.13. **Cap. 7.1.

7. Un copac, ºi tot are nãdejde:
cãci când este tãiat* odrãsleºte din

nou
ºi iar dã lãstari. *Vers. 14.

8. Când i-a îmbãtrânit rãdãcina în
pãmânt,
când îi piere trunchiul în þãrânã,
9. înverzeºte iarãºi de mirosul apei 
ºi dã ramuri de parcã ar fi sãdit din

nou.
10. Dar omul când moare, rãmâne

întins;
omul, când îºi dã sufletul, unde mai

este?
11. Cum pier apele din lacuri 
ºi cum seacã ºi se usucã râurile,
12. aºa se culcã ºi omul ºi nu se mai

scoalã;
cât* vor fi cerurile, nu se mai

deºteaptã
ºi nu se mai scoalã din somnul lui.
*Ps. 102.26. Isa. 51.6; 65.17; 66.22. Fapt. 3.21. Rom. 8.20. 

2 Pet. 3.7,10,11. Apoc. 20.11; 21.1.

13. Ah! de m-ai ascunde în Locuinþa
morþilor,
de m-ai acoperi pânã-Þi va trece

mânia
ºi de mi-ai rândui o vreme când Îþi

vei aduce iarãºi aminte de mine!
14. Dacã omul odatã mort ar putea sã

mai învie,
aº* mai trage nãdejde în tot timpul

suferinþelor mele,
pânã** mi se va schimba starea în

care mã gãsesc. *Cap. 13.15. **Vers. 7.

15. Atunci m-ai* chema, ºi Þi-aº
rãspunde,
ºi Þi-ar fi dor de fãptura mâinilor

Tale. *Cap. 13.22.
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16. Dar astãzi îmi numeri* paºii,
ai ochiul asupra pãcatelor mele;

*Cap. 10.6,14; 13.27; 31.4; 34.21. Ps. 56.8; 139.1-3.
Prov. 5.21. Ier. 32.19.

17. cãlcãrile mele de Lege* sunt
pecetluite într-un mãnunchi,
ºi nãscoceºti fãrãdelegi în sarcina

mea. *Deut. 32.34. Osea 13.12.

18. Cum se prãbuºeºte muntele ºi
piere,
cum piere stânca din locul ei,
19. cum este mâncatã piatra de ape 
ºi cum este luat pãmântul de râu:
aºa nimiceºti Tu nãdejdea omului.
20. Îl urmãreºti întruna, ºi se duce;
îi schimonoseºti faþa ºi apoi îi dai

drumul.
21. De ajung fiii lui la cinste, el* nu

ºtie nimic;
de sunt înjosiþi, habar n-are.

*Ecl. 9.5. Isa. 63.16.

22. Numai pentru el simte durere în
trupul lui,
numai pentru el simte întristare în

sufletul lui.”

A doua cuvântare a lui Elifaz

151. Elifaz din Teman a luat cuvântul
ºi a zis:

2. „Se cade sã dea înþeleptul ca
rãspuns înþelepciune deºartã?
Sau sã-ºi umfle pieptul cu vânt de

rãsãrit?
3. Sã se apere prin cuvinte care n-ajutã

la nimic 
ºi prin cuvântãri care nu slujesc la

nimic?
4. Tu nimiceºti chiar ºi frica de Dum-

nezeu,
nimiceºti orice simþire de evlavie faþã

de Dumnezeu.
5. Nelegiuirea ta îþi cârmuieºte gura,
ºi împrumuþi vorbirea oamenilor vicleni.
6. Nu eu, ci gura* ta te osândeºte,
buzele tale mãrturisesc împotriva ta.

*Luca. 19.22.

7. Tu eºti omul care s-a nãscut întâi?
Te-ai nãscut* tu înaintea dealurilor?

*Ps. 90.2. Prov. 8.25.

8. Ai fost tu* la sfaturile lui Dum-
nezeu;
ºi ai sorbit din ele înþelepciune pentru

tine? *Rom. 11.34. 1 Cor. 2.11.

9. Ce* ºtii tu ºi sã nu ºtim ºi noi?
Ce cunoºtinþã ai tu pe care sã n-o

avem ºi noi? *Cap. 13.2.

10. Între* noi sunt peri albi, bãtrâni,
oameni mai înziliþi decât tatãl tãu.

*Cap. 32.6,7.

11. Puþin lucru sunt mângâierile lui
Dumnezeu pentru tine 
ºi cuvintele care-þi vorbesc atât de

blând? ...
12. Încotro te trage inima 
ºi ce înseamnã aceastã privire þintã a

ochilor tãi?
13. Ce! împotriva lui Dumnezeu îþi

îndrepþi tu mânia 
ºi-þi ies din gurã cuvinte ca acestea:
14. „Ce* este omul, ca sã fie curat?
ªi poate cel nãscut din femeie sã fie

fãrã prihanã? *1 Împ. 8.46. 1 Cron. 6.36. 
Cap. 14.4. Ps. 14.3. Prov. 20.9. Ecl. 7.20. 1 Ioan 1.8,10.

15. Dacã n-are încredere Dumnezeu
nici în sfinþii* Sãi,
dacã nici cerurile nu sunt curate

înaintea Lui, *Cap. 4.18; 25.5.

16. cu cât* mai puþin fiinþa urâcioasã
ºi stricatã – omul,
care** bea nelegiuirea ca apa!”?

*Cap. 4.19. Ps. 14.3; 53.3. **Cap. 34.7. Prov. 19.28.

17. Vreau sã te învãþ, ascultã-mã!
Voi istorisi ce am vãzut,
18. ce au arãtat înþelepþii,
ce au descoperit ei, auzind de la

pãrinþii* lor, *Cap. 8.8.

19. cãrora singuri li se dãduse þara 
ºi printre care nici un strãin* nu

venise încã. *Ioel 3.17.

20. „Omul cel rãu îºi duce în neliniºte
toate zilele vieþii,
toþi* anii de care are parte cel

nelegiuit. *Ps. 90.12.

21. Þipete de spaimã rãsunã la urechile
lui:
În mijlocul fericirii* lui, pustiitorul

se va arunca asupra lui. *1 Tes. 5.3.

22. El nu trage nãdejde sã scape de
întuneric,
vede sabia care-l ameninþã;
23. aleargã* încoace ºi încolo sã

caute pâine,
ºtie cã-l aºteaptã ziua întunericului**.

*Ps. 59.15; 109.10. **Cap. 18.12.

24. Necazul ºi neliniºtea îl înspãi-
mântã
ºi se aruncã asupra lui ca un împãrat

gata de luptã.
25. Cãci a ridicat mâna împotriva lui

Dumnezeu,
s-a împotrivit Celui Atotputernic 
26. ºi a avut îndrãzneala sã se nãpus-

teascã asupra Lui
cu partea cea mai tare a scuturilor lui.
27. Avea faþa acoperitã cu grãsime,
coapsele încãrcate cu osânzã 
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28. ºi locuia în cetãþi nimicite,
în case pãrãsite,
sortite sã fie dãrâmate.
29. Nu se va mai îmbogãþi,
averea nu-i va creºte,
ºi avuþia nu se va mai întinde pe

pãmânt.
30. Nu va putea ieºi din întuneric,
flacãra îi va arde mlãdiþele,
ºi Dumnezeu îl va pierde* cu suflarea

gurii Lui. *Cap. 4.9.

31. Dacã se încrede* în rãu, se înºalã,
cãci rãul îi va fi rãsplata. *Isa. 59.4.

32. Ea va veni înainte* de capãtul
zilelor lui,
ºi ramura lui nu va mai înverzi.

*Cap. 22.16. Ps. 55.23.

33. Va fi ca o viþã despuiatã de roadele
ei încã verzi,
ca un mãslin ale cãrui flori au cãzut.
34. Cãci casa celui nelegiuit va ajunge

stearpã,
ºi cortul omului stricat îl va mânca

focul.
35. El zãmisleºte* rãul ºi naºte rãul:
în sânul lui coace roade care-l înºalã.”

*Ps. 7.14. Isa. 59.4. Osea 10.13.

Rãspunsul lui Iov

161. Iov a luat cuvântul ºi a zis:
2. „Astfel de lucruri am auzit eu

des;
voi toþi sunteþi niºte* mângâietori

supãrãcioºi. *Cap. 13.4.

3. Când se vor sfârºi aceste vorbe în
vânt?
ªi pentru ce atâta supãrare în rãspun-

surile tale?
4. Ca voi aº vorbi eu,
de aþi fi în locul meu?
V-aº copleºi cu vorbe,
Aº da* din cap la voi,

*Ps. 22.7; 109.25. Plân. 2.12.

5. v-aº mângâia cu gura 
ºi aº miºca din buze
ca sã vã uºurez durerea?
6. Dacã vorbesc, durerea nu mi 

s-alinã,
iar dacã tac, cu ce se micºoreazã?
7. Dar acum, vai! El m-a stors de

puteri...
Mi-ai pustiit toatã casa!
8. M-ai apucat, ca pe un vinovat;
dovadã slãbiciunea mea,
care se ridicã ºi mã învinuie în faþã.
9. Mã sfâºie ºi mã urmãreºte în mânia*

Lui,
scrâºneºte din dinþi împotriva mea,

mã loveºte** ºi mã strãpunge cu
privirea Lui. *Cap. 10.16,17. **Cap. 13.24.

10. Ei deschid* gura sã mã mãnânce,
mã ocãrãsc ºi mã bat** peste obraji,
se înverºuneazã† cu toþii dupã mine.

*Ps. 22.13. **Plân. 3.30. Mica 5.1. †Ps. 35.15.

11. Dumnezeu mã lasã* la bunul plac
al celor nelegiuiþi,
ºi mã aruncã în mâinile celor rãi.

*Cap. 1.15,17.

12. Eram liniºtit, ºi m-a scuturat,
m-a apucat de ceafã ºi m-a zdrobit,
a tras asupra mea ca* într-o þintã.

*Cap. 7.20.

13. Sãgeþile Lui mã înconjoarã de
toate pãrþile;
îmi strãpunge rinichii fãrã milã,
îmi varsã fierea pe pãmânt,
14. mã frânge bucãþi, bucãþi,
se aruncã asupra mea ca un rãzboinic.
15. Mi-am cusut un sac pe piele 
ºi mi-am prãvãlit capul* în þãrânã.

*Cap. 30.19. Ps. 7.5.

16. Plânsul mi-a înroºit faþa;
ºi umbra morþii este pe pleoapele

mele.
17. Totuºi n-am fãcut nici o nelegiuire,
ºi rugãciunea mea totdeauna a fost

curatã.
18. Pãmântule, nu-mi acoperii sângele,
ºi vaietele* mele sã n-aibã margine!

*Cap. 27.9. Ps. 66.18,19.

19. Chiar acum, martorul* meu este
în cer,
apãrãtorul meu este în locurile înalte.

*Rom. 1.9.

20. Prietenii mei râd de mine,
dar eu mã rog lui Dumnezeu cu

lacrimi,
21. sã facã dreptate* omului înaintea

lui Dumnezeu,
ºi fiului omului împotriva prietenilor

lui. *Cap. 31.35. Ecl. 6.10. Isa. 45.9. Rom. 9.20.

22. Cãci numãrul anilor mei se
apropie de sfârºit,
ºi mã voi duce pe o cãrare* de unde

nu mã voi mai întoarce. *Ecl. 12.5.

171. Mi se pierde suflarea,
mi se sting zilele,

mã aºteaptã mormântul*. *Ps. 88.3,4.

2. Sunt înconjurat de batjocoritori,
ºi ochiul meu trebuie sã priveascã

spre ocãrile* lor. *1 Sam. 1.6,7.

3. Pune-Te singur zãlog* pentru mine
înaintea Ta;
altfel, cine ar putea rãspunde pentru

mine? *Prov. 6.1; 17.18; 22.26.
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4. Cãci le-ai încuiat inima în faþa
priceperii.
De aceea nici nu-i vei lãsa sã biruie.
5. Cine dã pe prieteni sã fie prãdaþi,
copiilor aceluia li se vor topi ochii.
6. M-a fãcut de basmul* oamenilor 
ºi ca unul pe care-l scuipi în faþã!

*Cap. 30.9.

7. Ochiul* mi se întunecã de durere;
toate mãdularele mele sunt ca o

umbrã. *Ps. 6.7; 31.9.

8. Oamenii fãrã prihanã sunt înmãr-
muriþi de aceasta,
ºi cel nevinovat se rãscoalã împotriva

celui nelegiuit.
9. Cel fãrã prihanã rãmâne totuºi tare

pe calea lui,
cel cu mâinile* curate se întãreºte tot

mai mult. *Ps. 24.4.

10. Dar voi toþi, întoarceþi-vã*,
veniþi iarãºi cu cuvântãrile voastre,
ºi vã voi arãta cã între voi nici unul

nu e înþelept. *Cap. 6.29.

11. Ce! Mi s-au dus* zilele,
mi s-au nimicit planurile,
planurile acelea fãcute cu atâta iubire

în inima mea... *Cap. 7.6; 9.25.

12. ªi ei mai spun cã noaptea este zi,
cã se apropie lumina, când întunericul

a ºi venit!
13. Când Locuinþa morþilor o aºtept

ca locuinþã,
când în întuneric îmi voi înãlþa

culcuºul;
14. când strig gropii: „Tu eºti tatãl

meu!”
ªi viermilor: „Voi sunteþi mama ºi

sora mea!”
15. Unde mai este atunci nãdejdea

mea?
ªi cine mai poate vedea nãdejdea mea?
16. Ea se va coborî cu mine* la

porþile Locuinþei morþilor,
când vom merge împreunã1 sã ne

odihnim** în þãrânã.”
*Cap. 18.13. **Cap. 3.17-19.

A doua cuvântare a lui Bildad

18 1. Bildad din ªuah a luat cuvântul
ºi a zis:

2. „Când vei pune capãt acestor
cuvântãri?
Vino-þi în minte, ºi apoi vom vorbi.
3. Pentru ce ne socoteºti atât de*

dobitoci?
Pentru ce ne priveºti ca pe niºte vite?

*Ps. 73.22.

4. Oare pentru tine, care te sfâºii* în
mânia ta,
s-ajungã pustiu pãmântul 
ºi sã se strãmute stâncile din locul

lor? *Cap. 13.14.

5. Da, lumina celui rãu se va* stinge,
ºi flacãra din focul lui nu va mai

strãluci. *Prov. 13.9; 20.20; 24.20.

6. Se va întuneca lumina în cortul lui 
ºi se va stinge candela* deasupra lui.

*Cap. 21.17. Ps. 18.28.

7. Paºii lui cei puternici se vor
strâmta,
ºi, cu toate opintirile* lui, va cãdea.

*Cap. 5.13.

8. Cãci calcã cu picioarele* pe laþ 
ºi umblã prin ochiuri de reþea;

*Cap. 22.10. Ps. 9.15; 35.8.

9. este prins în cursã de cãlcâi,
ºi laþul* pune stãpânire pe el; *Cap. 5.5.

10. capcana în care se prinde este
ascunsã în pãmânt,
ºi prinzãtoarea îi stã pe cãrare.
11. De jur împrejur* îl apucã

spaima
ºi-l urmãreºte pas cu pas.

*Cap. 15.21; 20.25. Ier. 6.25; 20.3; 46.5; 49.29.

12. Foamea îi mãnâncã puterile,
nenorocirea* este alãturi de el.

*Cap. 15.23.

13. Mãdularele îi sunt mistuite unul
dupã altul,
mãdularele îi sunt mâncate de întâiul

nãscut al morþii.
14. Este smuls din cortul lui unde se

credea la adãpost* 
ºi este târât spre împãratul spaimelor.

*Cap. 8.14; 11.20. Ps. 112.10. Prov. 10.28.

15. Nimeni din ai lui nu locuieºte în
cortul lui,
pucioasã este presãratã pe locuinþa

lui.
16. Jos*, i se usucã rãdãcinile;
sus îi sunt ramurile tãiate.

*Cap. 29.19. Isa. 5.24. Amos 2.9. Mal. 4.1.

17. Îi piere pomenirea* de pe
pãmânt,
numele lui nu mai este pe uliþã.

*Ps. 34.16; 109.13. Prov. 2.22; 10.7.

18. Este împins din luminã în întu-
neric
ºi este izgonit din lume.
19. Nu* lasã nici moºtenitori, nici

sãmânþã în poporul sãu,
nici o rãmãºiþã vie în locurile în care

locuia. *Isa. 14.22. Ier. 22.30.

20. Neamurile care vor veni se vor
uimi de prãpãdirea* lui,
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1. Nãdejdea mea ºi eu

ºi neamul de acum va fi cuprins de
groazã. *Ps. 37.13.

21. Aceasta este soarta celui rãu,
aceasta este soarta celui ce nu*

cunoaºte pe Dumnezeu.”
*Ier. 9.3; 10.25. 1 Tes. 4.5. 2 Tes. 1.8. Tit 1.16.

Rãspunsul lui Iov

191. Iov a luat cuvântul ºi a zis:
2. „Pânã când îmi veþi întrista

sufletul
ºi mã veþi zdrobi cu cuvântãrile

voastre?
3. Iatã cã de zece ori m-aþi batjo-

corit*;
nu vã este ruºine sã vã purtaþi aºa?

*Gen. 31.7. Lev. 26.26.

4. Dacã am pãcãtuit cu adevãrat,
numai eu sunt rãspunzãtor de aceasta.
5. Credeþi cã mã puteþi lua* de sus?
Credeþi cã mi-aþi dovedit cã sunt

vinovat? *Ps. 38.16.

6. Atunci sã ºtiþi cã Dumnezeu mã
urmãreºte
ºi mã înveleºte cu laþul Lui.
7. Iatã, þip de silnicie, ºi nimeni nu

rãspunde;
cer dreptate, ºi dreptate nu este!
8. Mi-a tãiat orice ieºire*, ºi nu pot

trece;
a rãspândit întuneric pe cãrãrile mele.

*Cap. 3.23. Ps. 88.8.

9. M-a despuiat de slava* mea,
mi-a luat cununa de pe cap, *Ps. 89.44.

10. m-a zdrobit din toate pãrþile, ºi
pier;
mi-a smuls nãdejdea ca pe un copac.
11. S-a aprins de mânie împotriva

mea,
S-a purtat cu mine ca ºi cu un

vrãjmaº*. *Cap. 13.24. Plân. 2.5.

12. Oºtile Lui au pornit deodatã
înainte,
ºi-au croit drum* pânã la mine 
ºi au tãbãrât în jurul cortului meu.

*Cap. 30.12.

13. A depãrtat pe fraþii mei* de la
mine,
ºi prietenii mei s-au înstrãinat de

mine. *Ps. 31.11; 38.11; 69.8; 88.8,18.
14. Rudele mele m-au pãrãsit,
ºi cei mai de aproape ai mei m-au

uitat.
15. Casnicii mei ºi slugile mele mã

privesc ca pe un strãin,
în ochii lor sunt un necunoscut.
16. Chem pe robul meu, ºi nu rãs-

punde;

îl rog cu gura mea, ºi degeaba.
17. Suflarea mea a ajuns nesuferitã

nevestei mele,
ºi duhoarea mea a ajuns nesuferitã

fiilor mamei mele.
18. Pânã ºi copiii* mã dispreþuiesc:
dacã mã scol, ei mã ocãrãsc.

*2 Împ. 2.23.

19. Aceia* în care mã încredeam mã
urãsc,
aceia pe care îi iubeam s-au întors

împotriva mea. *Ps. 41.9; 55.13,14,20.

20. Oasele mi se þin de piele* ºi de
carne;
nu mi-a mai rãmas decât pielea de pe

dinþi. *Cap. 30.30. Ps. 102.5. Plân. 4.8.

21. Fie-vã milã, fie-vã milã de mine,
prietenii mei!
Cãci mâna* lui Dumnezeu m-a lovit.

*Cap. 1.11. Ps. 38.2.

22. De ce mã urmãriþi* ca Dumne-
zeu?
ªi nu vã mai sãturaþi de carnea mea?

*Ps. 69.26.

23. Oh! Aº vrea ca vorbele mele sã
fie scrise,
sã fie scrise într-o carte;
24. aº vrea sã fie sãpate cu un priboi

de fier
ºi cu plumb în stâncã pe vecie...
25. Dar ºtiu cã Rãscumpãrãtorul1 meu

este viu 
ºi cã Se va ridica la urmã pe pãmânt.
26. Chiar dacã mi se va nimici pielea

ºi chiar dacã nu voi mai avea carne*,
voi vedea totuºi pe Dumnezeu.

*Ps. 17.15. 1 Cor. 13.12. 1 Ioan 3.2.

27. Îl voi vedea ºi-mi va fi bine-
voitor;
ochii mei Îl vor vedea, ºi nu ai altuia.
Sufletul meu tânjeºte de dorul acesta

înãuntrul meu.
28. Atunci veþi zice: „Pentru ce-l*

urmãream noi?”
Cãci dreptatea pricinii mele va fi

cunoscutã. *Vers. 22.

29. Temeþi-vã de sabie:
cãci pedepsele date cu sabia sunt

grozave!
ªi sã* ºtiþi cã este o judecatã.”

*Ps. 58.10,11.

A doua cuvântare a lui Þofar

201. Þofar din Naama a luat
cuvântul ºi a zis:

2. „Gândurile mele mã silesc sã
rãspund,
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ºi frãmântarea mea nu-mi dã pace.
3. Am auzit mustrãri care mã umplu

de ruºine,
ºi din adâncul minþii mele duhul mã

face sã rãspund.
4. Nu ºtii tu cã, demult de tot,
de când a fost aºezat omul pe pãmânt,
5. biruinþa celor rãi a fost scurtã*,
ºi bucuria nelegiuitului numai de o

clipã? *Ps. 37.35,36.

6. Chiar dacã s-ar înãlþa* pânã la
ceruri,
ºi capul i-ar ajunge pânã la nori,

*Isa. 14.13,14. Obad. 3,4.

7. va pieri pentru totdeauna, ca*
murdãria lui,
ºi cei ce-l vedeau vor zice: „Unde

este?” *Ps. 83.10.

8. Va zbura ca* un vis, ºi nu-l vor mai
gãsi;
va pieri ca o vedenie de noapte.

*Ps. 73.20; 90.5.

9. Ochiul* care-l privea nu-l va mai
privi,
locul în care locuia nu-l va mai zãri.

*Cap. 7.8,10; 8.18. Ps. 37.36; 103.16.

10. Peste fiii lui vor nãvãli cei sãraci,
ºi mâinile lui* vor da înapoi ce a rãpit

cu sila. *Vers. 18.

11. Oasele lui, pline de* vlaga tine-
reþii,
îºi vor avea culcuºul** cu el în

þãrânã. *Cap. 13.26. Ps. 25.7. **Cap. 21.26.

12. Dulce era rãul în gura lui,
îl ascundea sub limbã,
13. îl mesteca întruna ºi nu-l lãsa,
îl þinea în cerul gurii:
14. dar hrana lui se va preface în

mãruntaiele lui,
va ajunge în trupul lui o otravã de

aspidã.
15. Bogãþiile înghiþite le va vãrsa,
Dumnezeu le va scoate din pântecele

lui.
16. Otravã de aspidã a supt 
ºi de aceea, limba nãpârcii îl va

ucide.
17. Nu-ºi va mai plimba privirile

peste pâraiele*
ºi râurile de miere ºi de lapte,

*Ps. 36.9. Ier. 17.6.

18. va da înapoi* ce a câºtigat 
ºi nu va mai trage folos din câºtig;
va da înapoi tot ce a luat 
ºi nu se va mai bucura de el,

*Vers. 10,15.

19. cãci a asuprit pe sãraci ºi i-a lãsat
sã piarã,

a dãrâmat case ºi nu le-a zidit la
loc.
20. Lãcomia lui n-a cunoscut*

margini;
dar nu va scãpa ce are mai scump.

*Ecl. 5.13,14.

21. Nimic nu scapã de lãcomia lui,
dar bunãstarea lui nu va þine.
22. În mijlocul belºugului va fi în

nevoie;
mâna tuturor ticãloºilor se va ridica

asupra lui.
23. ªi iatã, ca sã-i umple pântecele,
Dumnezeu va trimite peste el focul

mâniei Lui 
ºi-l va sãtura* cu o ploaie de sãgeþi.

*Num. 11.33. Ps. 78.30,31.

24. Dacã va scãpa* de armele de fier,
îl va strãpunge arcul de aramã.

*Isa. 24.18. Ier. 48.43. Amos 5.19.

25. Îºi smulge din trup sãgeata, care
scânteie* la ieºirea din fierea lui,
ºi îl apucã spaimele** morþii.

*Cap. 16.13. **Cap. 18.11.

26. Toate nenorocirile sunt pãstrate
pentru comorile lui;
va fi mistuit de un foc* pe care nu-l

va aprinde omul,
ºi ce va mai rãmâne în cortul lui va fi

ars de foc. *Ps. 21.9.

27. Cerurile îi vor dezveli fãrãde-
legea,
ºi pãmântul se va ridica împotriva

lui.
28. Veniturile casei lui se vor pierde,
vor pieri în ziua mâniei lui Dum-

nezeu.
29. Aceasta* este soarta pe care o

pãstreazã Dumnezeu celui rãu,
aceasta este moºtenirea pe care i-o

hotãrãºte Dumnezeu.” *Cap. 27.13; 31.2,3.

Rãspunsul lui Iov

211. Iov a luat cuvântul ºi a zis:
2. „Ascultaþi, ascultaþi cuvintele

mele,
daþi-mi mãcar aceastã mângâiere.
3. Lãsaþi-mã sã vorbesc, vã rog;
ºi, dupã ce voi vorbi, veþi putea sã vã

bateþi* joc. *Cap. 16.10; 17.2.

4. Oare împotriva unui om se
îndreaptã plângerea mea?
ªi pentru ce n-aº fi nerãbdãtor?
5. Priviþi-mã, miraþi-vã 
ºi puneþi mâna* la gurã.

*Judc. 18.19. Cap. 29.9; 40.4. Ps. 39.9.

6. Când mã gândesc, mã înspãimânt,
ºi un tremur îmi apucã tot trupul:
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7. Pentru ce trãiesc* cei rãi?
Pentru ce îi vezi îmbãtrânind ºi

sporind în putere?
*Cap. 12.6. Ps. 17.10,14; 73.3,12. Ier. 12.1. Hab. 1.16.

8. Sãmânþa lor se întãreºte cu ei ºi în
faþa lor,
odraslele lor propãºesc sub ochii lor.
9. În casele lor domneºte pacea, fãrã

umbrã de fricã;
nuiaua* lui Dumnezeu nu vine sã-i

loveascã. *Ps. 73.5.

10. Taurii lor sunt plini de vlagã ºi
prãsitori,
juncanele lor zãmislesc ºi nu

leapãdã*. *Exod 23.26.

11. Îºi lasã copiii sã se împrãºtie ca
niºte oi,
ºi copiii se zbenguiesc în jurul lor.
12. Cântã cu sunet de tobã ºi de arfã,
se desfãteazã cu sunete de caval.
13. Îºi petrec zilele* în fericire 
ºi se coboarã într-o clipã în Locuinþa

morþilor. *Cap. 36.11.

14. ªi totuºi* ziceau lui Dumnezeu:
„Pleacã de la noi.
Nu voim sã cunoaºtem cãile Tale.

*Cap. 22.17.

15. Ce* este Cel Atotputernic, ca 
sã-I slujim?
Ce vom** câºtiga dacã-I vom înãlþa

rugãciuni?”
*Exod 5.2. Cap. 34.9. **Cap. 35.3. Mal. 3.14.

16. Ce! Nu sunt ei în stãpânirea feri-
cirii? –
Departe de mine sfatul celor* rãi! –

*Cap. 22.18. Ps. 1.1. Prov. 1.10.

17. Dar de multe ori se întâmplã sã li
se stingã* candela,
sã vinã sãrãcia peste ei,
sã le dea ºi lor Dumnezeu partea**

lor de dureri în mânia Lui,
*Cap. 18.6. **Cap. 12.46.

18. sã fie ca paiul* luat de vânt,
ca pleava luatã de vârtej?

*Ps. 1.4; 25.5. Isa. 17.13.; 29.5. Osea 13.3.

19. Veþi zice cã pentru fiii Sãi
pãstreazã Dumnezeu* pedeapsa.
Dar pe el, pe nelegiuit, ar trebui sã-l

pedepseascã Dumnezeu, ca sã simtã;
*Exod 20.5.

20. el ar trebui sã-ºi vadã nimicirea,
el ar trebui sã bea* mânia Celui

Atotputernic.
*Ps. 75.8. Isa. 51.17. Ier. 25.15. Apoc. 14.10; 19.15.

21. Cãci, ce-i pasã lui ce va fi de casa
lui dupã el,
când numãrul lunilor i s-a împlinit?
22. Oare pe Dumnezeu Îl vom învãþa*

minte,

pe El, care cârmuieºte duhurile cereºti?
*Isa. 40.13; 45.9. Rom. 11.34. 1 Cor. 2.16.

23. Unul moare în mijlocul propãºirii,
pãcii ºi fericirii,
24. cu coapsele încãrcate de grãsime 
ºi mãduva oaselor plinã de suc.
25. Altul moare, cu amãrãciunea în

suflet,
fãrã sã se fi bucurat de vreo fericire,
26. ºi amândoi adorm* în þãrânã,
amândoi sunt mâncaþi de viermi.

*Cap. 20.11. Ecl. 9.2.

27. ªtiu eu bine care sunt gândurile
voastre,
ce judecãþi nedrepte rostiþi asupra mea.
28. Voi ziceþi: „Unde* este casa

apãsãtorului?
Unde este cortul în care locuiau

nelegiuiþii?” *Cap. 20.7.

29. Dar ce! N-aþi întrebat pe cãlãtori 
ºi nu ºtiþi ce istorisesc ei?
30. Cum în ziua nenorocirii, cel rãu*

este cruþat,
ºi în ziua mâniei, el scapã.

*Prov. 16.4. 2 Pet. 2.9.

31. Cine îl mustrã în faþã pentru
purtarea* lui?
Cine îi rãsplãteºte tot ce a fãcut?

*Gal. 2.11.

32. Este dus la groapã 
ºi i se pune o strajã la mormânt.
33. Bulgãrii din vale îi sunt mai

uºori,
cãci toþi oamenii* merg dupã el,
ºi o mulþime îi merge înainte.

*Evr. 9.27.

34. Pentru ce dar îmi daþi mângâieri
deºarte?
Ce mai rãmâne din rãspunsurile

voastre decât viclenie?”

A treia cuvântare a lui Elifaz

221. Elifaz din Teman a luat
cuvântul ºi a zis:

2. „Poate un om* sã aducã vreun
folos lui Dumnezeu?
Nu; ci înþeleptul nu-ºi foloseºte decât

lui. *Cap. 35.7. Ps. 16.2. Luca 17.10.
3. Dacã eºti fãrã prihanã, are Cel

Atotputernic vreun folos?
ªi dacã trãieºti fãrã vinã, ce va

câºtiga El?
4. Pentru evlavia ta te pedepseºte El

oare
ºi intrã la judecatã cu tine?
5. Nu-i mare rãutatea ta?
ªi fãrãdelegile tale fãrã numãr?
6. Luai* fãrã pricinã zãloguri de la

fraþii tãi,
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lãsai fãrã haine pe cei goi.
*Exod 22.26,27. Deut. 24.10, etc. Cap. 24.3,9. Ezec. 18.12.

7. Nu dãdeai apã omului însetat,
nu voiai* sã dai pâine omului

flãmând. *Cap. 31.17. 
Deut. 15.7, etc. Isa. 58.7. Ezec. 18.7,16. Mat. 25.42.

8. Þara era a ta, fiindcã erai mai tare,
te aºezai în ea, fiindcã erai cu vazã.
9. Dãdeai afarã pe vãduve cu mâinile

goale,
ºi braþele* orfanilor le frângeai.

*Cap. 31.21. Isa. 10.2. Ezec. 22.7.

10. Pentru aceea eºti înconjurat* de
curse
ºi te-a apucat groaza dintr-o datã.

*Cap. 18.8-10; 19.6.

11. Nu vezi dar acest întuneric,
aceste ape multe care te* nãpãdesc?

*Ps. 69.1,2; 124.4. Plân. 3.54.

12. Nu este Dumnezeu sus în ceruri?
Priveºte vârful stelelor, ce înalt este!
13. ªi tu zici: „Ce ºtie* Dumnezeu?
Poate sã judece El prin întunericul de

nori? *Ps. 10.11; 59.7; 73.11; 94.7.

14. Îl înfãºoarã norii*, nu vede
nimic,
bolta cereascã abia dacã o strãbate!”

*Ps. 139.11,12.

15. Ce! Vrei s-apuci pe calea strã-
veche,
pe care au urmat-o cei nelegiuiþi,
16. care* au fost luaþi înainte de

vreme
ºi au þinut cât þine un pârâu care se

scurge? *Cap. 15.32. Ps. 55.23; 102.24. Ecl. 7.17.

17. Ei* ziceau lui Dumnezeu: „Pleacã
de la noi!
Ce ne** poate face Cel Atotpu-

ternic?” *Cap. 21.14. **Ps. 4.6.

18. ªi totuºi Dumnezeu le umpluse
casele de bunãtãþi. –
Departe* de mine sfatul celor rãi! –

*Cap. 21.16.

19. Cei fãrã prihanã* vor fi martori ai
cãderii lor ºi se vor bucura,
cel nevinovat va râde de ei

*Ps. 58.10; 107.42.

20. ºi va zice: „Iatã pe potrivnicii
noºtri nimiciþi!
Iatã-le bogãþiile arse de foc!”
21. Împrieteneºte-te dar cu Dum-

nezeu  ºi vei* avea pace;
te vei bucura astfel iarãºi de fericire.

*Isa. 27.5.

22. Primeºte învãþãturã din gura
Lui
ºi pune-þi* la inimã cuvintele Lui.

*Ps. 119.11.

23. Vei fi aºezat iarãºi la locul tãu,

dacã te* vei întoarce la Cel Atot-
puternic,
dacã depãrtezi fãrãdelegea din cortul

tãu. *Cap. 8.5,6; 11.13,14.

24. Aruncã* dar aurul în þãrânã,
aruncã aurul din Ofir în prundul

pâraielor! *2 Cron. 1.15.

25. ªi atunci Cel Atotputernic va fi
aurul tãu,
argintul tãu, bogãþia ta.
26. Atunci Cel Atotputernic va fi

desfãtarea ta* 
ºi îþi vei ridica** faþa spre Dumnezeu.

*Cap. 27.10. Isa. 58.14. **Cap. 11.15.

27. Îl vei* ruga, ºi te va asculta,
ºi îþi vei putea împlini juruinþele.

*Ps. 50.14,15. Isa. 58.9.

28. Pe ce vei pune mâna îþi va izbuti,
pe cãrãrile tale va strãluci lumina.
29. Vinã smerirea, tu te vei ruga

pentru ridicarea ta:
Dumnezeu ajutã pe cel* cu ochii

plecaþi. *Prov. 29.23. Iac. 4.6. 1 Pet. 5.5.

30. El va izbãvi chiar ºi pe cel
vinovat,
care îºi va datora scãparea curãþiei

mâinilor tale.”

Rãspunsul lui Iov

231. Iov a luat cuvântul ºi a zis:
2. „ªi acum plângerea mea este

tot o rãzvrãtire.
Dar suferinþa îmi înãbuºe suspinele.
3. Oh! Dacã aº* ºti unde sã-L gãsesc,
dacã aº putea sã ajung pânã la

scaunul Lui de domnie, *Cap. 13.3; 16.21.

4. mi-aº apãra pricina înaintea Lui,
mi-aº umple gura cu dovezi.
5. Aº ºti ce poate sã rãspundã,
aº vedea ce are sã-mi spunã.
6. ªi-ar întrebuinþa El toatã puterea

ca sã lupte* împotriva mea?
Nu; ci m-ar asculta negreºit.

*Isa. 27.4,8; 57.16.

7. Doar un om fãrã prihanã ar vorbi
cu El,
ºi aº fi iertat pentru totdeauna de

Judecãtorul meu.
8. Dar*, dacã mã duc la rãsãrit, nu

este acolo;
dacã mã duc la apus, nu-L gãsesc:

*Cap. 9.11.

9. dacã are treabã la miazãnoapte, 
nu-L pot vedea;
dacã Se ascunde la miazãzi, nu-L pot

descoperi.
10. Dar El ºtie* ce cale am urmat;
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ºi, dacã m-ar încerca**, aº ieºi curat
ca aurul. *Ps. 139.1-3. **Ps. 17.3; 66.10. Iac. 1.12.

11. Piciorul meu s-a þinut de paºii*
Lui;
am þinut calea Lui ºi nu m-am abãtut

de la ea. *Ps. 44.18.

12. N-am pãrãsit poruncile buzelor
Lui;
mi-am plecat voia* la cuvintele gurii

Lui. *Ioan 4.32,34.

13. Dar hotãrârea Lui este luatã,
cine* I se va împotrivi?
Ce-I doreºte sufletul, aceea** face.

*Cap. 9.12,13; 12.14. Rom. 9.19. **Ps. 115.3.

14. El Îºi va împlini dar planurile*
faþã de mine 
ºi va mai face ºi multe altele. *1 Tes. 3.3.

15. De aceea tremur înaintea Lui,
ºi când mã gândesc la lucrul acesta,

mã tem de El.
16. Dumnezeu* mi-a tãiat inima,
Cel Atotputernic m-a umplut de

groazã. *Ps. 22.14.

17. Cãci nu întunericul durerii mele
mã nimiceºte,
nici negura în care sunt înfãºurat.

241. Pentru ce* nu pãzeºte
Cel Atotputernic vremurile de

judecatã
ºi de ce nu vãd cei ce-L cunosc zilele

Lui de pedeapsã? *Fapt. 1.7.

2. Sunt unii care mutã hotarele*, furã
turmele ºi le pasc;

*Deut. 19.14; 27.17. Prov. 22.28; 23.10. Osea 5.10.

3. iau mãgarul orfanului,
iau zãlog* vaca vãduvei;

*Deut. 24.6,10,12,17. Cap. 22.6.

4. îmbrâncesc din drum pe cei lipsiþi,
silesc pe toþi nenorociþii* din þarã sã

se ascundã. *Prov. 28.28.

5. ªi aceºtia, ca mãgarii sãlbatici din
pustiu,
ies dimineaþa la lucru sã caute hranã,
ºi în pustiu trebuie sã caute pâine

pentru copiii lor.
6. Taie nutreþul care a mai rãmas pe

câmp,
culeg ciorchinii rãmaºi pe urma

culegãtorilor în via celui nelegiuit.
7. Îi apucã* noaptea în umezealã,
fãrã îmbrãcãminte, fãrã învelitoare

împotriva frigului.
*Exod 22.26,27. Deut. 24.12,13. Cap. 22.6.

8. Îi pãtrunde ploaia munþilor,
ºi, neavând alt adãpost, se ghemuiesc*

lângã stânci. *Plân. 4.5.

9. Aceia smulg pe orfan de la þâþã,
iau zãlog tot ce are sãracul.
10. ªi sãracii umblã goi de tot, fãrã

îmbrãcãminte,
strâng snopii ºi-s flãmânzi;
11. în grãdinile nelegiuitului ei fac

untdelemn,
calcã teascul ºi le este sete;
12. în cetãþi se aud vaietele celor ce

mor,
sufletul celor rãniþi strigã...
ªi Dumnezeu nu ia seama la aceste

miºelii!
13. Alþii sunt vrãjmaºi ai luminii,
nu cunosc cãile ei,
nu umblã pe cãrãrile ei.
14. Ucigaºul se scoalã în revãrsatul*

zorilor,
ucide pe cel sãrac ºi lipsit,
ºi noaptea furã. *Ps. 10.8.

15. Ochiul* preacurvarului pândeºte
amurgul:
„Nimeni nu mã va vedea“, zice** el,
ºi îºi pune o maramã pe faþã.

*Prov. 7.9. **Ps. 10.11.

16. Noaptea sparg casele,
ziua stau închiºi;
se tem de luminã*. *Ioan 3.20.

17. Pentru ei, dimineaþa este umbra
morþii,
ºi când o vãd, simt toate spaimele

morþii.
18. Dar nelegiuitul alunecã uºor pe

faþa apelor,
pe pãmânt n-are decât o parte bleste-

matã
ºi niciodatã n-apucã pe drumul celor

vii!
19. Cum sorb seceta ºi cãldura apele

zãpezii,
aºa înghite Locuinþa morþilor pe cei

ce pãcãtuiesc.
20. Pântecele mamei îl uitã,
viermii se ospãteazã cu el,
nimeni nu-ºi mai aduce aminte* de

el!
Nelegiuitul este sfãrâmat ca un

copac, *Prov. 10.7.

21. el, care pradã pe femeia stearpã ºi
fãrã copii,
el care nu face nici un bine vãduvei!...
22. ªi totuºi Dumnezeu, prin puterea

Lui, lungeºte zilele celor silnici,
ºi iatã-i în picioare când nu mai

trãgeau nãdejde de viaþã;
23. El le dã liniºte ºi încredere,
are privirile* îndreptate spre cãile

lor. *Ps. 11.4. Prov. 15.3.
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24. S-au ridicat; ºi într-o clipã nu mai
sunt,
cad, mor ca toþi oamenii,
sunt tãiaþi ca spicele coapte.
25. Nu este aºa?
Cine mã va dovedi de minciunã,
cine-mi va nimici cuvintele mele?”

A treia cuvântare a lui Bildad

251. Bildad din ªuah a luat cuvântul
ºi a zis:

2. „Puterea ºi groaza sunt ale lui
Dumnezeu;
El face sã împãrãþeascã pacea în

þinuturile Lui înalte.
3. Cine ar putea sã-I numere oºtile?
ªi peste cine nu rãsare lumina* Lui?

*Iac. 1.17.

4. Cum ar putea omul* sã fie fãrã
vinã înaintea lui Dumnezeu?
Cum ar putea cel nãscut din femeie sã

fie curat? *Cap. 4.17, etc.; 15.14, etc. Ps. 130.3; 143.2.

5. Iatã, în ochii Lui nici luna nu este
strãlucitoare,
ºi stelele nu sunt curate înaintea Lui;
6. cu cât mai puþin omul, care nu este

decât un vierme*,
fiul omului, care nu este decât un

viermiºor!” *Ps. 22.6

Rãspunsul lui Iov

261. Iov a luat cuvântul ºi a zis:
2. „Cât de bine ºtii tu sã vii în

ajutorul slãbiciunii!
Cum dai tu ajutor braþului fãrã

putere!
3. Ce bune sfaturi dai tu celui fãrã

pricepere!
Ce belºug de înþelepciune dai tu la

ivealã!
4. Cãtre cine se îndreaptã cuvintele

tale?
ªi al cui duh vorbeºte prin tine?
5. Înaintea lui Dumnezeu tremurã

umbrele sub ape
ºi sub locuitorii lor;
6. înaintea Lui Locuinþa morþilor este

goalã*,
adâncul n-are acoperiº.

*Ps. 139.8,11. Prov. 15.11. Evr. 4.13.

7. El întinde* miazãnoaptea asupra
golului,
ºi spânzurã pãmântul pe nimic.

*Cap. 9.8. Ps. 24.2; 104.2, etc.

8. Leagã* apele în norii Sãi,
ºi norii nu se sparg sub greutatea lor.

*Prov. 30.4.

9. Acoperã faþa scaunului Sãu de
domnie
ºi Îºi întinde norul peste el.
10. A tras* o boltã pe faþa apelor,
ca hotar între luminã ºi întuneric.

*Cap. 38.8. Ps. 33.7; 104.9. Prov. 8.29. Ier. 5.22.

11. Stâlpii cerului se clatinã 
ºi se înspãimântã la ameninþarea Lui.
12. Prin puterea Lui tulburã* marea,
prin priceperea Lui îi sfãrâmã furia.

*Exod 14.21. Ps. 74.13. Isa. 51.15. Ier. 31.35.

13. Suflarea Lui* însenineazã cerul,
mâna Lui strãpunge ºarpele** fugar.

*Ps. 33.6. **Isa. 27.1.

14. ªi acestea sunt doar marginile
cãilor Sale,
ºi numai adierea lor uºoarã ajunge

pânã la noi!
Dar tunetul lucrãrilor Lui puternice

cine-l va auzi?”

Cel din urmã rãspuns al lui Iov

271. Iov a luat din nou cuvântul, a
vorbit în pilde ºi a zis:

2. „Viu este Dumnezeu, care* nu-mi
dã dreptate!
Viu este Cel Atotputernic, care îmi

amãrãºte viaþa, *Cap. 34.5.

3. cã atâta vreme cât voi avea suflet 
ºi suflarea lui Dumnezeu va fi în

nãrile mele,
4. buzele mele nu vor rosti nimic

nedrept,
limba mea nu va spune nimic

neadevãrat.
5. Departe de mine gândul sã vã dau

dreptate!
Pânã la cea din urmã suflare îmi voi

apãra* nevinovãþia. *Cap. 2.9; 13.15.

6. Þin* sã-mi scot dreptatea ºi nu voi
slãbi;
inima** nu mã mustrã pentru nici una

din zilele mele. *Cap. 2.3. **Fapt. 24.16.

7. Vrãjmaºul meu sã fie ca cel rãu,
ºi potrivnicul meu ca cel nelegiuit!
8. Ce* nãdejde-i mai rãmâne celui

nelegiuit;
când îi taie Dumnezeu firul vieþii,

când îi ia sufletul? *Mat. 16.26. Luca 12.20.

9. Îi ascultã* Dumnezeu strigãtele,
când vine strâmtorarea peste el?

*Cap. 35.12. Ps. 18.41; 109.7. Prov. 1.28; 28.9. Isa. 1.15.
Ier. 14.12. Ezec. 8.18. Mica 3.4. Ioan 9.31. Iac. 4.3.

10. Este* Cel Atotputernic desfãtarea
lui?
Înalþã el în tot timpul rugãciuni lui

Dumnezeu? *Cap. 22.26,27.

IOV 24, 25, 26, 27540

11. Vã voi învãþa cãile lui Dumnezeu,
nu vã voi ascunde planurile Celui

Atotputernic.
12. Dar voi le cunoaºteþi ºi sunteþi de

acelaºi gând;
pentru ce dar vorbiþi aºa de prosteºte?
13. Iatã* soarta pe care o pãstreazã

Dumnezeu celui rãu,
moºtenirea pe care o hotãrãºte Cel

Atotputernic celui nelegiuit. *Cap. 20.29.

14. Dacã* are mulþi fii, îi are pentru
sabie,
ºi odraslele lui duc lipsã de pâine.

*Deut. 28.41. Est. 9.10. Osea 9.13.

15. Cei ce scapã din ai lui, sunt
îngropaþi de ciumã,
ºi vãduvele* lor nu-i plâng. *Ps. 78.64.

16. Dacã strânge argint ca þãrâna,
dacã îngrãmãdeºte haine ca noroiul –
17. el le strânge, dar cel fãrã vinã se

îmbracã în ele,
ºi de argintul lui omul fãrã prihanã*

are parte. *Prov. 28.8. Ecl. 2.26.

18. Casa lui este ca aceea* pe care o
zideºte molia,
ca o colibã pe care ºi-o face un

strãjer. *Isa. 1.8. Plân. 2.6.

19. Se culcã bogat ºi moare
despuiat;
deschide ochii ºi totul a pierit.
20. Îl apucã groaza ca niºte* ape;
ºi noaptea, îl ia vârtejul. *Cap. 18.11.

21. Vântul de rãsãrit îl ia ºi se
duce;
îl smulge cu putere din locuinþa lui.
22. Dumnezeu aruncã fãrã milã sãgeþi

împotriva lui,
ºi cel rãu ar vrea sã fugã sã scape de

ele.
23. Oamenii bat din palme la cãderea

lui
ºi-l fluierã la plecarea din locul lui.

281. Argintul are o minã de unde se
scoate

ºi aurul are un loc de unde este scos
ca sã fie curãþat.
2. Fierul se scoate din pãmânt 
ºi piatra se topeºte ca sã dea arama.
3. Omul pune capãt întunericului1,
cerceteazã, pânã în þinuturile cele

mai adânci,
pietrele ascunse în negura ºi în umbra

morþii.
4. Sapã o fântânã departe de locurile

locuite;

picioarele nu-i mai sunt de ajutor,
stã atârnat ºi se clatinã, departe de

locuinþele omeneºti1.
5. Pãmântul, de unde iese pâinea,
este rãscolit înãuntrul lui ca de foc,
6. pietrele lui cuprind safir,
ºi în el se gãseºte pulbere de aur.
7. Pasãrea de pradã nu-i cunoaºte

cãrarea.
Ochiul vulturului n-a zãrit-o,
8. cele mai trufaºe dobitoace n-au

cãlcat pe ea,
ºi leul n-a trecut niciodatã pe ea.
9. Omul îºi pune mâna pe stânca de

cremene
ºi rãstoarnã munþii din rãdãcinã.
10. Sapã ºanþuri în stânci,
ºi ochiul lui priveºte tot ce este de

preþ în ele.
11. Opreºte curgerea apelor 
ºi scoate la luminã ce este ascuns.
12. Dar* înþelepciunea unde se

gãseºte?
Unde este locuinþa priceperii?

*Vers. 20. Ecl. 7.24.

13. Omul nu-i cunoaºte preþul*,
ea nu se gãseºte în pãmântul celor vii.

*Prov. 3.15.

14. Adâncul* zice: „Nu este în
mine“;
ºi marea zice: „Nu este la mine.”

*Vers. 22. Rom. 11.33,34.

15. Ea* nu se dã în schimbul aurului
curat,
nu se cumpãrã cântãrindu-se cu

argint; *Prov. 3.13-15; 8.10,11,19; 16.16.

16. nu se cântãreºte pe aurul din Ofir,
nici pe onixul cel scump, nici pe

safir.
17. Nu se poate asemãna cu aurul,

nici cu diamantul,
nu se poate schimba cu un vas de aur

ales.
18. Mãrgeanul ºi cristalul nu sunt

nimic pe lângã ea:
înþelepciunea preþuieºte mai mult

decât mãrgãritarele.
19. Topazul din Etiopia nu este ca ea,
ºi aurul curat nu se cumpãneºte cu ea.
20. De unde* vine atunci înþelep-

ciunea?
Unde este locuinþa priceperii? *Vers. 12.

21. Este ascunsã de ochii tuturor
celor vii,
este ascunsã de pãsãrile cerului.
22. Adâncul* ºi moartea zic:
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„Noi am auzit vorbindu-se de ea.”
*Vers. 14.

23. Dumnezeu îi ºtie drumul,
El îi cunoaºte locuinþa.
24. Cãci El vede pânã la marginile

pãmântului,
zãreºte* totul sub ceruri. *Prov. 15.3.

25. Când a rânduit* greutatea vântului
ºi când a hotãrât mãsura apelor,

*Ps. 135.7.

26. când a dat legi* ploii 
ºi când a însemnat drumul fulgerului

ºi tunetului, *Cap. 38.25.

27. atunci a vãzut înþelepciunea ºi a
arãtat-o,
i-a pus temeliile ºi a pus-o la încer-

care.
28. Apoi a zis omului: „Iatã, frica de*

Domnul, aceasta este înþelepciunea;
depãrtarea de rãu, este pricepere.”

*Deut. 4.6. Ps. 111.10. Prov. 1.7; 9.10. Ecl. 12.13.

Iov mai înainte

291. Iov a luat din nou cuvântul în
pilde ºi a zis:

2. „Oh! cum nu pot sã fiu ca* în
lunile trecute,
ca în zilele când mã pãzea Dum-

nezeu, *Cap. 7.3.

3. când* candela Lui strãlucea dea-
supra capului meu 
ºi lumina Lui mã cãlãuzea în întu-

neric! *Cap. 18.6.

4. Cum nu sunt ca în zilele puterii
mele,
când Dumnezeu veghea ca un prieten*

peste cortul meu, *Ps. 25.14.

5. când Cel Atotputernic încã era cu
mine
ºi când copiii mei stãteau în jurul meu;
6. când mi se scãldau paºii* în smân-

tânã,
ºi stânca** vãrsa lângã mine pâraie

de untdelemn!
*Gen. 49.11. Deut. 32.13; 33.24. Cap. 20.17. **Ps. 81.16.

7. Dacã ieºeam sã mã duc la poarta
cetãþii
ºi dacã îmi pregãteam un scaun în

piaþã,
8. tinerii se trãgeau înapoi la apro-

pierea mea,
bãtrânii se sculau ºi stãteau în

picioare.
9. Mai marii îºi opreau cuvântãrile 
ºi îºi puneau mâna* la gurã. *Cap. 21.5.

10. Glasul cãpeteniilor tãcea 
ºi li se lipea limba* de cerul gurii.

*Ps. 137.6.

11. Urechea care mã auzea, mã numea
fericit,
ochiul care mã vedea mã lãuda.
12. Cãci scãpam* pe sãracul care cerea

ajutor
ºi pe orfanul lipsit de sprijin.

*Ps. 72.12. Prov. 21.13; 24.11.

13. Binecuvântarea nenorocitului
venea peste mine,
umpleam de bucurie inima vãduvei.
14. Mã îmbrãcam cu dreptatea* ºi-i

slujeam de îmbrãcãminte,
neprihãnirea îmi era manta ºi turban.
*Deut. 24.13. Ps. 132.9. Isa. 59.17; 61.10. Efes. 6.14, etc. 

1 Tes. 5.8.

15. Orbului* îi eram ochi,
ºi ºchiopului picior. *Num. 10.31.

16. Celor nenorociþi le eram tatã 
ºi cercetam pricina* celui necunoscut.

*Prov. 29.7.

17. Rupeam falca* celui nedrept 
ºi-i smulgeam prada din dinþi.

*Ps. 58.6. Prov. 30.14.

18. Atunci ziceam: „În cuibul* meu
voi muri,
zilele mele vor fi multe ca nisipul.

*Ps. 30.6.

19. Apa* va pãtrunde în rãdãcinile**
mele,
roua va sta toatã noaptea peste

ramurile mele. *Ps. 1.3. Ier. 17.8. **Cap. 18.16.

20. Slava mea va înverzi neîncetat,
ºi arcul* îmi va întineri în mânã.”

*Gen. 49.24.

21. Oamenii mã ascultau ºi aºteptau,
tãceau înaintea sfaturilor mele.
22. Dupã cuvântãrile mele, nici unul

nu rãspundea,
ºi cuvântul meu era pentru toþi o rouã

binefãcãtoare.
23. Mã aºteptau ca pe ploaie,
cãscau gura ca dupã ploaia* de

primãvarã. *Zah. 10.1.

24. Când li se muia inima, le zâm-
beam
ºi nu puteau izgoni seninãtatea de pe

fruntea mea.
25. Îmi plãcea sã mã duc la ei ºi mã

aºezam în fruntea lor;
eram ca un împãrat în mijlocul unei

oºtiri,
ca un mângâietor lângã niºte întristaþi.

301. ªi acum!... Am ajuns de râsul
celor mai tineri decât mine,

pe ai cãror pãrinþi nu-i socoteam
vrednici sã-i pun printre câinii turmei
mele.
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2. Dar la ce mi-ar fi folosit puterea
mâinilor lor,
când ei nu erau în stare sã ajungã la

bãtrâneþe?
3. Sfrijiþi de sãrãcie ºi foame,
fug în locuri uscate, de multã vreme

pãrãsite ºi pustii.
4. Smulg ierburile sãlbatice de lângã

copãcei
ºi n-au ca pâine decât rãdãcina de

bucsau.
5. Sunt izgoniþi din mijlocul oame-

nilor,
strigã lumea dupã ei ca dupã niºte

hoþi.
6. Locuiesc în vãi îngrozitoare,
în peºterile pãmântului ºi în stânci.
7. Urlã printre tufiºuri 
ºi se adunã sub mãrãcini.
8. Fiinþe mârºave ºi dispreþuite –
sunt izgoniþi din þarã.
9. ªi acum*, astfel de oameni mã pun

în cântecele lor,
am ajuns de batjocura lor.

*Cap. 17.6. Ps. 35.15; 69.12. Plân. 3.14,63.

10. Mã urãsc, mã ocolesc,
mã scuipã* în faþã.

*Num. 12.14. Deut. 25.9. Isa. 50.6. Mat. 26.67; 27.30.

11. Nu se mai sfiesc ºi mã înjosesc,
nu mai au nici un frâu înaintea mea.
12. Ticãloºii aceºtia se scoalã la

dreapta mea 
ºi îmi împing picioarele 
ºi îºi croiesc* cãrãri împotriva mea

ca sã mã piardã. *Cap. 19.12.

13. Îmi nimicesc cãrarea
ºi lucreazã ca sã mã prãpãdeascã,
ei, cãrora nimeni nu le-ar veni în

ajutor.
14. Ca printr-o largã spãrturã strãbat

spre mine,
se nãpustesc sub pocnetul dãrâmã-

turilor.
15. Mã apucã groaza.
Slava îmi este spulberatã ca de vânt,
ca un nor a trecut fericirea mea.
16. ªi acum, mi se topeºte* sufletul

în mine,
ºi m-au apucat zilele suferinþei.

*Ps. 42.4.

17. Noaptea mã pãtrunde ºi-mi
smulge oasele,
durerea care mã roade nu înceteazã.
18. De tãria suferinþei, haina îºi

pierde faþa,
mi se lipeºte de trup ca o cãmaºã.
19. Dumnezeu m-a aruncat în noroi 
ºi am ajuns ca þãrâna ºi cenuºa.

20. Strig cãtre Tine, ºi nu-mi
rãspunzi;
stau în picioare, ºi nu mã vezi.
21. Eºti fãrã milã împotriva mea,
lupþi împotriva mea cu tãria mâinii

Tale.
22. Mã ridici, îmi dai drumul pe

vânt
ºi mã nimiceºti cu suflarea furtunii.
23. Cãci ºtiu cã mã duci la moarte,
în locul unde* se întâlnesc toþi cei

vii. *Ps. 42.4. Evr. 9.27.

24. Dar cel ce se prãbuºeºte nu-ºi
întinde mâinile?
Cel în nenorocire nu cere ajutor?
25. Nu plângeam* eu pe cel amãrât?
N-avea inima mea milã de cel lipsit?

*Ps. 35.13,14. Rom. 12.15.

26. Mã aºteptam la fericire,
ºi când colo, nenorocirea* a venit

peste mine;
trãgeam nãdejde de luminã, ºi când

colo, a venit întunericul. *Ier. 8.15.

27. Îmi fierb mãruntaiele fãrã
încetare,
m-au apucat zilele de durere.
28. Umblu înnegrit*, dar nu de

soare.
Mã scol în plinã adunare ºi strig

ajutor. *Ps. 38.6; 42.9; 43.2.

29. Am ajuns frate* cu ºacalii,
tovarãº cu struþii. *Ps. 102.6. Mica 1.8.

30. Pielea* mi se înnegreºte ºi cade,
iar oasele** îmi ard ºi se usucã.

*Ps. 119.83. Plân. 4.8; 5.10. **Ps. 102.3.

31. Arfa mea s-a prefãcut în instrument
de jale,
ºi cavalul meu scoate sunete plângã-

toare.

311. Fãcusem un legãmânt cu
ochii* mei 

ºi nu mi-aº fi oprit privirile asupra
unei fecioare. *Mat. 5.28.

2. Dar ce soartã mi-a pãstrat* Dum-
nezeu de sus?
Ce moºtenire mi-a trimis Cel Atotpu-

ternic din ceruri? *Cap. 20.29; 27.13.

3. Pieirea nu-i oare pentru cel rãu,
ºi nenorocirea pentru cei ce fac fãrã-

delege?
4. N-a cunoscut* Dumnezeu cãile

mele?
Nu mi-a numãrat El toþi paºii mei?

*2 Cron. 16.9. Cap. 34.21. Prov. 5.21; 15.3. Ier. 32.19.

5. Dacã am umblat cu minciuna,
de mi-a alergat piciorul dupã înºe-

lãciune:
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6. sã mã cântãreascã Dumnezeu în
cumpãna celor fãrã prihanã 
ºi-mi va vedea neprihãnirea!
7. De mi s-a abãtut pasul de pe calea

cea dreaptã,
de mi-a urmat inima* ochii,
de s-a lipit vreo întinãciune de

mâinile mele,
*Num. 15.39. Ecl. 11.9. Ezec. 6.9. Mat. 5.29.

8. atunci eu* sã semãn ºi altul sã
secere,
ºi odraslele mele sã fie dezrãdãcinate!

*Lev. 26.16. Deut. 28.30,38, etc.

9. Dacã mi-a fost amãgitã inima de
vreo femeie,
dacã am pândit la uºa aproapelui

meu,
10. atunci nevasta mea sã macine

pentru altul* 
ºi s-o necinsteascã alþii!

*2 Sam. 12.11. Ier. 8.10.

11. Cãci aceasta ar fi fost o nele-
giuire,
o fãrãdelege* vrednicã sã fie pedep-

sitã de judecãtori,
*Gen. 38.24. Lev. 20.10. Deut. 22.22. Vers. 28.

12. un foc care mistuie pânã la nimi-
cire
ºi care mi-ar fi prãpãdit toatã bogãþia.
13. De aº fi nesocotit dreptul slugii

sau slujnicei mele,
când se certau cu mine,
14. ce aº putea sã fac, când Se ridicã*

Dumnezeu?
Ce aº putea rãspunde când pedepseºte

El? *Ps. 44.21.

15. Cel ce m-a fãcut pe mine în
pântecele mamei mele,
nu l-a fãcut* ºi pe el?
Oare nu ne-a întocmit acelaºi Dum-

nezeu în pântecele mamei?
*Cap. 34.19. Prov. 14.31; 22.2. Mal. 2.10.

16. Dacã n-am dat sãracilor ce-mi
cereau,
dacã am fãcut sã se topeascã de plâns

ochii vãduvei,
17. dacã mi-am mâncat singur pâinea,
fãrã ca orfanul sã-ºi fi avut ºi el

partea lui din ea,
18. eu, care din tinereþe l-am crescut

ca un tatã,
eu, care de la naºtere am sprijinit pe

vãduvã;
19. dacã am vãzut pe cel nenorocit

ducând lipsã de haine,
pe cel lipsit neavând învelitoare,
20. fãrã ca inima lui sã mã fi binecu-

vântat*,

fãrã sã fi fost încãlzit de lâna mieilor
mei; *Deut. 24.13.

21. dacã am ridicat mâna împotriva
orfanului*,
pentru cã mã simþeam sprijinit de

judecãtori; *Cap. 22.9.

22. atunci, sã mi se dezlipeascã
umãrul de la încheieturã,
sã-mi cadã braþul ºi sã se sfãrâme!
23. Cãci mã temeam* de pedeapsa lui

Dumnezeu
ºi nu puteam lucra astfel din pricina

mãreþiei Lui. *Isa. 13.6. Ioel 1.15.

24. Dacã mi-am pus* încrederea în
aur,
dacã am zis aurului: „Tu eºti nãdejdea

mea;” *Marc. 10.24. 1 Tim. 6.17.

25. dacã m-am îngâmfat* de mãrimea
averilor mele,
de mulþimea bogãþiilor pe care le

dobândisem; *Ps. 62.10. Prov. 11.28.

26. dacã am privit* soarele când
strãlucea,
luna când înainta mãreaþã,

*Deut. 4.19; 11.16; 17.3. Ezec. 8.16.

27. ºi dacã mi s-a lãsat amãgitã inima
în tainã,
dacã le-am aruncat sãrutãri1, ducându-mi

mâna la gurã:
28. ºi aceasta este tot o fãrãdelege*

care trebuie pedepsitã de judecãtori,
cãci m-aº fi lepãdat de Dumnezeul

cel de sus! *Vers. 11.

29. Dacã m-am bucurat de nenorocirea*
vrãjmaºului meu,
dacã am sãrit de bucurie când l-a

atins nenorocirea, *Prov. 17.5.

30. eu, care n-am dat voie* limbii
mele sã pãcãtuiascã,
sã-i cearã moartea cu blestem;

*Mat. 5.44. Rom. 12.14.

31. dacã nu ziceau oamenii din cortul
meu:
„Unde este cel ce nu s-a sãturat din

carnea lui?”
32. Dacã petrecea strãinul* noaptea

afarã,
dacã nu mi-aº fi deschis uºa sã intre

cãlãtorul;
*Gen. 19.2,3. Judc. 19.20,21. Rom. 12.13. Evr. 13.2.

1 Pet. 4.9.

33. dacã mi-am ascuns fãrãdelegile,
ca* oamenii2

ºi mi-am închis nelegiuirile în sân,
*Gen. 3.8,12. Prov. 28.13. Osea 6.7.

34. pentru cã mã temeam de mulþime*,
pentru cã mã temeam de dispreþul
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1. Sãrutãri, în semn de închinare
2. Ca oamenii sau ca Adam

familiilor, þinându-mã deoparte ºi necu-
tezând sã-mi trec pragul... *Exod 23.2.

35. Oh! de aº gãsi pe cineva sã* 
m-asculte!
Iatã apãrarea mea, iscãlitã de mine:

sã-mi rãspundã** Cel Atotputernic!
Cine-mi va da plângerea iscãlitã de

potrivnicul meu? *Cap. 33.6. **Cap. 13.22.

36. Ca sã-i port scrisoarea pe umãr,
s-o leg de fruntea mea ca o cununã;
37. sã-i dau socotealã de toþi paºii

mei,
sã mã apropii de el ca un domn.
38. Dacã pãmântul meu strigã împo-

triva mea 
ºi dacã brazdele lui varsã lacrimi;
39. dacã i-am mâncat* roada fãrã s-o

fi plãtit 
ºi dacã am** întristat sufletul vechilor

lui stãpâni: *Iac. 5.4. **1 Împ. 21.19.

40. atunci sã creascã spini* din el în
loc de grâu,
ºi neghinã în loc de orz!”
Sfârºitul cuvintelor lui Iov. *Gen. 3.18.

Cuvântarea lui Elihu

321. Aceºti trei oameni au încetat
sã mai rãspundã lui Iov, pentru

cã el se socotea* fãrã vinã. *Cap. 33.9.

2. Atunci s-a aprins de mânie Elihu,
fiul lui Baracheel din Buz*, din familia
lui Ram. El s-a aprins de mânie împo-
triva lui Iov, pentru cã zicea cã este fãrã
vinã înaintea lui Dumnezeu. *Gen. 22.21.

3. ªi s-a aprins de mânie împotriva
celor trei prieteni ai lui, pentru cã nu
gãseau nimic de rãspuns ºi totuºi
osândeau pe Iov.
4. Fiindcã ei erau mai în vârstã decât

el, Elihu aºteptase pânã în clipa
aceasta, ca sã vorbeascã lui Iov.
5. Dar, vãzând cã nu mai era nici un

rãspuns în gura acestor trei oameni,
Elihu s-a aprins de mânie.
6. ªi Elihu, fiul lui Baracheel din

Buz, a luat cuvântul ºi a zis:
„Eu sunt tânãr, ºi* voi sunteþi bãtrâni:
de aceea m-am temut 
ºi m-am ferit sã vã arãt gândul meu.

*Cap. 15.10.

7. Eu îmi ziceam: „Sã vorbeascã
bãtrâneþea,
marele numãr de ani sã înveþe pe alþii

înþelepciunea.”
8. Dar, de fapt, în om, duhul,
suflarea* Celui Atotputernic, dã

priceperea. *1 Împ. 3.12; 4.29. Cap. 35.11; 38.36. 
Prov. 2.6. Ecl. 2.26. Dan. 1.17; 2.21. Mat. 11.25. Iac. 1.5.

9. Nu vârsta* aduce înþelepciunea,
nu bãtrâneþea te face în stare sã

judeci. *1 Cor. 1.26.

10. Iatã de ce zic: Ascultaþi-mã!
Îmi voi spune ºi eu pãrerea.
11. Am aºteptat sfârºitul cuvântãrilor

voastre,
v-am urmãrit dovezile,
cercetarea pe care aþi fãcut-o cuvintelor

lui Iov.
12. V-am dat toatã luarea aminte;
ºi iatã cã nici unul din voi nu l-a

încredinþat,
nici unul nu i-a rãsturnat cuvintele.
13. Sã* nu ziceþi însã: „În el, noi am

gãsit înþelepciunea;
numai Dumnezeu îl poate înfunda, nu

un om!” *Ier. 9.23. 1 Cor. 1.29.

14. Mie nu mi-a vorbit de-a dreptul:
de aceea eu îi voi rãspunde cu totul

altfel decât voi.
15. Ei se tem, nu mai rãspund!
Li s-a tãiat cuvântul!
16. Am aºteptat pânã ºi-au sfârºit

cuvântãrile,
pânã s-au oprit ºi n-au ºtiut ce sã mai

rãspundã.
17. Vreau sã rãspund ºi eu la rândul

meu,
vreau sã spun ºi eu ce gândesc.
18. Cãci sunt plin de cuvinte,
îmi dã ghes duhul înãuntrul meu;
19. lãuntrul meu este ca un vin care

n-are pe unde sã iasã,
ca niºte burdufuri noi, gata sã

plesneascã.
20. Voi vorbi deci ca sã rãsuflu în

voie,
îmi voi deschide buzele ºi voi

rãspunde.
21. Nu voi cãuta la înfãþiºare*,
nu voi linguºi pe nimeni;

*Lev. 19.15. Deut. 1.17; 16.19. Prov. 24.23. Mat. 22.16.

22. cãci nu ºtiu sã linguºesc:
altfel, într-o clipitã m-ar lua Ziditorul

meu.

331. Acum dar, Iov, ascultã cuvân-
tãrile mele,

ia aminte la toate cuvintele mele!
2. Iatã, deschid gura 
ºi mi se miºcã limba în cerul gurii.
3. Cu curãþie de inimã voi vorbi,
buzele mele vor spune adevãrul

curat:
4. Duhul* lui Dumnezeu m-a fãcut,
ºi suflarea Celui Atotputernic îmi dã

viaþã. *Gen. 2.7.
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5. Dacã poþi, rãspunde-mi,
apãrã-þi pricina, fii gata!
6. Înaintea lui Dumnezeu eu sunt

semenul* tãu,
ºi eu, ca ºi tine, am fost fãcut din

noroi. *Cap. 9.34,35; 13.20,21; 31.35.

7. Astfel frica de mine* nu te va
tulbura,
ºi greutatea mea nu te va copleºi.

*Cap. 9.34; 13.21.

8. Dar tu ai spus în auzul meu,
ºi am auzit sunetul cuvintelor tale:
9. „Sunt curat*, sunt fãrã pãcat,
sunt fãrã prihanã, nu este fãrãdelege

în mine.
*Cap. 9.17; 10.7; 11.4; 16.17; 23.10,11; 27.5; 29.14; 31.1.

10. ªi Dumnezeu cautã pricinã de urã
împotriva mea,
mã socoteºte* vrãjmaº al Lui;

*Cap. 13.24; 16.9; 19.11.

11. îmi pune* picioarele în butuci,
îmi pândeºte toate miºcãrile.”

*Cap. 13.27; 14.16; 31.4.

12. Îþi voi rãspunde cã aici n-ai
dreptate,
cãci Dumnezeu este mai mare decât

omul.
13. Vrei dar sã te cerþi* cu El,
pentru cã nu dã socotealã fiecãruia de

faptele Lui? *Isa. 45.9.

14. Dumnezeu vorbeºte însã, când
într-un fel*, când într-altul,
dar omul nu ia seama. *Cap. 40.5. Ps. 62.11.

15. El vorbeºte prin visuri*, prin
vedenii de noapte,
când oamenii sunt cufundaþi într-un

somn adânc, când dorm în patul lor.
*Num. 12.6. Cap. 4.13.

16. Atunci El le dã înºtiinþãri* 
ºi le întipãreºte învãþãturile Lui,

*Cap. 36.10,15.

17. ca sã abatã pe om de la rãu
ºi sã-l fereascã de mândrie,
18. ca sã-i pãzeascã sufletul de groapã
ºi viaþa de loviturile sabiei.
19. ªi prin durere este mustrat omul

în culcuºul lui,
când o luptã necurmatã îi frãmântã

oasele.
20. Atunci îi este greaþã* de pâine,
chiar ºi de bucatele cele mai alese.

*Ps. 107.18.

21. Carnea i se prãpãdeºte ºi piere,
oasele care nu i se vedeau rãmân

goale;
22. sufletul i se apropie de groapã,
ºi viaþa de vestitorii morþii.
23. Dar dacã se gãseºte un înger

mijlocitor pentru el,

unul din miile acelea care vestesc
omului calea pe care trebuie s-o
urmeze,
24. Dumnezeu Se îndurã de el ºi zice

îngerului:
„Izbãveºte-l, ca sã nu se coboare în

groapã;
am gãsit un preþ de rãscumpãrare

pentru el!”
25. ªi atunci carnea lui se face mai

fragedã ca în copilãrie,
se întoarce la zilele tinereþii lui.
26. Se roagã lui Dumnezeu, ºi Dum-

nezeu îi este binevoitor,
îl lasã sã-I vadã faþa cu bucurie 
ºi-i dã înapoi nevinovãþia.
27. Atunci el cântã înaintea oame-

nilor ºi* zice:
„Am pãcãtuit, am cãlcat dreptatea,
ºi n-am fost** pedepsit dupã faptele

mele; *2 Sam. 12.13. 
Prov. 28.13. Luca 15.21. 1 Ioan 1.9. **Rom. 6.21.

28. Dumnezeu mi-a izbãvit sufletul*
ca sã nu intre în groapã,
ºi viaþa mea vede lumina!” *Isa. 38.17.

29. Iatã, acestea
le face Dumnezeu, de douã ori, de

trei ori, omului,
30. ca sã-l ridice* din groapã,
ca sã-l lumineze cu lumina celor vii.

*Vers. 28. Ps. 56.13.

31. Ia aminte, Iov, ºi ascultã-mã!
Taci, ºi voi vorbi!
32. Dacã ai ceva de spus, rãspun-

de-mi!
Vorbeºte, cãci aº vrea sã-þi dau

dreptate.
33. Dacã n-ai nimic de zis, ascul-

tã-mã*!
Taci, ºi te voi învãþa înþelepciunea.”

*Ps. 34.11.

341. Elihu a luat din nou cuvântul
ºi a zis:

2. „Ascultaþi, înþelepþilor, cuvintele
mele!
Luaþi aminte la mine, pricepuþilor!
3. Cãci urechea* deosebeºte cuvin-

tele,
cum gustã cerul gurii bucatele.

*Cap. 6.30; 12.11.

4. Sã alegem ce este drept,
sã vedem între noi ce este bun.
5. Iov a zis: „Sunt nevinovat*
ºi Dumnezeu nu vrea** sã-mi dea

dreptate; *Cap. 33.9. **Cap. 27.2.

6. am* dreptate ºi trec drept mincinos;
rana mea este jalnicã, ºi sunt fãrã

pãcat.” *Cap. 9.17.
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7. Este vreun om ca Iov,
care* sã bea batjocura ca apa,

*Cap. 15.16.

8. care sã umble în tovãrãºia celor ce
fac rãu,
care sã meargã mânã în mânã cu cei

nelegiuiþi?
9. Cãci* el a zis: „Nu-i foloseºte

nimic omului
sã-ºi punã plãcerea în Dumnezeu.”

*Cap. 9.22,23,30; 35.3. Mal. 3.14.

10. Ascultaþi-mã dar, oameni price-
puþi!
Departe* de Dumnezeu nedreptatea,
departe de Cel Atotputernic fãrãde-

legea! *Gen. 18.25. Deut. 32.4. 
2 Cron. 19.7. Cap. 8.3; 36.23. Ps. 92.15. Rom. 9.14.

11. El dã omului dupã* faptele lui,
rãsplãteºte fiecãruia dupã cãile lui.
*Ps. 62.12. Prov. 24.12. Ier. 32.19. Ezec. 33.20. Mat. 16.27.

Rom. 2.6. 2 Cor. 5.10. 1 Pet. 1.17. Apoc. 22.12.

12. Nu, negreºit, Dumnezeu nu sãvâr-
ºeºte fãrãdelegea;
Cel Atotputernic nu calcã dreptatea*.

*Cap. 8.3.

13. Cine L-a însãrcinat sã cârmuiascã
pãmântul?
Cine I-a dat lumea în grija Lui?
14. Dacã nu S-ar gândi decât la El,
dacã ªi-ar lua înapoi* duhul ºi

suflarea, *Ps. 104.29.

15. tot ce este carne* ar pieri deodatã,
ºi omul s-ar întoarce în þãrânã.

*Gen. 3.19. Ecl. 12.7.

16. Dacã ai pricepere, ascultã lucrul
acesta,
ia aminte la glasul cuvintelor mele!
17. Oare ar putea sã domneascã* un

vrãjmaº al dreptãþii?
ªi vei osândi tu pe Cel drept, pe Cel

puternic, *Gen. 18.25. 2 Sam. 23.3.

18. care* strigã cãtre împãraþi:
„Netrebnicilor!”
ªi cãtre domnitori: „Nelegiuiþilor!”

*Exod 22.28.

19. Care nu* cautã la faþa celor mari 
ºi nu face deosebire între bogat ºi sãrac,
pentru cã toþi sunt lucrarea** mâinilor

Lui?
*Deut. 10.17. 2 Cron. 19.7. Fapt. 10.34. Rom. 2.11. Gal. 2.6.

Efes. 6.9. Col. 3.25. 1 Pet. 1.17. **Cap. 31.15.
20. Într-o clipã, ei îºi pierd viaþa.
La miezul nopþii*, un popor se clatinã

ºi piere.
Cel puternic piere, fãrã amestecul

mâinii vreunui om. *Exod 12.29,30.
21. Cãci Dumnezeu vede* purtarea

tuturor,
priveºte paºii fiecãruia. *2 Cron. 16.9. 

Cap. 31.4. Ps. 34.15. Prov. 5.21; 15.3. Ier. 16.17; 32.19.

22. Nu* este nici întuneric, nici umbrã
a morþii,
unde sã se poatã ascunde cei ce fac

fãrãdelegea. *Ps. 139.12. Amos 9.2,3. Evr. 4.13.

23. Dumnezeu n-are nevoie sã
priveascã multã vreme,
ca sã tragã pe un om la judecatã

înaintea Lui.
24. El* zdrobeºte pe cei mari fãrã

cercetare
ºi pune pe alþii în locul lor. *Dan. 2.21.

25. Cãci El cunoaºte faptele lor:
noaptea îi rãstoarnã, sunt zdrobiþi.
26. Îi loveºte ca pe niºte nelegiuiþi,
în faþa tuturor.
27. Abãtându-se* de la El 
ºi pãrãsind** toate cãile Lui,

*1 Sam. 15.11. **Ps. 28.5. Isa. 5.12.

28. ei au fãcut* sã se înalþe la Dum-
nezeu strigãtul sãracului.
I-au îndreptat luarea aminte** la

strigãtul celui nenorocit.
*Exod 22.23. **Cap. 35.9. Iac. 5.4.

29. Dacã dã El pace, cine poate s-o
tulbure?
Dacã Îºi ascunde El Faþa, cine poate

sã-L vadã?
La fel Se poartã fie cu un popor, fie

cu un om,
30. pentru ca nelegiuitul sã nu mai

stãpâneascã
ºi sã nu mai fie o* cursã pentru

popor. *1 Împ. 12.28,30. 2 Împ. 21.9.

31. Cãci a zis el vreodatã lui Dum-
nezeu:
„Am fost pedepsit, nu* voi mai

pãcãtui; *Dan. 9.7-14.

32. aratã-mi ce nu vãd;
dacã am fãcut nedreptãþi, nu voi mai

face“?
33. Oare dupã pãrerea ta va face Dum-

nezeu dreptate?
Tu lepezi, tu alegi, ºi nu eu.
Spune dar ce ºtii!
34. Oamenii cu pricepere vor fi de

pãrerea mea,
înþeleptul care m-ascultã va gândi ca

mine:
35. „Iov* vorbeºte fãrã pricepere,
ºi cuvântãrile lui sunt lipsite de

judecatã. *Cap. 35.16.

36. Sã fie încercat dar mai departe,
fiindcã rãspunde ca cei rãi!
37. Cãci adaugã la greºelile lui pãcate

noi;
bate din palme în mijlocul nostru,
îºi înmulþeºte cuvintele împotriva lui

Dumnezeu.”
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351. Elihu a luat din nou cuvântul
ºi a zis:

2. „Îþi închipui cã ai dreptate 
ºi crezi cã te îndreptãþeºti înaintea lui

Dumnezeu,
3. când* zici: „La ce-mi foloseºte,
ce câºtig am cã nu pãcãtuiesc?”

*Cap. 21.15; 34.9.

4. Îþi voi rãspunde ºi la aceasta, þie 
ºi prietenilor* tãi totodatã. *Cap. 34.8.

5. Uitã-te* spre ceruri ºi priveºte!
Vezi norii cât de sus sunt faþã de tine?

*Cap. 22.12.

6. Dacã pãcãtuieºti, ce rãu Îi faci Lui?
ªi când pãcatele þi se înmulþesc, ce-I

faci* Lui? *Prov. 8.36. Ier. 7.19.

7. Dacã eºti drept*, ce-I dai Lui?
Ce primeºte El din mâna ta?

*Cap. 22.2,3. Ps. 16.2. Prov. 9.12. Rom. 11.35.

8. Rãutatea ta nu poate vãtãma decât
semenului tãu,
dreptatea ta nu foloseºte decât fiului

omului.
9. Oamenii strigã împotriva mulþimii

apãsãtorilor*,
se plâng de silnicia multora;

*Exod 2.23. Cap. 34.28.

10. dar nici unul nu zice: „Unde* este
Dumnezeu, Fãcãtorul meu,
care** ne insuflã cântãri de veselie

noaptea, *Isa. 51.13. **Ps. 42.8; 77.6; 149.5. Fapt. 16.25.

11. care ne învaþã mai mult decât pe
dobitoacele pãmântului 
ºi ne dã mai multã pricepere* decât

pãsãrilor cerului?” *Ps. 94.12.

12. Sã tot strige* ei atunci, cãci
Dumnezeu nu rãspunde,
din pricina mândriei celor rãi.

*Prov. 1.28.

13. Degeaba strigã, cãci Dumnezeu*
n-ascultã,
Cel Atotputernic nu ia aminte.

*Cap. 27.9. Prov. 15.29. Isa. 1.15. Ier. 11.11.
14. Mãcar cã* zici cã nu-L vezi,
totuºi pricina ta este înaintea Lui:

aºteaptã-L**! *Cap. 9.11. **Ps. 37.5,6.
15. Dar pentru cã mânia Lui nu

pedepseºte* încã,
nu înseamnã cã puþin Îi pasã de

nelegiuire. *Ps. 89.32.
16. Aºa cã Iov îºi deschide* gura

degeaba
ºi spune o mulþime de vorbe fãrã

rost.” *Cap. 34.35,37; 38.2.

361. Elihu a urmat ºi a zis:
2. „Aºteaptã puþin ºi voi urma,

cãci mai am încã de vorbit pentru
Dumnezeu.

3. Îmi voi lua temeiurile de dreptate 
ºi voi dovedi dreptatea Ziditorului

meu.
4. Fii încredinþat, cuvântãrile mele nu

sunt minciuni,
ci ai a face cu un om cu simþãminte

curate.
5. Dumnezeu este puternic, dar nu

leapãdã pe nimeni;
ºi este puternic* prin tãria priceperii

Lui. *Cap. 9.4; 12.13,16; 37.23. Ps. 99.4.

6. El nu lasã pe cel rãu sã trãiascã 
ºi face dreptate celui nenorocit.
7. Nu-ªi* întoarce ochii de asupra

celor fãrã prihanã 
ºi-i pune pe scaunul de domnie cu**

împãraþii,
îi aºazã pentru totdeauna ca sã dom-

neascã. *Ps. 33.18; 34.15. **Ps. 113.8.

8. Se întâmplã sã cadã în lanþuri* 
ºi sã fie prinºi în legãturile neno-

rocirii? *Ps. 107.10.

9. Le pune înainte faptele lor,
fãrãdelegile lor, mândria lor.
10. Îi înºtiinþeazã* ca sã se îndrepte,
îi îndeamnã sã se întoarcã de la

nelegiuire. *Cap. 33.16,23.

11. Dacã ascultã ºi se supun,
îºi sfârºesc* zilele în fericire 
ºi anii în bucurie. *Cap. 21.13. Isa. 1.19,20.

12. Dacã n-ascultã, pier uciºi de
sabie,
mor în orbirea lor.
13. Nelegiuiþii se mânie*,
nu strigã cãtre Dumnezeu când îi

înlãnþuie; *Rom. 2.5.

14. îºi pierd viaþa în* tinereþe,
mor ca cei desfrânaþi.

*Cap. 15.32; 22.16. Ps. 55.23.

15. Dar Dumnezeu scapã pe cel
nenorocit prin nenorocirea lui,
ºi prin suferinþã îl înºtiinþeazã.
16. ªi pe tine te va scoate din

strâmtoare,
ca sã te punã la loc* larg, în slobozenie

deplinã,
ºi masa** ta va fi încãrcatã cu bucate

gustoase†.
*Ps. 18.19; 31.8; 118.5. **Ps. 23.5. †Ps. 36.8.

17. Dar dacã-þi aperi pricina ca un
nelegiuit,
pedeapsa este nedezlipitã de pricina ta.
18. Supãrarea sã nu te împingã la

batjocurã,
ºi mãrimea* preþului rãscumpãrãrii sã

nu te ducã în rãtãcire! *Ps. 49.7.

19. Oare ar ajunge strigãtele* tale sã
te scoatã din necaz 
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ºi chiar toate puterile pe care le-ai
putea desfãºura? *Prov. 11.4.

20. Nu suspina dupã noapte,
care ia popoarele din locul lor.
21. Fereºte-te sã faci* rãu,
cãci suferinþa te îndeamnã** la rãu.

*Ps. 66.18. **Evr. 11.25.

22. Dumnezeu este mare în puterea Lui;
cine ar putea sã înveþe* pe alþii ca El?

*Isa. 40.13,14. Rom. 11.34. 1 Cor. 2.16.

23. Cine Îi cere socotealã* de cãile
Lui
ºi cine îndrãzneºte sã-I** spunã:

„Faci rãu“? *Cap. 34.13. **Cap. 34.10.

24. Nu uita sã lauzi* faptele Lui,
pe care toþi oamenii trebuie sã le

mãreascã! *Ps. 92.5. Apoc. 15.3.

25. Orice om le priveºte,
fiecare muritor le vede de departe.
26. Iatã ce mare e Dumnezeu!
Dar noi nu-L putem pricepe*,
numãrul anilor** Lui nimeni nu l-a

pãtruns. *1 Cor. 13.12. **Ps. 90.2; 102.24,27. Evr. 1.12.

27. Cãci El trage* la El picãturile de
apã,
le preface în abur ºi dã ploaia,

*Ps. 147.8.
28. pe care norii* o strecoarã,
ºi o picurã peste mulþimea oamenilor.

*Prov. 3.20.

29. ªi cine poate pricepe ruperea
norului
ºi bubuitul cortului Sãu?
30. Iatã, El Îºi întinde* lumina în

jurul Lui 
ºi acoperã adâncimile mãrii. *Cap. 37.3.

31. Prin aceste mijloace*,
El judecã popoarele 
ºi dã** belºug de hranã.

*Cap. 37.13; 38.23. **Ps. 136.25. Fapt. 14.17.

32. Ia fulgerul în mânã 
ºi-l aruncã asupra potrivnicilor Lui.
33. Dã de veste cã e de faþã printr-un*

bubuit,
ºi pânã ºi turmele Îi simt apropierea.

*1 Împ. 18.41,45.

371. La auzul acestor lucruri îmi
tremurã inima de tot 

ºi sare din locul ei.
2. Ascultaþi, ascultaþi trãsnetul tune-

tului Sãu,
bubuitul care iese din gura Lui!
3. Îl rostogoleºte pe toatã întinderea

cerurilor,
ºi fulgerul Lui lumineazã pânã la

marginile pãmântului.
4. Apoi se aude un bubuit*, tunã cu

glasul Lui mãreþ;

ºi nu mai opreºte fulgerul, de îndatã
ce rãsunã glasul Lui. *Ps. 29.3; 68.33.

5. Dumnezeu tunã cu glasul Lui în
chip minunat;
face lucruri* mari pe care noi nu le

înþelegem. *Cap. 5.9; 9.10; 36.26. Apoc. 15.3.

6. El zice zãpezii*: „Cazi pe
pãmânt!”
Zice acelaºi lucru ploii, chiar ºi celor

mai puternice ploi. *Ps. 147.16,17.

7. Pecetluieºte mâna tuturor oame-
nilor,
pentru ca toþi sã se recunoascã* de

fãpturi ale Lui. *Ps. 109.27.

8. Fiara sãlbaticã se* trage într-o
peºterã
ºi se culcã în vizuina ei. *Ps. 104.22.

9. Vijelia vine de la miazãzi,
ºi frigul din vânturile de la miazã-

noapte.
10. Dumnezeu, prin suflarea* Lui,

face gheaþa 
ºi micºoreazã locul apelor mari.

*Cap. 38.29,30. Ps. 147.17,18.

11. Încarcã norii cu aburi 
ºi-i risipeºte scânteietori;
12. miºcarea lor se îndreaptã dupã

planurile Lui,
pentru împlinirea* a tot ce le porun-

ceºte El
pe faþa pãmântului locuit. *Ps. 148.8.

13. Îi face sã parã ca o nuia*
cu care loveºte pãmântul**,
sau ca un semn al† dragostei Lui.
*Exod 9.18,23. 1 Sam. 12.18,19. Ezra 10.9. Cap. 36.31.

**Cap. 38.26,27. †2 Sam. 21.10. 1 Împ. 18.45.

14. Iov, ia aminte la aceste lucruri!
Priveºte* liniºtit minunile lui Dum-

nezeu! *Ps. 111.2.

15. ªtii cum cârmuieºte Dumnezeu
norii
ºi cum face sã strãluceascã din ei

fulgerul Sãu?
16. Înþelegi* tu plutirea norilor,
minunile Aceluia a cãrui ºtiinþã

este** desãvârºitã? *Cap. 36.29. **Cap. 36.4.

17. ªtii pentru ce þi se încãlzesc
veºmintele,
când se odihneºte pãmântul de vântul

de miazãzi?
18. Poþi tu sã întinzi* cerurile ca El,
tari ca o oglindã turnatã?

*Gen. 1.6. Isa. 44.24.

19. Aratã-ne ce trebuie sã-I spunem.
Cãci suntem prea neºtiutori ca sã-I

putem vorbi.
20. Cine-I va da de veste cã Îi voi

vorbi?
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Dar care este omul care-ºi doreºte
pierderea?
21. Acum, fireºte, nu putem vedea

lumina soarelui care strãluceºte în
dosul norilor,
dar va trece un vânt ºi-l va curãþa;
22. de la miazãnoapte ne vine aurora

ºi ce înfricoºatã este mãreþia care
înconjoarã pe Dumnezeu!
23. Pe Cel Atotputernic nu-L putem

ajunge*,
cãci este mare în** tãrie,
dar dreptul ºi dreptatea deplinã El nu

le frânge. *1 Tim. 6.16. **Cap. 36.5.

24. De aceea oamenii trebuie sã se
teamã* de El;
El nu-ªi îndreaptã privirile spre cei

ce se cred** înþelepþi.”
*Mat. 10.28. **Mat. 11.25. 1 Cor. 1.26.

Rãspunsul Domnului

38 1. Domnul a rãspuns lui Iov din
mijlocul* furtunii ºi a zis:
*Exod 19.16,18. 1 Împ. 19.11. Ezec. 1.4. Naum 1.3.

2. „Cine* este cel ce Îmi întunecã
planurile
prin cuvântãri** fãrã pricepere?

*Cap. 34.35; 42.3. **1 Tim. 1.7.

3. Încinge-þi mijlocul* ca un viteaz,
ca Eu sã te întreb, ºi tu sã Mã înveþi.

*Cap. 40.7.

4. Unde* erai tu când am întemeiat
pãmântul?
Spune, dacã ai pricepere.

*Ps. 104.5. Prov. 8.29; 30.4.

5. Cine i-a hotãrât mãsurile, ºtii?
Sau cine a întins frânghia de mãsurat

peste el?
6. Pe ce sunt sprijinite temeliile lui?
Sau cine i-a pus piatra din capul

unghiului,
7. atunci când stelele dimineþii izbuc-

neau în cântãri de bucurie 
ºi când toþi* fiii lui Dumnezeu

scoteau strigãte de veselie? *Cap. 1.6.

8. Cine* a închis marea cu porþi,
când s-a aruncat din pântecele mamei

ei? *Gen. 1.9. Ps. 33.7; 104.9. Prov. 8.29. Ier. 5.22.

9. Când i-am fãcut haina din nori 
ºi scutece din întuneric;
10. când i-am pus hotar* 
ºi când i-am pus zãvoare ºi porþi;

*Cap. 26.10.

11. când am zis: „Pânã aici sã vii, sã
nu treci mai departe;
aici sã þi se opreascã* mândria valu-

rilor tale“? *Ps. 89.9; 93.4.

12. De când eºti, ai poruncit* tu
dimineþii?
Ai arãtat zorilor locul lor,

*Ps. 74.16; 148.5.

13. ca sã apuce capetele pãmântului 
ºi sã scuture pe cei rãi* de pe el?

*Ps. 104.35.

14. Ca pãmântul sã se schimbe ca
lutul pe care se pune o pecete,
ºi toate lucrurile sã se arate îmbrãcate

ca în haina lor adevãratã?
15. Pentru ca cei rãi sã fie lipsiþi de

lumina* lor,
ºi braþul** care se ridicã sã fie

zdrobit? *Cap. 18.5. **Ps. 10.15.

16. Ai pãtruns tu pânã la izvoarele*
mãrii?
Sau te-ai plimbat tu prin fundurile

adâncului? *Ps. 77.19.

17. Þi s-au deschis porþile* morþii?
Sau ai vãzut tu porþile umbrei morþii?

*Ps. 9.13.

18. Ai cuprins tu cu privirea întin-
derea pãmântului?
Vorbeºte, dacã ºtii toate aceste

lucruri.
19. Unde este drumul care duce la

locaºul luminii?
ªi întunericul unde îºi are locuinþa?
20. Poþi sã le urmãreºti pânã la

hotarul lor 
ºi sã cunoºti cãrãrile locuinþei lor?
21. ªtii, cãci atunci erai nãscut,
ºi numãrul zilelor tale este mare!
22. Ai ajuns tu pânã la cãmãrile*

zãpezii?
Ai vãzut tu cãmãrile grindinei, *Ps. 135.7.

23. pe care* le pãstrez pentru vremurile
de strâmtorare,
pentru zilele de rãzboi ºi de bãtãlie?

*Exod 9.18. Ios. 10.11. Isa. 30.30. Ezec. 13.11,13. Apoc. 16.21.

24. Pe ce cale se împarte lumina?
ªi pe ce cale se împrãºtie vântul de

rãsãrit pe pãmânt?
25. Cine a deschis* un loc de scur-

gere ploii 
ºi a însemnat drumul fulgerului ºi al

tunetului, *Cap. 28.26.

26. pentru ca sã cadã ploaia pe un
pãmânt fãrã locuitori,
pe un pustiu unde nu sunt oameni;
27. pentru ca sã adape* locurile pustii

ºi uscate,
ºi ca sã facã sã încolþeascã ºi sã

rãsarã iarba? *Ps. 107.35.

28. Are ploaia* tatã?
Cine dã naºtere picãturilor de rouã?

*Ps. 147.8. Ier. 14.22.
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29. Din al cui sân iese gheaþa 
ºi cine naºte promoroaca* cerului,

*Ps. 147.16.

30. ca apele sã se îngroaºe ca o piatrã,
ºi faþa adâncului sã* se întãreascã?

*Cap. 37.10.

31. Poþi sã înnozi tu legãturile Gãinu-
ºei*
sau sã dezlegi frânghiile Orionului?

*Cap. 9.9. Amos 5.8.

32. Tu faci sã iasã la vremea lor
semnele zodiacului 
ºi tu cârmuieºti Ursul mare cu puii

lui?
33. Cunoºti tu legile* cerului?
Sau tu îi orânduieºti stãpânirea pe

pãmânt? *Ier. 31.35.

34. Îþi înalþi tu glasul pânã la nori,
ca sã chemi sã te acopere râuri de

ape?
35. Poþi tu sã arunci fulgerele ca sã

plece?
Îþi zic ele: „Iatã-ne“?
36. Cine* a pus înþelepciunea în negura

norilor
sau cine a dat pricepere întocmirii

vãzduhului? *Cap. 32.8. Ps. 51.6. Ecl. 2.26.

37. Cine poate sã numere norii cu
înþelepciune
ºi sã verse burdufurile cerurilor,
38. pentru ca sã înceapã pulberea sã

facã noroi,
ºi bulgãrii de pãmânt sã se lipeascã

împreunã?
39. Tu* izgoneºti prada pentru

leoaicã
ºi tu potoleºti foamea puilor de lei,

*Ps. 104.21; 145.15.

40. când stau ghemuiþi în vizuina lor,
când stau la pândã în culcuºul lor?
41. Cine pregãteºte corbului* hrana,
când puii lui strigã spre Dumnezeu,
când umblã rãtãciþi ºi flãmânzi?

*Ps. 147.9. Mat. 6.26.

391. ªtii tu când îºi fac caprele
sãlbatice puii?

Vezi tu pe cerboaice* când fatã? *Ps. 29.9.

2. Numeri tu lunile în care sunt
însãrcinate
ºi cunoºti tu vremea când nasc?
3. Ele se pleacã, fatã puii 
ºi scapã iute de durerile lor.
4. Puii lor prind vlagã ºi cresc sub

cerul slobod,
pleacã ºi nu se mai întorc la ele.
5. Cine a lãsat slobod mãgarul

sãlbatic,
izbãvindu-l de orice legãturã?

6. I-am dat* ca locuinþã pustiul 
ºi pãmântul sãrac ca locaº.

*Cap. 24.5. Ier. 2.14. Osea 8.9.

7. El râde de zarva cetãþilor 
ºi n-aude strigãtele stãpânului, care-l

mânã.
8. Strãbate munþii ca sã-ºi gãseascã

hrana
ºi umblã dupã tot ce este verde.
9. Vrea bivolul sãlbatic* sã fie în

slujba ta?
ªi stã el noaptea la ieslea ta?

*Num. 23.22. Deut. 33.11.

10. Îl poþi lega tu cu o funie, ca sã
tragã o brazdã?
Merge el dupã tine, ca sã grãpeze

bulgãrii din vãi?
11. Te încrezi tu în el, pentru cã

puterea lui este mare?
ªi-i laºi tu grija lucrãrilor tale?
12. Te laºi tu pe el, pentru cãratul

roadelor tale,
ca sã le strângã în aria ta?
13. Aripa struþului bate cu veselie,
de-ai zice cã este aripa ºi peniºul

berzei.
14. Dar struþoaica îºi încredinþeazã

pãmântului ouãle 
ºi le lasã sã se încãlzeascã în nisip.
15. Ea uitã cã piciorul le poate strivi,
cã o fiarã de câmp le poate cãlca în

picioare.
16. Este asprã* cu puii sãi de parcã

nici n-ar fi ai ei.
Cã s-a trudit degeaba, nu-i pasã

nicidecum! *Plân. 4.3.

17. Cãci Dumnezeu nu i-a dat înþe-
lepciune*
ºi nu i-a fãcut parte de pricepere.

*Cap. 35.11.

18. Când se scoalã ºi porneºte,
râde de cal ºi de cãlãreþul lui.
19. Tu dai putere calului,
ºi-i îmbraci gâtul cu o coamã ce

fâlfâie?
20. Tu-l faci sã sarã ca lãcusta?
Nechezatul lui puternic rãspândeºte

groaza.
21. Scurmã pãmântul ºi, mândru de

puterea lui,
se aruncã* asupra celor înarmaþi;

*Ier. 8.6.

22. îºi bate joc de fricã, nu se teme 
ºi nu se dã înapoi dinaintea sabiei.
23. Zãngãneºte tolba cu sãgeþi pe el,
suliþa ºi lancea strãlucesc,
24. fierbe de aprindere, mãnâncã

pãmântul,
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n-are astâmpãr când rãsunã trâmbiþa.
25. La sunetul trâmbiþei parcã zice:

„Înainte!”
De departe miroase bãtãlia,
glasul ca de tunet al cãpeteniilor ºi

strigãtele de luptã.
26. Oare prin priceperea ta îºi ia uliul

zborul
ºi îºi întinde aripile spre miazãzi?
27. Oare din porunca ta se înalþã

vulturul
ºi îºi aºazã cuibul* pe înãlþimi?

*Ier. 49.16. Obad. 4.

28. El locuieºte în stânci,
acolo îºi are locuinþa,
pe vârful zimþat al stâncilor ºi pe

vârful munþilor.
29. De acolo descoperã el prada 
ºi îºi cufundã privirile în depãrtare

dupã ea.
30. Puii lui îi beau sângele;
ºi acolo unde sunt hoituri*, acolo-i ºi

vulturul.” *Mat. 24.38. Luca 17.37.

401. Domnul a vorbit lui Iov ºi a
zis:

2. „Eºti încredinþat acum tu, care
vorbeºti* împotriva Celui Atotputernic?
Tu care mustri pe Dumnezeu, mai ai

vreun rãspuns de dat?” *Cap. 33.13.

3. Iov a rãspuns Domnului, ºi a zis:
4. „Iatã, eu sunt prea* mic; ce sã-Þi

rãspund?
Îmi pun mâna la gurã.

*Ezra 9.6. Cap. 42.6. Ps. 51.4.

5. Am vorbit o datã, ºi nu voi mai
rãspunde;
de douã ori, ºi nu voi mai adãuga

nimic.”
6. Domnul* a rãspuns lui Iov din

mijlocul furtunii ºi a zis: *Cap. 38.1.

7. „Încinge-þi mijlocul* ca un viteaz;
ca Eu** sã te întreb, ºi tu sã Mã

înveþi. *Cap. 38.3. **Cap. 42.4.

8. Vrei* sã nimiceºti pânã ºi dreptatea
Mea?
ªi sã Mã osândeºti, ca sã-þi scoþi

dreptatea? *Ps. 51.4. Rom. 3.4.

9. Ai tu un braþ ca al lui Dumnezeu 
ºi un glas de tunet* ca al Lui?

*Cap. 37.4. Ps. 29.3,4.

10. Împodobeºte-te cu* mãreþie ºi
mãrime,
îmbracã-te cu strãlucire ºi cu slavã!

*Ps. 93.1; 104.1.

11. Varsã-þi valurile mâniei tale 
ºi doboarã cu o privire pe cei trufaºi!

12. Smereºte cu o privire pe cei*
trufaºi,
zdrobeºte pe loc pe cei rãi,

*Isa. 2.12. Dan. 4.37.

13. ascunde-i pe toþi împreunã în
þãrânã,
înveleºte-le faþa în întuneric!
14. ªi atunci voi aduce ºi Eu lauda
puterii dreptei tale.
15. Uitã-te la hipopotamul, cãruia 

i-am dat viaþã ca ºi þie!
El mãnâncã iarbã ca boul.
16. Uitã-te ce tãrie are în coapse 
ºi ce putere are în muºchii pântecelui

sãu!
17. Îºi îndoaie coada tare ca un cedru,
ºi vinele coapselor lui sunt întreþe-

sute.
18. Oasele lui sunt ca niºte þevi de

aramã,
mãdularele lui sunt ca niºte drugi de

fier.
19. El este cea mai mare dintre

lucrãrile lui Dumnezeu.
Cel ce l-a fãcut l-a înzestrat cu o

suliþã1.
20. El îºi gãseºte hrana* în munþi,
unde se joacã toate fiarele câmpului.

*Ps. 104.14.

21. Se culcã sub lotus,
în mijlocul trestiilor ºi mlaºtinilor.
22. Desiºul lotusului îl acoperã cu

umbra lui,
sãlciile pârâului îl înconjoarã.
23. Dacã se întâmplã ca râul sã iasã

din matcã, el nu fuge:
chiar de s-ar nãpusti Iordanul în gâtlejul

lui, el ar rãmâne liniºtit.
24. Crezi cã-l poþi prinde lovindu-l în

faþã?
Sau crezi cã-i vei putea strãpunge

nasul cu ajutorul laþurilor?

411. Poþi tu sã prinzi Leviatanul*2

cu undiþa?
Sau sã-i legi limba cu o funie?

*Ps. 104.26. Isa. 27.1.

2. Îi vei putea petrece papura prin
nãri?
Sau sã-i strãpungi cu un cârlig falca?
3. Îþi va face el multe rugãminþi?
Îþi va vorbi el cu un glas dulce?
4. Va face el un legãmânt cu tine
ca sã-þi fie rob pe vecie?
5. Te vei juca tu cu el ca ºi cu o

pasãre?
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1. Adicã: dinþi mari ca sã se apere       2. Sau: crocodilul

Îl vei lega tu, ca sã-þi înveseleºti
fetele?
6. Fac pescarii negoþ cu el?
Îl împart ei între negustori?
7. Îi vei acoperi pielea cu þepuºe 
ºi capul cu cãngi?
8. Ridicã-þi numai mâna împotriva

lui
ºi nu-þi va mai veni gust sã-l loveºti.
9. Iatã cã eºti înºelat în aºteptarea ta

de a-l prinde:
numai sã-l vezi ºi cazi la pãmânt!
10. Nimeni nu este atât de îndrãzneþ

ca sã-l întãrâte.
Cine Mi s-ar împotrivi în faþã?
11. Cui sunt dator*, ca sã-i plãtesc?
Sub cer totul** este al Meu.

*Isa. 37.29. **Rom. 11.35.

12. Vreau sã mai vorbesc iarãºi de
mãdularele lui ºi de tãria lui,
ºi de frumuseþea întocmirii lui.
13. Cine-i va putea ridica veºmântul?
Cine va putea pãtrunde între fãlcile

lui?
14. Cine va putea deschide porþile

gurii lui?
ªirurile dinþilor lui cât sunt de înspãi-

mântãtoare!
15. Scuturile1 lui mãreþe ºi puternice,
sunt unite împreunã ca printr-o

pecete;
16. se þin unul de altul,
ºi nici aerul n-ar putea trece printre ele.
17. Sunt ca niºte fraþi care se îmbrã-

þiºeazã,
se apucã ºi rãmân nedespãrþiþi.
18. Strãnuturile lui fac sã strãluceascã

lumina;
ochii lui sunt ca geana zorilor.
19. Din gura lui þâºnesc flãcãri,
scapãrã scântei de foc din ea.
20. Din nãrile lui iese fum,
ca dintr-un vas care fierbe, ca dintr-o

cãldare fierbinte.
21. Suflarea lui aprinde cãrbunii,
ºi gura lui aruncã flãcãri.
22. Tãria lui stã în grumaz,
ºi înaintea lui sare groaza.
23. Pãrþile lui cele cãrnoase se þin

împreunã,
ca turnate pe el, neclintite.
24. Inima lui este tare ca piatra,
tare ca piatra de moarã care stã

dedesubt.
25. Când se scoalã el, tremurã vitejii,
ºi spaima îi pune pe fugã.
26. Degeaba este lovit cu sabia;

cãci suliþa, sãgeata ºi pavãza nu
folosesc la nimic.
27. Pentru el fierul este ca paiul,
arama, ca lemnul putred.
28. Sãgeata nu-l pune pe fugã,
pietrele din praºtie sunt ca pleava

pentru el.
29. Nu vede în ghioagã decât un fir

de pai 
ºi râde la ºuieratul sãgeþilor.
30. Sub pântecele lui sunt þepi

ascuþiþi:
ai zice cã este o grapã întinsã peste

noroi.
31. Face sã clocoteascã fundul mãrii

ca un cazan 
ºi-l clatinã ca pe un vas plin cu mir.
32. În urmã el lasã o cãrare lumi-

noasã;
ºi adâncul pare ca pletele unui bãtrân.
33. Pe pãmânt nimic nu-i este stãpân;
este fãcut ca sã nu se teamã de nimic.
34. Priveºte cu dispreþ tot ce este

înãlþat,
este împãratul* celor mai mândre

dobitoace.”
*Exod 19.6. Deut. 10.14. Ps. 24.1; 50.12. 1 Cor. 10.26,28.

Smerirea ºi cãinþa lui Iov

421. Iov a rãspuns Domnului ºi a
zis:

2. „ªtiu cã Tu poþi* totul 
ºi cã nimic nu poate sta împotriva

gândurilor Tale.” –
*Gen. 18.14. Mat. 19.26. Marc. 10.27; 14.36. Luca 18.27.

3. „Cine* este acela care are nebunia
sã-Mi întunece planurile?” –
„Da, am vorbit, fãrã sã le înþeleg,
de minuni, care sunt mai presus de

mine** ºi pe care nu le pricep.” –
*Cap. 38.2. **Ps. 40.5; 131.1; 139.6.

4. „Ascultã-Mã ºi voi vorbi;
te voi* întreba, ºi Mã vei învãþa.” –

*Cap. 38.3; 40.7.

5. „Urechea mea auzise vorbindu-se
de Tine;
dar acum ochiul meu Te-a vãzut.
6. De aceea mi-e scârbã de mine*
ºi mã pocãiesc în þãrânã ºi cenuºã.”

*Ezra 9.6. Cap. 40.4.

7. Dupã ce a vorbit Domnul aceste
cuvinte lui Iov, a zis lui Elifaz
din Teman: „Mânia Mea s-a aprins
împotriva ta ºi împotriva celor doi
prieteni ai tãi, pentru cã n-aþi vorbit
aºa de drept de Mine, cum a vorbit
robul Meu Iov.
8. Luaþi acum ºapte* viþei ºi ºapte
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berbeci, duceþi-vã** la robul Meu Iov
ºi aduceþi o ardere de tot pentru voi.
Robul Meu Iov sã se roage† pentru
voi, ºi numai în vederea lui nu vã voi
face dupã nebunia voastrã; cãci n-aþi
vorbit aºa de drept despre Mine, cum a
vorbit robul Meu Iov.” *Num. 23.1. 
**Mat. 5.24. †Gen. 20.17. Iac. 5.15,16. 1 Ioan 5.16.

9. Elifaz din Teman, Bildad din ªuah,
ºi Þofar din Naama s-au dus ºi au
fãcut cum le spusese Domnul. ªi
Domnul a ascultat rugãciunea lui Iov.
10. Domnul* a adus pe Iov iarãºi în

starea lui de la început, dupã ce s-a
rugat Iov pentru prietenii sãi. ªi
Domnul i-a dat înapoi îndoit** decât
tot ce avusese. *Ps. 14.7; 126.1. **Isa. 40.2.

11. Fraþii*, surorile ºi vechii prieteni
ai lui Iov au venit toþi sã-l vadã ºi au
mâncat cu el în casã. L-au plâns ºi l-au
mângâiat pentru toate nenorocirile pe
care le trimisese Domnul peste el, ºi
fiecare i-a dat un chesita ºi un inel de
aur. *Cap. 19.13.

12. În cei din urmã ani* ai sãi, Iov a
primit de la Domnul mai multe bine-
cuvântãri decât primise în cei dintâi.
A avut paisprezece mii** de oi, ºase
mii de cãmile, o mie de perechi de boi
ºi o mie de mãgãriþe.

*Cap. 8.7. Iac. 5.11. **Cap. 1.3.

13. A avut ºapte* fii ºi trei fete;
*Cap. 1.2.

14. celei dintâi i-a pus numele
Iemima, celei de-a doua Cheþia ºi celei
de-a treia Cheren-Hapuc.
15. În toatã þara nu erau femei aºa de

frumoase ca fetele lui Iov. Tatãl lor 
le-a dat o parte de moºtenire printre
fraþii lor.
16. Iov a mai trãit* dupã aceea o sutã

patruzeci de ani ºi a vãzut pe fiii sãi ºi
pe fiii fiilor sãi pânã la al patrulea
neam. *Cap. 5.26. Prov. 3.16.

17. ªi Iov a murit bãtrân ºi sãtul* de
zile. *Gen. 25.8.
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PSALMUL 1

11. Ferice de omul* care nu se duce
la sfatul celor rãi,

nu se opreºte pe calea celor pãcãtoºi
ºi nu se aºazã pe scaunul** celor

batjocoritori!
*Prov. 4.14,15. **Ps. 26.4. Ier. 15.17.

2. Ci îºi gãseºte plãcerea* în Legea
Domnului,
ºi zi ºi noapte cugetã la Legea** Lui!

*Ps. 119.35,47,92. **Ios. 1.8. Ps. 119.1,97.

3. El este ca un pom sãdit* lângã un
izvor de apã,
care îºi dã rodul la vremea lui 
ºi ale cãrui frunze nu se veºtejesc:
tot ce începe, duce la bun sfârºit**.
*Ier. 17.8. Ezec. 47.12. **Gen. 39.3,23. Ps. 128.2. Isa. 3.10.

4. Nu tot aºa este cu cei rãi:
ci ei sunt ca pleava* pe care o

spulberã vântul.
*Iov 21.18. Ps. 35.5. Isa. 17.13; 29.5. Osea 13.3.

5. De aceea cei rãi nu pot þine capul
sus în ziua judecãþii,
nici pãcãtoºii în adunarea celor nepri-

hãniþi.
6. Cãci Domnul* cunoaºte calea celor

neprihãniþi,
dar calea pãcãtoºilor duce la pieire.

*Ps. 37.18. Naum 1.7. Ioan 10.14. 2 Tim. 2.19.

PSALMUL 2

21. Pentru ce se întãrâtã* neamurile
ºi pentru ce cugetã popoarele lucruri

deºarte? *Ps. 46.6. Fapt. 4.25,26.

2. Împãraþii pãmântului se rãscoalã, 
ºi domnitorii se sfãtuiesc împreunã
împotriva Domnului ºi împotriva

Unsului Sãu*, zicând: *Ps. 45.7. Ioan 1.41.

3. „Sã le rupem* legãturile
ºi sã scãpãm de lanþurile lor!”

*Ier. 5.5. Luca 19.14.

4. Cel ce* ºade în ceruri râde**,
Domnul Îºi bate joc de ei.

*Ps. 11.4. **Ps. 37.13; 59.8. Prov. 1.26.

5. Apoi, în mânia Lui, le vorbeºte 
ºi-i îngrozeºte cu urgia Sa, zicând:
6. „Totuºi, Eu am uns pe Împãratul

Meu
pe Sion, muntele* Meu cel sfânt.”

*2 Sam. 5.7.

7. „Eu voi vesti hotãrârea Lui” – zice
Unsul –
„Domnul Mi-a zis: „Tu* eºti Fiul Meu!
Astãzi Te-am nãscut.

*Fapt. 13.33. Evr. 1.5; 5.5.

8. Cere-Mi*, ºi-Þi voi da neamurile
de moºtenire,
ºi marginile pãmântului în stãpânire!

*Ps. 22.27; 72.8; 89.27. Dan. 7.13,14. Ioan 17.4,5; 19.15.

PSALMII
CARTEA ÎNTÂI

9. Tu* le vei zdrobi cu un toiag de
fier
ºi le vei sfãrâma ca pe vasul unui

olar.” *Ps. 89.23. Apoc. 2.27; 12.5.

10. Acum, dar, împãraþi, purtaþi-vã cu
înþelepciune!
Luaþi învãþãturã, judecãtorii pãmân-

tului!
11. Slujiþi* Domnului cu fricã 
ºi bucuraþi-vã, tremurând**.

*Evr. 12.28. **Filp. 2.12.

12. Daþi cinste* Fiului, ca sã nu Se
mânie,
ºi sã nu pieriþi pe calea voastrã,
cãci mânia** Lui este gata sã se

aprindã!
Ferice† de toþi câþi se încred în El!

*Gen. 41.40. 1 Sam. 10.1. Ioan 5.23. **Apoc. 6.16,17.
†Ps. 34.8; 84.12. Prov. 16.20. Isa. 30.18. Ier. 17.7. Rom. 9.33;
10.11. 1 Pet. 2.6.

PSALMUL 3
Un psalm al lui David, fãcut cu prilejul
fugii lui dinaintea fiului sãu Absalom.

31. Doamne, ce* mulþi sunt vrãjmaºii
mei!

Ce mulþime se scoalã împotriva mea!
*2 Sam. 15-18.

2. Cât de mulþi zic despre mine:
„Nu mai este scãpare pentru* el la

Dumnezeu!” *2 Sam. 16.8. Ps. 71.11.    (Oprire)

3. Dar, Tu, Doamne, Tu eºti scutul*
meu,
Tu eºti slava mea ºi Tu îmi înalþi**

capul! *Gen. 15.1. Ps. 28.8; 119.114. **Ps. 27.6.

4. Eu strig cu glasul meu cãtre Dom-
nul, ºi El îmi rãspunde* din muntele**
Lui cel sfânt.

*Ps. 34.4. **Ps. 2.6; 43.3; 99.9.    (Oprire)

5. Mã culc*, adorm
ºi mã deºtept iarãºi, cãci Domnul este

sprijinul meu. *Lev. 26.6. Ps. 4.8. Prov. 3.24.

6. Nu mã tem* de zecile de mii de
popoare
care mã împresoarã de toate pãrþile.

*Ps. 27.3.

7. Scoalã-Te, Doamne! Scapã-mã,
Dumnezeule!
Cãci Tu baþi* peste obraz pe toþi

vrãjmaºii mei 
ºi zdrobeºti dinþii celor rãi.

*Iov 16.10; 29.17. Ps. 58.6. Plân. 3.30.

8. La Domnul* este scãparea:
binecuvântarea Ta sã fie peste poporul

Tãu. *Prov. 21.31. Isa. 43.11. 
Ier. 3.23. Osea 13.4. Iona 2.9. Apoc. 7.10; 19.1. (Oprire)

PSALMUL 4
Cãtre mai marele cântãreþilor. 

De cântat pe instrumente cu corzi. 
Un psalm al lui David.

41. Rãspunde-mi, când strig, Dum-
nezeul neprihãnirii mele:

scoate-mã la loc larg, când sunt la
strâmtoare!
Ai milã de mine, ascultã-mi rugã-

ciunea!
2. Fiii oamenilor, pânã când va fi

batjocoritã slava mea?
Pânã când veþi iubi deºertãciunea ºi

veþi umbla dupã minciuni? (Oprire)

3. Sã ºtiþi cã Domnul* ªi-a ales un
om pe care-l iubeºte:
Domnul aude când strig cãtre El.

*2 Tim. 2.19. 2 Pet. 2.9.

4. Cutremuraþi-vã*, ºi nu pãcãtuiþi!
Spuneþi** lucrul acesta în inimile

voastre când staþi în pat: apoi tãceþi.
*Efes. 4.26. **Ps. 77.6. 2 Cor. 13.5. (Oprire)

5. Aduceþi jertfe* neprihãnite 
ºi încredeþi-vã** în Domnul.

*Deut. 33.19. 2 Sam. 15.12. Ps. 50.14; 51.19. **Ps. 37.3; 62.8.

6. Mulþi zic: „Cine ne va arãta
fericirea?”
Eu însã zic: „Fã sã rãsarã* peste noi

lumina feþei Tale, Doamne!”
*Num. 6.26. Ps. 80.3,7,19; 119.135.

7. Tu-mi dai mai multã bucurie* în
inima mea, decât au ei
când li se înmulþeºte rodul grâului ºi

al vinului. *Isa. 9.3.

8. Eu mã culc ºi adorm în pace*,
cãci** numai Tu, Doamne, îmi dai

liniºte deplinã în locuinþa mea.
*Iov 11.18,19. Ps. 3.5. **Lev. 25.18,19; 26.5. Deut. 12.10.

PSALMUL 5
Cãtre mai marele cântãreþilor. De cântat

cu flautele. Un psalm al lui David.

51. Pleacã-Þi urechea la cuvintele
mele, Doamne!

Ascultã suspinele mele!
2. Ia aminte la strigãtele* mele,
Împãratul meu ºi Dumnezeul meu,
cãci cãtre Tine mã rog**!

*Ps. 3.4. **Ps. 65.2.
3. Doamne, auzi-mi glasul* dimineaþa!
Dimineaþa eu îmi îndrept rugãciunea

spre Tine ºi aºtept. *Ps. 30.5; 88.13; 130.6.
4. Cãci Tu nu eºti un Dumnezeu

cãruia sã-I placã rãul;
cel rãu nu poate locui lângã Tine.
5. Nebunii* nu pot sã stea în preajma

ochilor Tãi;
Tu urãºti pe cei ce fac fãrãdelegea 

*Hab. 1.13.
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6. ºi pierzi* pe cei mincinoºi;
Domnul urãºte pe oamenii** care

varsã sânge ºi înºalã. *Apoc. 21.8. **Ps. 55.23.

7. Dar eu, prin îndurarea Ta cea mare,
pot sã intru în Casa Ta 
ºi sã mã închin cu fricã în Templul

Tãu cel sfânt*.
*1 Împ. 8.29,30,35,38. Ps. 28.2; 132.7; 138.2.

8. Doamne, cãlãuzeºte-mã* pe calea
plãcutã Þie, din pricina vrãjmaºilor
mei!
Netezeºte** calea Ta sub paºii mei.

*Ps. 25.5. **Ps. 25.4; 27.11.

9. Cãci nu este nimic adevãrat în gura
lor;
inima le este plinã de rãutate,
gâtlejul* le este un mormânt deschis,
ºi pe limbã au vorbe linguºitoare**.

*Luca 11.44. Rom. 3.13. **Ps. 62.4.

10. Loveºte-i ca pe niºte vinovaþi,
Dumnezeule!
Fã-i sã cadã* prin înseºi sfaturile lor.
Prãbuºeºte-i în mijlocul pãcatelor lor

fãrã numãr!
Cãci se rãzvrãtesc împotriva Ta.

*2 Sam. 15.31; 17.14,23.

11. Atunci toþi cei ce se încred în
Tine se vor bucura*,
se vor veseli totdeauna, cãci Tu îi vei

ocroti.
Tu vei fi bucuria
celor ce iubesc Numele Tãu. *Isa. 65.13.

12. Cãci Tu binecuvântezi* pe cel
neprihãnit, Doamne,
ºi-l înconjori cu bunãvoinþa Ta, cum

l-ai înconjura cu un scut. *Ps. 115.13.

PSALMUL 6
Cãtre mai marele cântãreþilor. De cântat
pe instrumente cu corzi. Pe harpa cu opt

corzi. Un psalm al lui David.

61. Doamne*, nu mã pedepsi cu
mânia Ta 

ºi nu mã mustra cu urgia Ta.
*Ps. 38.1. Ier. 10.24; 46.28.

2. Ai milã* de mine, Doamne, cãci
mã ofilesc!
Vindecã-mã**, Doamne, cãci îmi

tremurã oasele. *Ps. 41.4. **Osea 6.1.

3. Sufletul mi-e îngrozit de tot;
ºi Tu, Doamne, pânã când* vei zãbovi

sã Te înduri de mine? *Ps. 90.13.

4. Întoarce-Te, Doamne, izbãveºte-mi
sufletul!
Mântuieºte-mã, pentru îndurarea Ta!
5. Cãci cel ce moare* nu-ºi mai aduce

aminte de Tine;

ºi cine Te va lãuda în Locuinþa mor-
þilor? *Ps. 30.9; 88.11; 115.17; 118.17. Isa. 38.18.

6. Nu mai pot gemând!
În fiecare noapte îmi stropesc aºter-

nutul
ºi-mi scald patul în lacrimi.
7. Mi s-a supt faþa* de întristare 
ºi a îmbãtrânit din pricina tuturor

celor ce mã prigonesc.
*Iov 17.7. Ps. 31.9; 38.10; 88.9. Plân. 5.17.

8. Depãrtaþi-vã* de la mine, toþi cei
ce faceþi rãul!
Cãci Domnul a auzit** glasul plân-

gerii mele!
*Ps. 119.115. Mat. 7.23; 25.41. Luca 13.27. **Ps. 3.4.

9. Domnul îmi ascultã cererile 
ºi Domnul îmi primeºte rugãciunea!
10. Toþi vrãjmaºii mei vor fi acoperiþi

de ruºine ºi cuprinºi de spaimã;
într-o clipã vor da înapoi, acoperiþi

de ruºine.
PSALMUL 7

O cântare de jale a lui David. 
Cântatã Domnului din pricina
cuvintelor beniamitului Cuº.

71. Doamne Dumnezeule, în Tine
îmi caut scãparea!

Scapã-mã* de toþi prigonitorii mei ºi
izbãveºte-mã, *Ps. 31.15.
2. ca* sã nu mã sfâºie ca un leu 
care înghite**, fãrã sã sarã cineva în

ajutor. *Isa. 38.13. **Ps. 50.22.
3. Doamne Dumnezeule, dacã* am

fãcut un astfel de rãu,
dacã este fãrãdelege** pe mâinile

mele, *2 Sam. 16.7,8. **1 Sam. 24.11.
4. dacã am rãsplãtit cu rãu pe cel ce

trãia în pace cu mine, 
ºi n-am izbãvit* pe cel ce mã asuprea

fãrã temei, *1 Sam. 24.7; 26.9.
5. atunci: sã mã urmãreascã vrãj-

maºul ºi sã m-ajungã,
sã-mi calce viaþa la pãmânt,
ºi slava mea în pulbere sã mi-o

arunce! (Oprire)
6. Scoalã-Te, Doamne, cu mânia Ta!
Scoalã-Te* împotriva urgiei potriv-

nicilor mei,
trezeºte-Te** ca sã-mi ajuþi ºi rân-

duieºte o judecatã! *Ps. 94.2. **Ps. 44.23.
7. Sã Te înconjoare adunarea popoa-

relor, 
ºi ºezi mai sus decât ea, la înãlþime!
8. Domnul judecã popoarele:
fã-mi dreptate, Doamne, dupã* nepri-

hãnirea ºi nevinovãþia mea!
*Ps. 18.20; 35.24.

9. Ah! pune odatã capãt rãutãþii celor
rãi ºi întãreºte pe cel neprihãnit,
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Tu, care cercetezi* inimile ºi rãrun-
chii, Dumnezeule drept! *1 Sam. 16.7. 
1 Cron. 28.9. Ps. 139.1. Ier. 11.20; 17.10; 20.12. Apoc. 2.23.

10. Scutul meu este în Dumnezeu,
care mântuieºte pe cei cu inima

curatã*. *Ps. 125.4.

11. Dumnezeu este un judecãtor
drept,
un Dumnezeu care Se mânie în orice

vreme.
12. Dacã cel rãu nu se întoarce la

Dumnezeu, Dumnezeu Îºi ascute
sabia*,
Îºi încordeazã arcul ºi-l ocheºte,

*Deut. 32.41.

13. îndreaptã asupra lui sãgeþi* omo-
râtoare
ºi-i aruncã sãgeþi arzãtoare!

*Deut. 32.23,42. Ps. 64.7.

14. Iatã cã cel rãu* pregãteºte rãul,
zãmisleºte fãrãdelegea ºi naºte înºe-

lãciunea: *Iov 15.35. Isa. 33.11; 59.4. Iac. 1.15.

15. face o groapã, o sapã,
ºi tot el cade în groapa* pe care a

fãcut-o. *Est. 7.10. Iov 4.8. Ps. 9.15; 
10.2; 35.8; 94.23; 141.10. Prov. 5.22; 26.27. Ecl. 10.8.

16. Fãrãdelegea* pe care a urzit-o se
întoarce asupra capului lui,
ºi silnicia pe care a fãcut-o se

coboarã înapoi pe þeasta capului lui.
*1 Împ. 2.32. Est. 9.25.

17. Eu voi lãuda pe Domnul pentru
dreptatea Lui 
ºi voi cânta Numele Domnului,

Numele Celui Preaînalt.

PSALMUL 8
Cãtre mai marele cântãreþilor. De cântat

pe ghitit. Un psalm al lui David.

81. Doamne Dumnezeul nostru, cât
de minunat* este Numele Tãu pe

tot pãmântul!
Slava Ta se înalþã** mai presus de

ceruri. *Ps. 148.13. **Ps. 113.4.

2. Din gura* copiilor ºi a celor ce sug
la þâþã, Þi-ai scos o întãriturã de
apãrare
împotriva potrivnicilor tãi,
ca sã astupi gura vrãjmaºului** ºi

omului cu dor de rãzbunare.
*Mat. 11.25; 21.16. 1 Cor. 1.27. **Ps. 44.14.

3. Când privesc* cerurile – lucrarea
mâinilor Tale –
luna ºi stelele pe care le-ai fãcut,

*Ps. 111.2.

4. îmi zic: Ce este omul*, ca sã Te
gândeºti la el?
ªi fiul omului, ca sã-l bagi în seamã?

*Iov 7.17. Ps. 144.3. Evr. 2.6.

5. L-ai fãcut cu puþin mai prejos
decât Dumnezeu 
ºi l-ai încununat cu slavã ºi cu cinste.
6. I-ai dat stãpânire* peste lucrurile

mâinilor Tale,
toate** le-ai pus sub picioarele lui:

*Gen. 1.26,28. **1 Cor. 15.27. Evr. 2.8.

7. oile ºi boii laolaltã,
fiarele câmpului,
8. pãsãrile cerului ºi peºtii mãrii,
tot ce strãbate cãrãrile mãrilor.
9. Doamne Dumnezeul* nostru,
cât de minunat este Numele Tãu pe

tot pãmântul! *Vers. 1.

PSALMUL 9
Cãtre mai marele cântãreþilor.

Se cântã ca ºi „Mori pentru fiul”. 
Un psalm al lui David.

91. Voi lãuda pe Domnul din toatã
inima mea,

voi istorisi toate minunile Lui.
2. Voi face din Tine bucuria* ºi

veselia mea,
voi cânta Numele Tãu, Dumnezeule**

preaînalt, *Ps. 5.11. **Ps. 56.2; 83.18.

3. pentru cã vrãjmaºii mei dau înapoi,
se clatinã ºi pier dinaintea Ta.
4. Cãci Tu îmi sprijini dreptatea ºi

pricina mea 
ºi stai pe scaunul Tãu de domnie ca

un judecãtor drept.
5. Tu pedepseºti neamurile, nimiceºti

pe cel rãu,
le ºtergi* numele pentru totdeauna ºi

pe vecie. *Deut. 9.14. Prov. 10.7.

6. S-au dus vrãjmaºii! N-au rãmas din
ei decât niºte dãrâmãturi veºnice!
Niºte cetãþi dãrâmate de Tine! Li s-a

ºters pomenirea!
7. Ei s-au dus, dar Domnul* împãrã-

þeºte în veac 
ºi ªi-a pregãtit scaunul de domnie

pentru judecatã. *Ps. 102.12,26. Evr. 1.11.

8. El judecã lumea* cu dreptate,
judecã popoarele cu nepãrtinire.

*Ps. 96.13; 98.9.

9. Domnul* este scãparea celui asuprit,
scãpare la vreme de necaz.

*Ps. 32.7; 37.39; 46.1; 91.2.

10. Cei ce cunosc* Numele Tãu se
încred în Tine,
cãci Tu nu pãrãseºti pe cei ce Te

cautã, Doamne! *Ps. 91.14.

11. Cântaþi Domnului, care împãrã-
þeºte în Sion,
vestiþi* printre popoare isprãvile Lui!

*Ps. 107.22.
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12. Cãci El rãzbunã* sângele vãrsat 
ºi Îºi aduce aminte de cei nenorociþi,

nu uitã strigãtele lor. *Gen. 9.5.

13. Ai milã de mine, Doamne!
Vezi ticãloºia în care mã aduc vrãj-

maºii mei 
ºi ridicã-mã din porþile morþii,
14. ca sã vestesc toate laudele Tale 
în porþile fiicei Sionului 
ºi sã mã bucur* de mântuirea Ta.

*Ps. 13.5; 20.5; 35.9.

15. Neamurile* cad în groapa pe care
au fãcut-o 
ºi li se prinde piciorul în laþul pe care

l-au ascuns.
*Ps. 7.15,16; 35.8; 57.6; 94.23. Prov. 5.22; 22.8; 26.27.

16. Domnul Se aratã*, face dreptate 
ºi prinde pe cel rãu în lucrul mâinilor

lui. (Joc de instrumente**. Oprire)
*Exod 7.5; 14.4,10,31. **Ps. 19.14; 92.3.

17. Cei rãi se întorc la Locuinþa
morþilor:
toate neamurile* care uitã pe Dum-

nezeu. *Iov 8.13. Ps. 50.22.

18. Cãci cel nenorocit nu este uitat pe
vecie*,
nãdejdea** celor sãrmani nu piere pe

vecie. *Vers. 12. Ps. 12.5. **Prov. 23.18; 24.14.

19. Scoalã-Te, Doamne, ca sã nu
biruie omul;
neamurile sã fie judecate înaintea Ta!
20. Aruncã groaza în ei, Doamne,
ca sã ºtie popoarele cã nu sunt decât

oameni! (Oprire)

PSALMUL 10

101. Pentru ce stai aºa de departe,
Doamne?

Pentru ce Te ascunzi la vreme de
necaz?
2. Cel rãu, în mândria lui, urmãreºte

pe cei nenorociþi,
ºi ei cad* jertfã curselor urzite de el.

*Ps. 7.16; 9.15,16. Prov. 5.22.

3. Cãci cel rãu se fãleºte* cu pofta
lui,
iar rãpitorul** batjocoreºte ºi neso-

coteºte pe Domnul.
*Ps. 94.4. **Prov. 28.4. Rom. 1.32.

4. Cel rãu zice cu trufie: „Nu* pedep-
seºte Domnul!
Nu este Dumnezeu!” Iatã toate gân-

durile** lui. *Ps. 14.2. **Ps. 14.1; 53.1.

5. Treburile îi merg bine în orice
vreme;
judecãþile* Tale sunt prea înalte pentru

el, ca sã le poatã vedea,

ºi suflã cu dispreþ** împotriva tuturor
potrivnicilor lui.

*Prov. 24.7. Isa. 26.11. **Ps. 12.5.

6. El zice* în inima lui: „Nu mã cla-
tin,
în veci** sunt scutit de nenorocire!”

*Ps. 30.6. Ecl. 8.11. Isa. 56.12. **Apoc. 18.7.

7. Gura* îi este plinã de blesteme, de
înºelãtorii ºi de vicleºuguri;
ºi sub limbã** are rãutate ºi fãrã-

delege†. *Rom. 3.14. **Iov 20.12. †Ps. 12.2.

8. Stã la pândã lângã sate 
ºi ucide pe cel nevinovat în locuri*

dosnice:
ochii lui pândesc** pe cel nenorocit.

*Hab. 3.14. **Ps. 17.11.

9. Stã* la pândã în ascunzãtoarea lui,
ca leul în vizuinã:
stã la pândã sã prindã pe cel neno-

rocit.
Îl prinde ºi-l trage în laþul lui:

*Ps. 17.12. Mica 7.2.

10. se îndoaie, se pleacã 
ºi-i cad sãracii în gheare!
11. El zice în inima lui: „Dumnezeu

uitã!
Îºi ascunde* faþa, ºi în veac nu va

vedea!” *Iov 22.13. Ps. 73.11; 94.7. Ezec. 8.12; 9.9.

12. Scoalã-Te, Doamne Dumnezeule,
ridicã* mâna!
Nu uita pe cei nenorociþi! *Mica 5.9.

13. Pentru ce sã huleascã cel rãu pe
Dumnezeu?
Pentru ce sã zicã în inima lui cã Tu

nu pedepseºti?
14. Dar Tu vezi; cãci Tu priveºti

necazul ºi suferinþa, ca sã iei în mânã
pricina lor.
În nãdejdea Ta se lasã* cel nenorocit,

ºi Tu vii în ajutor orfanului**.
*2 Tim. 1.12. 1 Pet. 4.19. **Ps. 68.5. Osea 14.3.

15. Zdrobeºte* braþul celui rãu,
pedepseºte-i fãrãdelegile, ca sã piarã

din ochii Tãi! *Ps. 37.17.

16. Domnul* este Împãrat în veci de
veci;
neamurile sunt nimicite din þara Lui.

*Ps. 29.10; 145.13; 146.10. Ier. 10.10. Plân. 5.19. Dan. 4.34;
6.26. 1 Tim. 1.17.

17. Tu auzi rugãciunile celor ce suferã,
Doamne!
Le întãreºti* inima, Îþi pleci urechea

spre ei, *1 Cron. 29.18.

18. ca sã faci* dreptate orfanului ºi
celui asuprit 
ºi ca sã nu mai insufle groaza omul

cel luat din pãmânt. *Ps. 82.3. Isa. 11.4.
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PSALMUL 11
Cãtre mai marele cântãreþilor. 

Fãcut de David.

111. La Domnul* gãsesc scãpare!
Cum** puteþi sã-mi spuneþi:

„Fugi în munþii voºtri, ca o pasãre”?
*Ps. 56.11. **1 Sam. 26.19,20.

2. Cãci iatã cã cei rãi* îºi încordeazã
arcul,
îºi potrivesc sãgeata** pe coardã,
ca sã tragã pe ascuns asupra celor cu

inima curatã. *Ps. 64.3,4. **Ps. 21.12.

3. ªi, când se surpã* temeliile,
ce ar putea sã mai facã cel neprihã-

nit? *Ps. 82.5.

4. Domnul* este în templul Lui cel
sfânt, Domnul Îºi are scaunul** de
domnie în ceruri.
Ochii† Lui privesc, ºi pleoapele Lui

cerceteazã pe fiii oamenilor.
*Hab. 2.20. **Ps. 2.4. Isa. 66.1. Mat. 5.34; 23.22. Fapt. 7.49.
Apoc. 4.2. †Ps. 33.13; 34.15,16; 66.7.

5. Domnul încearcã* pe cel nepri-
hãnit,
dar urãºte pe cel rãu ºi pe cel ce

iubeºte silnicia. *Gen. 22.1. Iac. 1.12.

6. Peste cei rãi plouã* cãrbuni, foc ºi
pucioasã:
un vânt dogoritor**, iatã paharul de

care au ei parte. *Gen. 19.24. 
Ezec. 38.22. **Gen. 43.34. 1 Sam. 1.4; 9.23. Ps. 75.8.

7. Cãci Domnul este drept, iubeºte
dreptatea*,
ºi cei neprihãniþi privesc faþa** Lui.

*Ps. 45.7; 146.8. **Iov 36.7. Ps. 33.18; 34.15. 1 Pet. 3.12.

PSALMUL 12
Cãtre mai marele cântãreþilor. 

De cântat pe harpa cu opt corzi. 
Un psalm al lui David.

121. Vino în ajutor, Doamne, cãci
se duc oamenii evlavioºi*,

pier credincioºii dintre fiii oamenilor.
*Isa. 57.1. Mica 7.2.

2. Oamenii îºi spun minciuni* unii altora,
pe buze au lucruri linguºitoare**,

vorbesc cu inimã prefãcutã.
*Ps. 10.7. **Ps. 28.3; 62.4. Ier. 9.8. Rom. 16.18.

3. Nimiceascã Domnul toate buzele
linguºitoare,
limba care vorbeºte cu trufie*,

*1 Sam. 2.3. Ps. 17.10. Dan. 7.8,25.

4. pe cei ce zic: „Suntem tari cu
limba noastrã,
cãci buzele noastre sunt cu noi: cine

ar putea sã fie stãpân peste noi?”
5. „Pentru cã cei nenorociþi sunt asupriþi

ºi pentru cã sãracii gem,

acum”, zice Domnul, „Mã scol* ºi
aduc mântuire celor asupriþi**.”

*Exod 3.7,8. Isa. 33.10. **Ps. 10.5.

6. Cuvintele Domnului sunt cuvinte*
curate,
un argint lãmurit în cuptor de pãmânt

ºi curãþat de ºapte ori. 
*2 Sam. 22.31. Ps. 18.30; 19.8; 119.140. Prov. 30.5.

7. Tu, Doamne, îi vei pãzi 
ºi-i vei apãra de neamul acesta pe

vecie.
8. Pretutindeni miºunã cei rãi,
când domneºte ticãloºia printre fiii

oamenilor.

PSALMUL 13
Cãtre mai marele cântãreþilor. 

Un psalm al lui David.

131. Pânã când, Doamne, mã vei
uita neîncetat?

Pânã când* Îþi vei ascunde faþa de
mine?

*Deut. 31.17. Iov 13.24. Ps. 44.24; 88.14; 89.46. Isa. 59.2.

2. Pânã când voi avea sufletul plin de
griji
ºi inima plinã de necazuri în fiecare

zi?
Pânã când se va ridica vrãjmaºul meu

împotriva mea?
3. Priveºte, rãspunde-mi, Doamne

Dumnezeul meu!
Dã luminã* ochilor mei, ca** sã 

n-adorm somnul morþii,
*Ezra 9.8. **Ier. 51.39.

4. ca sã nu zicã* vrãjmaºul meu: 
„L-am biruit!”
ªi sã nu se bucure potrivnicii mei,

când mã clatin. *Ps. 25.2; 35.19; 38.16.

5. Eu am încredere în bunãtatea* Ta,
sunt cu inima veselã, din pricina

mântuirii Tale: *Ps. 33.21.

6. cânt Domnului,
cãci mi-a fãcut* bine! *Ps. 116.7; 119.17.

PSALMUL 14
Cãtre mai marele cântãreþilor. 

Un psalm al lui David.

141. Nebunul* zice în inima lui:
„Nu este Dumnezeu!”

S-au stricat** oamenii, fac fapte
urâte;
nu este nici unul care sã facã binele.

*Ps. 10.4; 53.1, etc. **Gen. 6.11,12. Rom. 3.10, etc.
2. Domnul* Se uitã de la înãlþimea

cerurilor peste fiii oamenilor,
sã vadã de este vreunul care sã aibã

pricepere
ºi care sã caute pe Dumnezeu.

*Ps. 33.13; 102.19.
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3. Dar toþi* s-au rãtãcit, toþi s-au
dovedit niºte netrebnici;
nu este nici unul care sã facã binele,

nici unul mãcar. *Rom. 3.10-12.
4. ªi-au pierdut mintea toþi cei ce

sãvârºesc fãrãdelegea,
de mãnâncã* pe poporul Meu cum

mãnâncã pâinea, 
ºi nu cheamã** pe Domnul?

*Ier. 10.25. Amos 8.4. Mica 3.3. **Ps. 79.6. Isa. 64.7.
5. Ei vor tremura de spaimã,
când Se va arãta Dumnezeu în mij-

locul neamului neprihãnit.
6. Râdeþi voi de nãdejdea celui

nenorocit...,
dar scãparea lui este Domnul*.

*Ps. 9.9; 142.5.
7. O! de* ar porni din Sion izbãvirea

lui Israel!...
Când** va întoarce Domnul înapoi

pe prinºii de rãzboi ai poporului Sãu,
Iacov se va veseli, ºi Israel se va

bucura. *Ps. 53.6. **Iov 42.10. Ps. 126.1.

PSALMUL 15
Un psalm al lui David.

151. Doamne, cine* va locui în
cortul Tãu?

Cine va locui pe muntele** Tãu cel
sfânt? *Ps. 24.3, etc. **Ps. 2.6; 3.4.
2. – Cel ce* umblã în neprihãnire, cel

ce face voia lui Dumnezeu 
ºi spune** adevãrul din inimã.

*Isa. 33.15. **Zah. 8.16. Efes. 4.25.
3. Acela nu cleveteºte* cu limba lui,
nu face rãu semenului sãu 
ºi nu aruncã** ocara asupra aproa-

pelui sãu. *Lev. 19.16. Ps. 34.13. **Exod 23.1.
4. El priveºte* cu dispreþ pe cel

vrednic de dispreþuit,
dar cinsteºte pe cei ce se tem de

Domnul.
El nu-ºi ia vorba înapoi dacã face un

jurãmânt** în paguba lui.
*Est. 3.2. **Judc. 11.35.

5. El nu-ºi dã banii* cu dobândã 
ºi nu ia mitã** împotriva celui

nevinovat.
Cel ce se poartã aºa, nu se clatinã† nici-

odatã. *Exod 22.25. Lev. 25.36. Deut. 23.19. Ezec. 
18.8; 22.12. **Exod 23.8. Deut. 16.19. †Ps. 16.8. 2 Pet. 1.10.

PSALMUL 16
O cântare a lui David.

161. Pãzeºte-mã, Dumnezeule,
cãci* în Tine mã încred. *Ps. 25.20.

2. Eu zic Domnului: „Tu eºti Domnul
meu,
Tu eºti singura* mea fericire!”

*Iov 22.2,3; 35.7,8. Ps. 50.9. Rom. 11.35.

3. Sfinþii care sunt în þarã,
oamenii evlavioºi, sunt toatã plãcerea

mea.
4. Idolii se înmulþesc, oamenii aleargã

dupã dumnezei strãini,
dar eu n-aduc jertfele lor de sânge 
ºi nu pun numele* lor pe buzele mele.

*Exod 23.13. Ios. 23.7. Osea 2.16,17.

5. Domnul* este partea mea de moº-
tenire ºi paharul** meu,
Tu îmi îndrepþi sorþul meu. *Deut. 32.9.

Ps. 73.26; 119.57; 142.5. Ier. 10.16. Plân. 3.24. **Ps. 11.6.

6. O moºtenire plãcutã mi-a cãzut la
sorþi,
o frumoasã moºie mi-a fost datã.
7. Eu binecuvântez pe Domnul care

mã sfãtuieºte, 
cãci pânã ºi noaptea îmi dã îndemnuri

inima*. *Ps. 17.3.

8. Am necurmat pe Domnul înaintea*
ochilor mei:
când este El la dreapta mea**, nu mã

clatin†.
*Fapt. 2.25, etc. **Ps. 73.23; 110.5; 121.5. †Ps. 15.5.

9. De aceea inima mi se bucurã,
sufletul mi se veseleºte*, 
ºi trupul mi se odihneºte în liniºte.

*Ps. 30.12; 57.8.

10. Cãci* nu vei lãsa sufletul** meu
în Locuinþa morþilor,
nu vei îngãdui ca preaiubitul Tãu sã

vadã putrezirea.
*Ps. 49.15. Fapt. 2.27,31; 13.35. **Lev. 19.28. Num. 6.6.

11. Îmi vei arãta cãrarea vieþii*;
înaintea** feþei Tale sunt bucurii

nespuse
ºi desfãtãri veºnice în dreapta† Ta.

*Mat. 7.14. **Ps. 17.15; 21.6. Mat. 5.8. 1 Cor. 13.12.
1 Ioan 3.2. †Ps. 36.8.

PSALMUL 17
O rugãciune a lui David.

171. Doamne, ascultã-mi pricina
nevinovatã, ia aminte la strigã-

tele mele,
pleacã urechea la rugãciunea mea,

fãcutã cu buze neprefãcute!
2. Sã se arate dreptatea mea înaintea Ta,

ºi sã priveascã ochii Tãi neprihãnirea
mea!
3. Dacã îmi vei încerca inima, dacã o

vei cerceta* noaptea,
dacã mã vei încerca**, nu vei gãsi

nimic:
cãci ce-mi iese din gurã, aceea ºi

gândesc. *Ps. 16.7. **Iov 23.10. 
Ps. 26.2; 66.10; 139.2. Zah. 13.9. Mal. 3.2,3. 1 Pet. 1.7.

4. Cât priveºte legãturile cu oamenii,
eu, dupã cuvântul buzelor Tale,
mã feresc de calea celor asupritori;
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5. paºii mei stau neclintiþi* pe cãrã-
rile Tale 
ºi nu mi se clatinã picioarele. *Ps. 119.133.

6. Strig* cãtre Tine, cãci m-asculþi,
Dumnezeule!
Pleacã-Þi urechea spre mine, ascultã

cuvântul meu! *Ps. 116.2.

7. Aratã-Þi bunãtatea Ta cea minu-
natã*, Tu, care scapi pe cei ce cautã
adãpost
ºi-i izbãveºti de potrivnicii lor prin

dreapta Ta! *Ps. 31.21.

8. Pãzeºte-mã* ca lumina ochiului,
ocroteºte-mã la umbra** aripilor Tale

*Deut. 32.10. Zah. 2.8. **Rut 2.12. Ps. 36.7; 
57.1; 61.4; 63.7; 91.1,4. Mat. 23.37.

9. de cei rãi, care mã prigonesc,
de vrãjmaºii mei de moarte, care mã

împresoarã.
10. Ei îºi închid* inima,
au cuvinte semeþe** în gurã. *Deut.

32.15. Iov 15.27. Ps. 73.7; 119.70. **1 Sam. 2.3. Ps. 31.18.

11. Se þin de paºii mei, mã încon-
joarã* chiar,
mã pândesc, ca** sã mã trânteascã la

pãmânt. *1 Sam. 23.26. **Ps. 10.8-10.

12. Parcã ar fi un leu lacom dupã
pradã,
un pui de leu care stã la pândã în

culcuºul lui.
13. Scoalã-Te, Doamne, ieºi înaintea

vrãjmaºului, doboarã-l!
Izbãveºte-mã de cel rãu cu sabia* Ta!

*Isa. 10.5.

14. Scapã-mã de oameni, cu mâna Ta,
Doamne, de oamenii lumii acesteia,
care îºi au partea lor în viaþa

aceasta*
ºi cãrora le umpli pântecele cu

bunãtãþile Tale.
Copiii lor sunt sãtui,
ºi prisosul lor îl lasã pruncilor lor.

*Ps. 73.12. Luca 16.25. Iac. 5.5.

15. Dar eu, în nevinovãþia* mea, voi
vedea faþa Ta:
cum mã voi trezi, mã voi sãtura** de

chipul Tãu. *1 Ioan 3.2. **Ps. 4.6,7; 16.11; 65.4.

PSALMUL 18
Cãtre mai marele cântãreþilor. Un

psalm al lui David, robul Domnului.
El a spus Domnului cuvintele

cântãrii acesteia când l-a scãpat
Domnul din mâna tuturor

vrãjmaºilor sãi ºi din mâna lui Saul.
El a zis:

181. „Te iubesc* din inimã, Doamne,
tãria mea! *Ps. 144.1.

2. Doamne, Tu eºti stânca mea, cetã-

þuia mea, izbãvitorul meu!
Dumnezeule, Tu eºti stânca mea în

care mã ascund*,
scutul meu, tãria care mã scapã ºi

întãritura mea! *Evr. 2.13.

3. Eu strig: „Lãudat sã fie Domnul*!”,
ºi sunt izbãvit de vrãjmaºii mei.

*Ps. 76.4.

4. Mã înconjuraserã legãturile morþii* 
ºi mã îngroziserã râurile pieirii;

*Ps. 116.3.

5. mã înfãºuraserã legãturile mormântu-
lui
ºi mã prinseserã laþurile morþii.
6. Dar, în strâmtorarea mea, am chemat

pe Domnul 
ºi am strigat cãtre Dumnezeul meu:
din locaºul Lui, El mi-a auzit glasul,
ºi strigãtul meu a ajuns pânã la El,

pânã la urechile Lui.
7. Atunci s-a zguduit* pãmântul ºi 

s-a cutremurat,
temeliile munþilor s-au miºcat 
ºi s-au clãtinat, pentru cã El Se

mâniase. *Fapt. 4.31.

8. Din nãrile Lui se ridica fum,
ºi un foc mistuitor ieºea din gura Lui:
cãrbuni aprinºi þâºneau din ea.
9. A plecat* cerurile ºi S-a coborât:
un nor gros era sub picioarele Lui.

*Ps. 144.5.

10. Cãlãrea* pe un heruvim ºi zbura,
venea plutind** pe aripile vântului.

*Ps. 99.1. **Ps. 104.3.

11. Întunericul ªi-l fãcuse înveli-
toare,
iar cortul Lui*, împrejurul Lui,
erau niºte ape întunecoase ºi nori

negri. *Ps. 97.2.

12. Din strãlucirea* care se rãsfrân-
gea înaintea Lui ieºeau nori 
care aruncau grindinã ºi cãrbuni de

foc. *Ps. 97.3.

13. Domnul a tunat în ceruri,
Cel Preaînalt a fãcut sã-I rãsune

glasul*
cu grindinã ºi cãrbuni de foc. *Ps. 29.3.

14. A aruncat* sãgeþi ºi a risipit pe
vrãjmaºii mei,
a înmulþit loviturile trãsnetului ºi i-a

pus pe fugã. *Ios. 10.10. Ps. 144.6. Isa. 30.30.

15. Atunci s-a vãzut albia* apelor 
ºi s-au descoperit temeliile lumii,
la mustrarea Ta, Doamne,
la vuietul suflãrii nãrilor Tale.

*Exod 15.8. Ps. 106.9.

16. El ªi-a întins mâna* de sus, m-a
apucat,
m-a scos din apele cele mari; *Ps. 144.7.
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17. m-a izbãvit de potrivnicul meu
cel puternic,
de vrãjmaºii mei, care erau mai tari

decât mine.
18. Ei nãvãliserã deodatã peste mine

în ziua strâmtorãrii mele;
dar Domnul a fost sprijinul meu.
19. El m-a scos la loc larg* 
ºi m-a scãpat, pentru cã mã iubeºte.

*Ps. 31.8; 118.5.

20. Domnul mi-a fãcut* dupã nepri-
hãnirea mea,
mi-a rãsplãtit dupã curãþia mâinilor

mele: *1 Sam. 24.19.

21. cãci am pãzit cãile Domnului 
ºi n-am pãcãtuit împotriva Dumnezeului

meu.
22. Toate poruncile Lui au fost

înaintea mea 
ºi nu m-am depãrtat de la legile Lui.
23. Am fost fãrã vinã faþã de El 
ºi m-am pãzit de fãrãdelegea mea.
24. De aceea*, Domnul mi-a rãsplãtit

dupã neprihãnirea mea, dupã curãþia
mâinilor mele înaintea ochilor Lui.

*1 Sam. 26.23.

25. Cu cel bun* Tu Te arãþi bun,
cu omul neprihãnit Te arãþi nepri-

hãnit; *1 Împ. 8.32.

26. cu cel curat Te arãþi curat,
ºi cu cel stricat* Te porþi dupã

stricãciunea lui. *Lev. 26.23,24,27,28. Prov. 3.34.

27. Tu mântuieºti pe poporul care se
smereºte
ºi smereºti privirile* trufaºe.

*Ps. 101. Prov. 6.17.

28. Da, Tu îmi aprinzi* lumina mea.
Domnul Dumnezeul meu îmi lumi-

neazã întunericul meu. *Iov 18.6.

29. Cu Tine mã nãpustesc asupra unei
oºti înarmate,
cu Dumnezeul meu sar peste un zid

întãrit.
30. Cãile lui Dumnezeu sunt desãvâr-

ºite*,
cuvântul Domnului este încercat**:
El este un scut pentru† toþi cei ce

aleargã la El. *Deut. 32.4. Dan. 4.37. 
Apoc. 15.3. **Ps. 12.6; 119.140. Prov. 30.5. †Ps. 17.7.

31. Cãci* cine este Dumnezeu, afarã
de Domnul,
ºi cine este o stâncã, afarã de Dum-

nezeul nostru?
*Deut. 32.31,39. 1 Sam. 2.2. Ps. 86.8. Isa. 45.5.

32. Dumnezeu mã încinge* cu putere 
ºi mã povãþuieºte pe calea cea dreaptã.

*Ps. 91.2.

33. El îmi face picioarele ca ale cer-
boaicelor*
ºi mã aºazã pe înãlþimile** mele1.

*2 Sam. 2.18. Hab. 3.19. **Deut. 32.13; 33.29.

34. El îmi deprinde* mâinile la luptã,
aºa cã braþele mele întind arcul de

aramã. *Ps. 144.1.

35. Tu îmi dai scutul mântuirii Tale,
dreapta Ta mã sprijinã,
ºi îndurarea Ta mã face mare.
36. Tu lãrgeºti drumul sub paºii mei,
ºi nu-mi alunecã gleznele*. *Prov. 4.12.

37. Urmãresc pe vrãjmaºii mei, îi
ajung
ºi nu mã întorc pânã nu-i nimicesc.
38. Îi zdrobesc, de nu pot sã se mai

ridice:
ei cad sub picioarele mele.
39. Tu mã încingi cu putere pentru

luptã
ºi rãpui pe potrivnicii mei sub picioa-

rele mele.
40. Tu faci pe vrãjmaºii mei sã dea

dosul înaintea mea,
ºi eu nimicesc pe cei ce mã urãsc.
41. Ei strigã, dar n-are cine sã-i

scape!
Strigã cãtre Domnul*, dar nu le

rãspunde! *Iov 27.9; 35.12. Prov. 1.28. 
Isa. 1.15. Ier. 11.11; 14.12. Ezec. 8.18. Mica 3.4. Zah. 7.13.

42. Îi pisez ca praful pe care-l ia
vântul,
îi calc în picioare ca noroiul* de pe

uliþe. *Zah. 10.5.

43. Tu mã scapi* din neînþelegerile
poporului; mã pui în fruntea** neamu-
rilor;
un popor pe care nu-l cunoºteam† îmi

este supus.
*2 Sam. 2.9,10; 3.1. **2 Sam. 8. †Isa. 52.15; 55.5.

44. El ascultã de mine la cea dintâi
poruncã,
fiii strãinului* mã linguºesc**.

*Deut. 33.29. Ps. 66.3; 81.15. **Mica 7.17.

45. Fiilor strãinului li se moaie inima
de mine 
ºi ies tremurând din cetãþuile lor.
46. Trãiascã Domnul ºi binecuvântatã

sã fie Stânca mea!
Mãrit sã fie Dumnezeul mântuirii

mele,
47. Dumnezeu, Rãzbunãtorul meu,
care îmi supune* popoarele *Ps. 47.3.

48. ºi mã izbãveºte de vrãjmaºii mei!
Tu mã înalþi* mai presus de potriv-

nicii mei,
mã scapi de omul asupritor. *Ps. 59.1.

PSALMII 18562

1. Cetãþuile de pe munþi

49. De aceea*, Doamne, Te voi lãuda
printre neamuri,
voi cânta spre slava Numelui Tãu.

*Rom. 15.9.

50. El dã mari izbãviri* împãratului
Sãu
ºi dã îndurare unsului Sãu:
lui David ºi seminþei lui pe vecie**.

*Ps. 144.10. **2 Sam. 7.13.

PSALMUL 19
Cãtre mai marele cântãreþilor. 

Un psalm al lui David.

191. Cerurile* spun slava lui Dum-
nezeu,

ºi întinderea lor vesteºte lucrarea
mâinilor Lui. *Gen. 1.6. Isa. 40.22. Rom. 1.19,20.

2. O zi istoriseºte alteia acest lucru,
o noapte dã de ºtire alteia despre el.
3. ªi aceasta fãrã vorbe, fãrã cuvinte
al cãror sunet sã fie auzit:
4. dar rãsunetul lor strãbate tot*

pãmântul,
ºi glasul lor merge pânã la marginile

lumii.
În ceruri El a întins un cort soarelui.

*Rom. 10.18.

5. ªi soarele, ca un mire care iese din
odaia lui de nuntã,
se aruncã în drumul lui cu bucuria*

unui viteaz: *Ecl. 1.5.

6. rãsare la un capãt al cerurilor 
ºi îºi isprãveºte drumul la celãlalt

capãt;
nimic nu se ascunde de cãldura lui.
7. Legea Domnului este desãvârºitã*

ºi învioreazã sufletul;
mãrturia Domnului este adevãratã ºi

dã înþelepciune celui neºtiutor.
*Ps. 111.7.

8. Orânduirile Domnului sunt fãrã
prihanã ºi veselesc inima;
poruncile Domnului sunt curate* ºi

lumineazã** ochii. *Ps. 12.6. **Ps. 13.3.

9. Frica de Domnul este curatã ºi þine
pe vecie;
judecãþile Domnului sunt adevãrate,

toate sunt drepte.
10. Ele sunt mai de preþ decât aurul,

decât* mult aur curat;
sunt mai dulci** decât mierea, decât

picurul din faguri.
*Ps. 119.72,127. Prov. 8.1-11,19. **Ps. 119.103.

11. Robul Tãu primeºte ºi el învãþãtura
de la ele;
pentru cine le pãzeºte*, rãsplata este

mare. *Prov. 29.18.

12. Cine îºi cunoaºte greºelile* fãcute
din neºtiinþã?
Iartã-mi greºelile** pe care nu le

cunosc†! *Ps. 40.12. **Lev. 4.2, etc. †Ps. 90.8.

13. Pãzeºte*, de asemenea, pe robul
Tãu de mândrie,
ca sã** nu stãpâneascã ea peste

mine!
Atunci voi fi fãrã prihanã, nevinovat

de pãcate mari.
*Gen. 20.6. 1 Sam. 25.32-34,39. **Ps. 119.133. Rom. 6.12,14.

14. Primeºte cu bunãvoinþã cuvintele*
gurii mele 
ºi cugetele inimii mele,
Doamne, Stânca mea ºi Izbãvitorul**

meu! *Ps. 51.15. **Isa. 43.14; 44.6; 47.4. 1 Tes. 1.10.

PSALMUL 20
Cãtre mai marele cântãreþilor. 

Un psalm al lui David.

201. Sã te asculte Domnul în ziua
necazului,

sã te ocroteascã* Numele Dumnezeului
lui Iacov, *Prov. 18.10.

2. sã-þi trimitã ajutor din locaºul Sãu
cel sfânt 
ºi sã te sprijine din Sion!

*1 Împ. 6.16. 2 Cron. 20.8. Ps. 73.17.

3. Sã-ªi aducã aminte de toate darurile
tale de mâncare 
ºi sã primeascã arderile tale de tot!

(Oprire)

4. Sã-þi dea* ce-þi doreºte inima 
ºi sã-þi împlineascã toate planurile

tale! *Ps. 21.2.

5. Atunci noi ne vom bucura* de
biruinþa ta 
ºi vom flutura steagul în** Numele

Dumnezeului nostru.
Domnul sã-þi asculte toate dorinþele

tale! *Ps. 9.14. **Exod 17.15. Ps. 60.4.

6. ªtiu de acum cã Domnul scapã pe
unsul* Sãu 
ºi-i va rãspunde din ceruri, din

locaºul Lui cel sfânt,
prin ajutorul atotputernic al dreptei

Lui. *Ps. 2.2.

7. Unii* se bizuie pe carele lor, alþii
pe caii lor;
dar noi** ne bizuim pe Numele

Domnului Dumnezeului nostru.
*Ps. 33.16,17. Prov. 21.31. Isa. 31.1. **2 Cron. 32.8.

8. Ei se îndoaie ºi cad;
dar noi ne ridicãm ºi rãmânem în

picioare.
9. Scapã, Doamne, pe împãratul 
ºi ascultã-ne când Te chemãm!
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PSALMUL 21
Cãtre mai marele cântãreþilor. 

Un psalm al lui David.

211. Doamne, împãratul se bucurã
de ocrotirea puternicã pe care i-o

dai Tu.
ªi cum îl umple de veselie ajutorul*

Tãu! *Ps. 20.5,6.
2. I-ai dat ce-i dorea* inima 
ºi n-ai lãsat neîmplinit ce-i cereau

buzele. *Ps. 20.4,5.             (Oprire)
3. Cãci i-ai ieºit înainte cu binecu-

vântãri de fericire 
ºi i-ai pus pe cap* o cununã de aur

curat. *2 Sam. 12.30. 1 Cron. 20.2.
4. Îþi cerea viaþa*, ºi i-ai dat-o:
o viaþã lungã** pentru totdeauna ºi

pe vecie. *Ps. 61.5,6. **2 Sam. 7.19. Ps. 91.16.
5. Mare este slava lui în urma

ajutorului Tãu.
Tu pui peste el strãlucirea ºi mãreþia.
6. Îl faci pe vecie o pricinã de

binecuvântãri
ºi-l umpli de bucurie* înaintea feþei

Tale. *Ps. 16.11; 45.7. Fapt. 2.28.
7. Cãci împãratul se încrede în Domnul;
ºi bunãtatea Celui Preaînalt îl face sã

nu se clatine*. *Ps. 16.8.
8. Mâna ta, împãrate, va ajunge* pe

toþi vrãjmaºii tãi,
dreapta ta va ajunge pe cei ce te

urãsc *1 Sam. 31.3.
9. ºi-i vei face ca un cuptor* aprins,
în ziua când te vei arãta;
Domnul îi va nimici** în mânia Lui,
ºi-i va mânca focul†.

*Mal. 4.1. **Ps. 56.1,2. †Ps. 18.8. Isa. 26.11.

10. Le vei ºterge sãmânþa* de pe
pãmânt
ºi neamul lor din mijlocul fiilor

oamenilor.
*1 Împ. 13.34. Iov 18.16,17,19. Ps. 37.28; 109.13. Isa. 14.20.
11. Ei au urzit lucruri rele împotriva ta,
au fãcut sfaturi* rele, dar nu vor

izbuti. *Ps. 2.1.
12. Cãci îi vei face sã dea dosul 
ºi vei trage cu arcul tãu asupra lor.
13. Scoalã-Te, Doamne, cu puterea Ta,
ºi vom cânta ºi vom lãuda puterea Ta.

PSALMUL 22
Cãtre mai marele cântãreþilor. 

Se cântã ca „Cerboaica zorilor”. 
Un psalm al lui David.

221. Dumnezeule*! Dumnezeule!
Pentru ce m-ai pãrãsit 

ºi pentru ce Te depãrtezi fãrã sã-mi
ajuþi ºi fãrã s-asculþi plângerile**
mele? *Mat. 27.46. Marc. 15.34. **Evr. 5.7.

2. Strig ziua, Dumnezeule, ºi nu-mi
rãspunzi:
strig ºi noaptea, ºi tot n-am odihnã.
3. Totuºi Tu eºti Cel Sfânt 
ºi Tu locuieºti în mijlocul laudelor*

lui Israel. *Deut. 10.21.

4. În Tine se încredeau pãrinþii noºtri:
se încredeau, ºi-i izbãveai.
5. Strigau cãtre Tine, ºi erau scãpaþi;
se încredeau în Tine*, ºi nu rãmâneau

de ruºine.
*Ps. 25.2,3; 31.1; 71.1. Isa. 49.23. Rom. 9.33.

6. Dar eu sunt vierme*, nu om,
am ajuns de ocara oamenilor** ºi

dispreþuit de popor.
*Iov 25.6. Isa. 41.14. **Isa. 53.3.

7. Toþi cei ce mã vãd* îºi bat joc de
mine,
îºi deschid gura, dau din cap** ºi zic:

*Mat. 27.39. Marc. 15.29. Luca 23.35. **Iov 16.4. Ps.
109.25.

8. „S-a încrezut* în Domnul! Sã-l
mântuiascã** Domnul,
sã-l izbãveascã, fiindcã-l iubeºte!” 

*Mat. 27.43. **Ps. 91.14.

9. Da, Tu m-ai* scos din pântecele
mamei,
m-ai pus la adãpost de orice grijã la

þâþele mamei mele; *Ps. 71.6.

10. de când eram la sânul* mamei,
am fost sub paza Ta,
din pântecele mamei ai fost Dumnezeul

meu. *Isa. 46.3; 49.1.

11. Nu Te depãrta de mine, cãci 
s-apropie necazul, 
ºi nimeni nu-mi vine în ajutor.
12. O mulþime* de tauri sunt împre-

jurul meu,
niºte tauri din Basan mã înconjoarã.

*Deut. 32.14. Ps. 68.30. Ezec. 39.18. Amos 4.1.

13. Îºi deschid* gura împotriva mea
ca un leu care sfâºie ºi rãcneºte.

*Iov 16.10. Ps. 35.21. Plân. 2.16; 3.46.

14. Am ajuns ca apa care se scurge,
ºi toate oasele* mi se despart;
mi s-a fãcut inima** ca ceara 
ºi se topeºte înãuntrul meu.

*Dan. 5.6. **Ios. 7.5. Iov 23.16.

15. Mi se usucã puterea* ca lutul 
ºi mi se lipeºte** limba de cerul

gurii: m-ai adus în þãrâna morþii.
*Prov. 17.22. **Iov 29.10. Plân. 4.4. Ioan 19.28.

16. Cãci niºte câini mã înconjoarã*,
o ceatã de nelegiuiþi dau târcoale

împrejurul meu,
mi-au strãpuns** mâinile ºi picioarele:

*Apoc. 22.15. **Mat. 27.35. Marc. 15.24. Luca 23.33.

Ioan 19.23,37; 20.25.
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17. toate oasele aº putea sã mi le
numãr.
Ei însã pândesc* ºi mã privesc;

*Luca 23.27,35.

18. îºi împart* hainele mele între ei 
ºi trag la sorþi pentru cãmaºa mea.

*Luca 23.34. Ioan 19.23,24.

19. Dar Tu, Doamne, nu Te depãrta*!
Tu, Tãria mea, vino degrabã în

ajutorul meu! *Vers. 11. Ps. 10.1.

20. Scapã-mi sufletul de sabie 
ºi viaþa* din ghearele câinilor**!

*Vers. 16. **Ps. 35.17.

21. Scapã-mã* din gura leului 
ºi scoate-mã** din coarnele bivo-

lului! *2 Tim. 4.17. **Isa. 34.7. Fapt. 4.27.

22. Voi vesti* Numele Tãu fraþilor**
mei
ºi Te voi lãuda în mijlocul adunãrii.

*Ps. 40.9. Evr. 2.12. **Ioan 20.17. Rom. 8.29.

23. Cei ce* vã temeþi de Domnul,
lãudaþi-L!
Voi toþi,  sãmânþa lui Iacov, slã-

viþi-L!
Cutremuraþi-vã înaintea Lui, voi toþi,

sãmânþa lui Israel! *Ps. 135.19,20.

24. Cãci El nici nu dispreþuieºte,
nici nu urãºte necazurile celui neno-
rocit
ºi nu-ªi ascunde faþa de el,
ci* îl ascultã când strigã cãtre El.

*Evr. 5.7.

25. În adunarea cea mare, Tu* vei fi
pricina laudelor mele:
ºi-mi voi împlini juruinþele** în faþa

celor ce se tem de Tine.
*Ps. 35.18; 40.9,10; 111.1. **Ps. 66.13; 116.14. Ecl. 5.4.

26. Cei sãraci* vor mânca ºi se vor
sãtura,
cei ce cautã pe Domnul, Îl vor lãuda:
veselã sã vã fie inima** pe vecie!

*Lev. 7.11,12,15,16. Ps. 69.32. Isa. 65.13. **Ioan 6.51.

27. Toate* marginile pãmântului îºi
vor aduce aminte ºi se vor întoarce la
Domnul:
toate familiile neamurilor** se vor

închina înaintea Ta.
*Ps. 2.8; 72.11; 86.9; 98.3. Isa. 49.6. **Ps. 96.7.

28. Cãci* a Domnului este împãrã-
þia:
El stãpâneºte peste neamuri.

*Ps. 47.8. Obad. 21. Zah. 14.9. Mat. 6.13.

29. Toþi cei puternici* de pe pãmânt
vor mânca ºi se vor închina ºi ei;
înaintea Lui se vor pleca toþi** cei ce

se coboarã în þãrânã,
cei ce nu pot sã-ºi pãstreze viaþa.

*Ps. 45.12. **Isa. 26.19. Filp. 2.10.

30. O sãmânþã de oameni Îi va sluji;

ºi se va vorbi* despre Domnul cãtre
cei ce vor veni** dupã ei.

*Ps. 87.6. **Ps. 78.6; 86.9; 102.18.

31. Aceºtia vor veni* ºi vor vesti drep-
tatea Lui,
vor vesti lucrarea Lui poporului care

se va naºte. *Isa. 60.3. Rom. 3.21,22.

PSALMUL 23
O cântare a lui David.

231. Domnul este pãstorul* meu:
nu voi duce lipsã de nimic**.

*Isa. 40.11. Ier. 23.4. Ezec. 34.11,12,23.
Ioan 10.11. 1 Pet. 2.25. Apoc. 7.17. **Filp. 4.19.

2. El mã paºte în* pãºuni verzi 
ºi mã duce la** ape de odihnã;

*Ezec. 34.14. **Apoc. 7.17.

3. îmi învioreazã sufletul 
ºi mã* povãþuieºte pe cãrãri drepte,
din pricina Numelui Sãu.

*Ps. 5.8; 31.3. Prov. 8.20.

4. Chiar dacã ar fi sã umblu prin
valea umbrei* morþii,
nu mã tem de** nici un rãu, cãci† Tu

eºti cu mine.
Toiagul ºi nuiaua Ta mã mângâie.

*Iov 3.5; 10.21,22; 24.17. Ps. 44.19. **Ps. 3.6; 27.1; 118.6.
†Isa. 43.2.

5. Tu* îmi întinzi masa în faþa potriv-
nicilor mei;
îmi ungi capul cu untdelemn**,
ºi paharul meu este plin de dã peste

el. *Ps. 104.15. **Ps. 92.10.

6. Da, fericirea ºi îndurarea mã vor
însoþi
în toate zilele vieþii mele, 
ºi voi locui în Casa Domnului pânã la

sfârºitul zilelor mele.

PSALMUL 24
Un psalm al lui David.

24 1. Al Domnului este* pãmântul
cu tot ce este pe el,

lumea ºi cei ce o locuiesc! *Exod 9.29; 
19.5. Deut. 10.14. Iov 41.11. Ps. 50.12. 1 Cor. 10.26,28.

2. Cãci* El l-a întemeiat pe mãri 
ºi l-a întãrit pe râuri.

*Gen. 1.9. Iov 38.6. Ps. 104.5; 136.6. 2 Pet. 3.5.

3. Cine* va putea sã se suie la muntele
Domnului?
Cine se va ridica pânã la locul Lui cel

sfânt? – *Ps. 15.1.

4. Cel* ce are mâinile nevinovate**
ºi inima curatã†,
cel ce nu-ºi dedã sufletul la minciunã 
ºi nu jurã†† ca sã înºele.

*Isa. 33.15,16. **Iov 17.9. 1 Tim. 2.8. †Mat. 5.8. ††Ps. 15.4.

5. Acela va cãpãta binecuvântarea
Domnului,
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starea dupã voia Lui datã de Dumnezeul
mântuirii lui.
6. Iatã partea de moºtenire a celor 

ce-L cheamã,
a celor ce cautã* faþa Ta,
Dumnezeul lui Iacov. –

*Ps. 27.8; 105.4.           (Oprire)

7. Porþi, ridicaþi-vã* capetele;
ridicaþi-vã, porþi veºnice,
ca** sã intre Împãratul slavei! –

*Isa. 26.2. **Ps. 97.6. Hag. 2.7. Mal. 3.1. 1 Cor. 2.8.

8. „Cine este acest Împãrat al
slavei?” –
Domnul cel tare ºi puternic,
Domnul cel viteaz în lupte.
9. Porþi, ridicaþi-vã capetele;
ridicaþi-le, porþi veºnice,
ca sã intre Împãratul slavei! –
10. „Cine este acest Împãrat al

slavei?” – Domnul oºtirilor:
El este Împãratul slavei! – (Oprire)

PSALMUL 25
Un psalm al lui David.

251. La Tine*, Doamne, îmi înalþ
sufletul. *Ps. 86.4; 143.8. Plân. 3.41.

2. În Tine, Dumnezeule, mã încred*:
sã nu fiu dat de ruºine,
ca sã** nu se bucure vrãjmaºii mei de

mine! *Ps. 22.5; 31.1; 34.8. 
Isa. 28.16; 49.23. Rom. 10.11. **Ps. 13.4.

3. Da, toþi cei ce nãdãjduiesc în Tine
nu vor fi daþi de ruºine:
ci de ruºine vor fi daþi cei ce Te

pãrãsesc fãrã temei.
4. Aratã-mi, Doamne, cãile* Tale 
ºi învaþã-mã cãrãrile Tale.

*Exod 33.13. Ps. 5.8; 27.11; 86.11; 119; 143.8,10.

5. Povãþuieºte-mã în adevãrul Tãu ºi
învaþã-mã;
cãci Tu eºti Dumnezeul mântuirii

mele,
Tu eºti totdeauna nãdejdea mea!
6. Adu-Þi aminte, Doamne, de îndu-

rarea* ºi bunãtatea Ta;
cãci sunt veºnice.

*Ps. 103.17; 106.1; 107.1. Isa. 63.15. Ier. 33.11.

7. Nu-Þi aduce aminte de greºelile*
din tinereþea mea, nici de fãrãdelegile
mele;
ci adu-Þi aminte de mine,
dupã** îndurarea Ta, pentru bunã-

tatea Ta, Doamne!
*Iov 13.26; 20.11. Ier. 3.25. **Ps. 51.1.

8. Domnul este bun ºi drept:
de aceea aratã El pãcãtoºilor calea.
9. El face pe cei smeriþi sã umble în

tot ce este drept.
El învaþã pe cei smeriþi calea Sa.

10. Toate cãrãrile Domnului sunt în-
durare ºi credincioºie 
pentru cei ce pãzesc legãmântul ºi

poruncile Lui.
11. Pentru* Numele Tãu, Doamne,

iartã-mi fãrãdelegea,
cãci** mare este!

*Ps. 31.3; 79.9; 109.21; 143.11. **Rom. 5.20.

12. Cine este omul care se teme de
Domnul?
Aceluia* Domnul îi aratã calea pe

care trebuie s-o aleagã. *Ps. 37.23.

13. El* va locui în fericire,
ºi sãmânþa** lui va stãpâni þara.

*Prov. 19.23. **Ps. 37.11,22,29.

14. Prietenia* Domnului este pentru
cei ce se tem de El,
ºi legãmântul fãcut cu El le dã

învãþãturã. *Prov. 3.32. Ioan 7.17; 15.15.

15. Eu îmi întorc necurmat ochii*
spre Domnul,
cãci El îmi va scoate picioarele din

laþ. *Ps. 141.8.

16. Priveºte-mã* ºi ai milã de mine,
cãci sunt pãrãsit ºi nenorocit.

*Ps. 69.16; 86.16.

17. Neliniºtea inimii mele creºte:
scoate-mã din necazul meu!
18. Uitã-Te* la ticãloºia ºi truda mea
ºi iartã-mi toate pãcatele mele.

*2 Sam. 16.12.

19. Vezi cât de mulþi sunt vrãjmaºii
mei
ºi cu ce urã mare mã urmãresc.
20. Pãzeºte-mi sufletul ºi scapã-mã!
Nu* mã lãsa sã fiu dat de ruºine când

mã încred în Tine! *Vers. 2.

21. Sã mã ocroteascã nevinovãþia ºi
neprihãnirea,
când îmi pun nãdejdea în Tine!
22. Izbãveºte*, Dumnezeule, pe Israel

din toate necazurile lui. *Ps. 130.8.

PSALMUL 26
Un psalm al lui David.

261. Fã-mi* dreptate, Doamne, cãci
umblu** în nevinovãþie 

ºi mã† încred în Domnul fãrã ºovãire.
*Ps. 7.8. **2 Împ. 20.3. Vers. 11. Prov.

20.7. †Ps. 28.7; 31.14. Prov. 29.25.

2. Cerceteazã-mã*, Doamne, încearcã-mã,
trece-mi prin cuptorul de foc rãrunchii

ºi inima! *Ps. 7.9; 17.3; 66.10; 139.23. Zah. 13.9.

3. Cãci bunãtatea Ta este înaintea
ochilor mei,
ºi umblu* în adevãrul Tãu. *2 Împ. 20.3.

4. Nu ºed împreunã cu* oamenii
mincinoºi
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ºi nu merg împreunã cu oamenii
vicleni. *Ps. 1.1. Ier. 15.17.

5. Urãsc* adunarea celor ce fac rãul 
ºi** nu stau împreunã cu cei rãi.

*Ps. 31.6; 139.21,22. **Ps. 1.1.

6. Îmi spãl mâinile în* nevinovãþie 
ºi aºa înconjor altarul Tãu, Doamne,

*Exod 30.19,20. Ps. 73.13. 1 Tim. 2.8.

7. ca sã izbucnesc în mulþumiri 
ºi sã istorisesc toate minunile Tale.
8. Doamne, eu iubesc* locaºul Casei

Tale 
ºi locul în care locuieºte slava Ta.

*Ps. 27.4.

9. Nu-mi* lua sufletul împreunã cu
pãcãtoºii,
nici viaþa cu oamenii care varsã

sânge, *1 Sam. 25.29. Ps. 28.3.

10. ale cãror mâini sunt nelegiuite 
ºi a cãror dreaptã este plinã de mitã*!

*Exod 23.8. Deut. 16.19. 1 Sam. 8.3. Isa. 33.15.

11. Eu umblu* în neprihãnire;
izbãveºte-mã ºi ai milã de mine! 

*Vers. 1.

12. Piciorul* meu stã pe calea cea
dreaptã**:
voi binecuvânta pe Domnul în† adu-

nãri. *Ps. 40.2. **Ps. 27.11. †Ps. 22.22; 107.32; 111.1.

PSALMUL 27
Un psalm al lui David.

271. Domnul este lumina* ºi mân-
tuirea** mea:

de cine sã mã tem?
Domnul† este sprijinitorul vieþii mele:

de cine sã-mi fie fricã?
*Ps. 84.11. Isa. 60.19,20. Mica 7.8.

**Exod 15.2. †Ps. 62.2,6; 118.14,21. Isa. 12.2.

2. Când înainteazã cei rãi împotriva
mea,
ca* sã-mi mãnânce carnea,
tocmai ei – prigonitorii ºi vrãjmaºii

mei – se clatinã ºi cad. *Ps. 14.4.

3. Chiar o oºtire de* ar tãbãrî împo-
triva mea,
inima mea tot nu s-ar teme.
Chiar rãzboi de s-ar ridica împotriva

mea,
tot plin de încredere aº fi. *Ps. 3.6.

4. Un* lucru cer de la Domnul 
ºi-l doresc fierbinte:
aº vrea sã locuiesc** toatã viaþa mea

în Casa Domnului,
ca sã privesc frumuseþea† Domnului 
ºi sã mã minunez de templul Lui.

*Ps. 26.8. **Ps. 65.4. Luca 2.37. †Ps. 90.17.

5. Cãci El mã va ocroti în coliba Lui,
în* ziua necazului,

mã va ascunde sub acoperiºul cor-
tului Lui
ºi mã va înãlþa pe** o stâncã.

*Ps. 31.20; 83.3; 91.1. Isa. 4.6. **Ps. 40.2.

6. Iatã cã mi se ºi înalþã capul* peste
vrãjmaºii mei, care mã înconjoarã:
voi aduce jertfe în cortul Lui,
în sunetul trâmbiþei,
voi cânta ºi voi lãuda pe Domnul. *Ps. 3.3.

7. Ascultã-mi, Doamne, glasul când
Te chem:
ai milã de mine ºi ascultã-mã!
8. Inima îmi zice din partea Ta: „Cautã*

faþa Mea!”
ªi faþa Ta, Doamne, o caut!

*Ps. 24.6; 105.4.
9. Nu-mi* ascunde faþa Ta,
nu depãrta cu mânie pe robul Tãu!
Tu eºti ajutorul meu, nu mã lãsa,
nu mã pãrãsi, Dumnezeul mântuirii

mele! *Ps. 69.17; 143.7.
10. Cãci* tatãl meu ºi mama mea mã

pãrãsesc,
dar Domnul mã primeºte. *Isa. 49.15.
11. Învaþã-mã*, Doamne, calea Ta ºi

povãþuieºte-mã pe cãrarea cea dreaptã,
din pricina vrãjmaºilor mei.

*Ps. 25.4; 86.11; 119.

12. Nu* mã lãsa la bunul plac al
potrivnicilor mei!
Cãci împotriva mea se ridicã niºte

martori** mincinoºi 
ºi niºte oameni care nu suflã† decât

asuprire. *Ps. 35.25. 
**1 Sam. 22.9. 2 Sam. 16.7,8. Ps. 35.11. †Fapt. 9.1.

13. O! dacã n-aº fi încredinþat cã voi
vedea bunãtatea Domnului
pe* pãmântul celor vii!...

*Ps. 56.13; 116.9; 142.5. Ier. 11.19. Ezec. 26.20.

14. Nãdãjduieºte* în Domnul!
Fii tare, îmbãrbãteazã-þi inima 
ºi nãdãjduieºte în Domnul!

*Ps. 31.24; 62.1,5; 130.5. Isa. 25.9. Hab. 2.3.

PSALMUL 28
Un psalm al lui David.

281. Doamne, cãtre Tine strig,
Stânca mea!

Nu* rãmâne surd la glasul meu,
ca** nu cumva, dacã Te vei depãrta

fãrã sã-mi rãspunzi,
sã ajung ca cei ce se coboarã în

groapã. *Ps. 83.1. **Ps. 88.4; 143.7.
2. Ascultã glasul rugãciunilor mele,

când strig cãtre Tine 
ºi când* îmi ridic mâinile spre** locaºul

Tãu cel sfânt.
*1 Împ. 6.22,23; 8.28,29. Ps. 5.7. **Ps. 138.2.

3. Nu* mã lua de pe pãmânt împreunã
cu cei rãi
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ºi cu oamenii nelegiuiþi,
care** vorbesc de pace aproapelui lor,
ºi, când colo, au rãutate în inimã.

*Ps. 26.9. **Ps. 12.2; 55.21; 62.4. Ier. 9.8.

4. Rãsplãteºte-le* dupã lucrãrile lor
ºi dupã rãutatea faptelor lor,
rãsplãteºte-le dupã lucrarea mâinilor

lor!
Dã-le plata care li se cuvine!

*2 Tim. 4.14. Apoc. 18.6.

5. Cãci ei* nu iau aminte la lucrãrile
Domnului,
la lucrarea mâinilor Lui.
Sã-i doboare ºi sã nu-i mai scoale!

*Iov 34.27. Isa. 5.12.

6. Binecuvântat sã fie Domnul,
cãci ascultã glasul rugãciunilor mele.
7. Domnul este tãria* mea ºi scutul

meu;
în El mi se** încrede inima, ºi sunt

ajutat.
De aceea îmi este plinã de veselie inima 
ºi-L laud prin cântãrile mele.

*Ps. 18.2. **Ps. 13.5; 22.4.

8. Domnul este tãria poporului Sãu,
El este stânca* izbãvitoare a unsului

Sãu. *Ps. 20.6.

9. Mântuieºte, Doamne, poporul Tãu
ºi binecuvânteazã moºtenirea* Ta!
Fii pãstorul ºi** sprijinitorul lor în

veci. *Deut. 9.29. 1 Împ. 8.51,53. **Ezra 1.4.

PSALMUL 29
Un psalm al lui David.

291. Fiii lui Dumnezeu, daþi*
Domnului,

daþi Domnului slavã ºi cinste.
*1 Cron. 16.28,29. Ps. 96.7-9.

2. Daþi Domnului slava cuvenitã
Numelui Lui!
Închinaþi-vã înaintea Domnului îmbrã-

caþi cu podoabe* sfinte! *2 Cron. 20.21.

3. Glasul Domnului rãsunã pe ape,
Dumnezeul* slavei face sã bubuie

tunetul:
Domnul este pe ape mari. *Iov 37.4,5.

4. Glasul Domnului este puternic,
glasul Domnului este mãreþ.
5. Glasul Domnului sfãrâmã cedrii;
Domnul sfãrâmã cedrii* Libanului;

*Isa. 2.13.

6. îi* face sã sarã ca niºte viþei,
ºi Libanul ºi Sirionul** sar ca niºte

pui de bivoli. *Ps. 114.4. **Deut. 3.9.

7. Glasul Domnului face sã þâºneascã
flãcãri de foc,
8. glasul Domnului face sã se cutre-

mure pustiul;

Domnul face sã tremure pustiul
Cades*. *Num. 13.26.

9. Glasul Domnului face pe cerboaice*
sã nascã;
El despoaie pãdurile;
în locaºul Lui totul strigã: „Slavã!”

*Iov 39.1-3.

10. Domnul stãtea* pe scaunul Lui de
domnie când cu potopul, 
ºi Domnul împãrãþeºte în** veci pe

scaunul Lui de domnie.
*Gen. 6.17. Iov 38.8,25. **Ps. 10.16.

11. Domnul* dã tãrie poporului Sãu,
Domnul binecuvânteazã pe poporul

Sãu cu pace. *Ps. 28.8.

PSALMUL 30
Un psalm. O cântare pentru sfinþirea

Casei Domnului, fãcutã de David.

301. Te înalþ, Doamne, cãci m-ai*
ridicat

ºi n-ai lãsat pe vrãjmaºii mei sã se bu-
cure** de mine. *Ps. 28.9. **Ps. 25.2; 35.19,24. 

2. Doamne Dumnezeule,
eu am strigat cãtre Tine,
ºi Tu m-ai vindecat*. *Ps. 6.2; 103.3.

3. Doamne, Tu mi-ai ridicat* sufletul
din Locuinþa morþilor,
Tu m-ai adus la viaþã din mijlocul

celor ce se coboarã** în groapã.
*Ps. 86.13. **Ps. 28.1.

4. Cântaþi* Domnului, voi cei iubiþi
de El,
mãriþi prin laudele voastre Numele

Lui cel sfânt! *1 Cron. 16.4. Ps. 97.12.

5. Cãci mânia Lui þine numai o
clipã*,
dar îndurarea Lui þine toatã** viaþa:
seara vine plânsul,
iar dimineaþa†, veselia. *Ps. 103.9. 

Isa. 26.20; 54.7,8. 2 Cor. 4.17. **Ps. 63.3. †Ps. 126.5.
6. Când îmi mergea bine*, ziceam:
„Nu mã voi clãtina niciodatã!” *Iov 29.18.
7. Doamne, prin bunãvoinþa Ta mã

aºezaseºi pe un munte tare...
dar Þi-ai ascuns* faþa, ºi m-am tulbu-

rat. *Ps. 104.29.
8. Doamne, eu am strigat cãtre Tine 
ºi m-am rugat Domnului, zicând:
9. „Ce vei câºtiga dacã-mi verºi

sângele ºi mã cobori în groapã?
Poate sã Te laude þãrâna*?
Poate ea sã vesteascã credincioºia

Ta? *Ps. 6.5; 88.11; 115.17; 118.17. Isa. 38.18.
10. Ascultã, Doamne, ai milã de

mine!
Doamne, ajutã-mã!” 
11. ªi mi-ai prefãcut* tânguirile în

veselie,
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mi-ai dezlegat sacul de jale ºi m-ai în-
cins cu bucurie, *2 Sam. 6.14. Isa. 61.3. Ier. 31.4.

12. pentru ca inima mea sã-Þi cânte,
ºi sã nu stea mutã.
Doamne Dumnezeule, eu pururi Te

voi lãuda!

PSALMUL 31
Cãtre mai marele cântãreþilor. 

Un psalm al lui David.

311. Doamne, în Tine* mã încred:
sã nu fiu dat de ruºine niciodatã.

Izbãveºte-mã, în** dreptatea Ta!
*Ps. 22.5; 25.2; 71.1. Isa. 49.23. **Ps. 143.1.

2. Pleacã-Þi* urechea spre mine,
grãbeºte de-mi ajutã!
Fii pentru mine o stâncã ocrotitoare,

o cetãþuie unde sã-mi gãsesc scãparea!
*Ps. 71.2.

3. Cãci* Tu eºti stânca mea, cetãþuia
mea,
ºi, pentru** Numele Tãu, mã vei

povãþui ºi mã vei cãlãuzi.
*Ps. 18.2. **Ps. 23.3; 25.11.

4. Scoate-mã din laþul pe care mi 
l-au întins vrãjmaºii.
Cãci Tu eºti ocrotitorul meu!
5. În mâinile* Tale îmi încredinþez

duhul:
Tu mã vei izbãvi, Doamne Dumnezeule

adevãrat! *Luca 23.46. Fapt. 7.59.

6. Eu urãsc pe cei ce* se lipesc de
idoli deºerþi,
ºi mã încred în Domnul. *Iona 2.8.

7. Fã-mã sã mã veselesc ºi sã mã
bucur de îndurarea Ta,
cãci vezi ticãloºia mea, ºtii* neliniºtea

sufletului meu *Ioan 10.27.

8. ºi nu mã vei da* în mâinile vrãj-
maºului,
ci îmi vei pune picioarele** la loc larg.

*Deut. 32.30. 1 Sam. 17.46; 24.18. **Ps. 4.1; 18.19.
9. Ai milã de mine, Doamne, cãci sunt

în strâmtorare:
faþa, sufletul ºi trupul mi s-au topit*

de întristare; *Ps. 6.7.
10. mi se sfârºeºte viaþa în durere, ºi

anii în suspine.
Mi s-au sleit puterile din pricina

fãrãdelegii mele ºi-mi putrezesc
oasele*! *Ps. 32.3; 102.3.
11. Din pricina potrivnicilor mei, am

ajuns* de ocarã,
de mare ocarã pentru vecinii** mei, ºi

de groazã pentru prietenii mei;
cei ce† mã vãd pe uliþã fug de mine.

*Ps. 41.8. Isa. 53.4. **Iov 19.13. Ps. 38.11; 88.8,18. †Ps. 64.8.

12. Sunt uitat de* inimi ca un mort,
am ajuns ca un vas sfãrâmat. *Ps. 88.4,5.

13. Aud* vorbele rele ale multora,
vãd spaima** care domneºte împrejur,
când se sfãtuiesc† ei împreunã împo-

triva mea 
ºi uneltesc sã-mi ia viaþa.

*Ier. 20.10. **Ier. 6.25; 20.3. Plân. 2.22. †Mat. 27.1.

14. Dar eu mã încred în Tine,
Doamne,
ºi zic: „Tu eºti Dumnezeul meu!”
15. Soarta mea este în mâna Ta;
scapã-mã de vrãjmaºii ºi de prigonitorii

mei!
16. Fã* sã lumineze faþa Ta peste

robul Tãu,
scapã-mã, prin îndurarea Ta!

*Num. 6.25,26. Ps. 4.6; 67.1.

17. Doamne, sã nu* rãmân de ruºine
când Te chem.
Ci sã rãmânã de ruºine cei rãi, ºi ei sã

se coboare muþi** în Locuinþa morþilor!
*Ps. 25.2. **1 Sam. 2.9. Ps. 115.17.

18. Sã amuþeascã* buzele mincinoase,
care vorbesc** cu îndrãznealã,
cu trufie ºi dispreþ împotriva celui

neprihãnit! *Ps. 12.3. **1 Sam. 2.3. Ps. 94.4. Iuda 15.

19. O, cât* de mare este bunãtatea Ta,
pe care o pãstrezi pentru cei ce se tem
de Tine 
ºi pe care o arãþi celor ce se încred
în Tine, în faþa fiilor oamenilor!

*Isa. 64.4. 1 Cor. 2.9.

20. Tu* îi ascunzi la adãpostul feþei
Tale de cei ce-i prigonesc,

îi** ocroteºti în cortul Tãu de
limbile care-i clevetesc.

*Ps. 27.5; 32.7. **Iov 5.21.

21. Binecuvântat sã fie Domnul,
cãci ªi-a arãtat în* chip minunat

îndurarea faþã de mine:
parc-aº fi fost într-o** cetate întãritã.

*Ps. 17.7. **1 Sam. 23.7.

22. În* pornirea mea nechibzuitã
ziceam: „Sunt izgonit** dinaintea
Ta!”
Dar Tu ai auzit glasul rugãciunilor

mele,
când am strigat spre Tine.

*1 Sam. 23.26. Ps. 116.11. **Isa. 38.11,12. 
Plân. 3.54. Iona 2.4.

23. Iubiþi*, dar, pe Domnul, toþi cei
iubiþi de El.
Cãci Domnul pãzeºte pe cei credin-

cioºi,
ºi pedepseºte aspru pe cei mândri.

*Ps. 34.9.

24. Fiþi tari* ºi îmbãrbãtaþi-vã
inima,
toþi cei ce nãdãjduiþi în Domnul!

*Ps. 27.14.
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PSALMUL 32
Un psalm al lui David. O cântare.

32 1. Ferice de cel cu fãrãdelegea
iertatã*

ºi de cel cu pãcatul acoperit!
*Ps. 85.2. Rom. 4.6-8.

2. Ferice de omul cãruia nu-i þine în
seamã* Domnul nelegiuirea 
ºi în** duhul cãruia nu este viclenie!

*2 Cor. 5.19. **Ioan 1.47.

3. Câtã vreme am tãcut, mi se topeau
oasele de gemetele mele necurmate.
4. Cãci zi ºi noapte mâna* Ta apãsa

asupra mea;
mi se usca vlaga cum se usucã

pãmântul de seceta verii.
*1 Sam. 5.6,11. Iov 33.7. Ps. 38.2.          (Oprire)

5. Atunci Þi-am mãrturisit pãcatul
meu ºi nu mi-am ascuns fãrãdelegea.
Am zis*: „Îmi voi mãrturisi Domnului

fãrãdelegile!”
ªi Tu ai iertat vina pãcatului meu.

*Prov. 28.13. Isa. 65.24. Luca 15.18,21, etc. 1 Ioan 1.9.  (Oprire)

6. De aceea* orice om evlavios sã se
roage** Þie la vreme potrivitã!
ªi, chiar de s-ar vãrsa ape mari, pe el
nu-l vor atinge deloc.

*1 Tim. 1.16. **Isa. 55.6. Ioan 7.34.

7. Tu* eºti ocrotirea mea, Tu mã scoþi
din necaz,
Tu mã înconjori cu cântãri** de

izbãvire. *Ps. 9.9; 27.5; 31.20; 119.114. 
**Exod 15.1. Judc. 5.1. 2 Sam. 22.1. (Oprire)

8. „Eu – zice Domnul – te voi învãþa
ºi-þi voi arãta calea pe care trebuie s-o
urmezi,
te voi sfãtui ºi voi avea privirea

îndreptatã asupra ta.”
9. Nu* fiþi ca un cal sau ca un catâr

fãrã** pricepere,
pe care-i struneºti cu un frâu ºi o

zãbalã cu care-i legi, 
ca sã nu se apropie de tine. 

*Prov. 26.3. Iac. 3.3. **Iov 35.11.

10. De multe* dureri are parte cel rãu,
dar cel ce** se încrede în Domnul este

înconjurat cu îndurarea Lui. *Prov. 13.21. 
Rom. 2.9. **Ps. 34.8; 84.12. Prov. 16.20. Ier. 17.7.

11. Neprihãniþilor, bucuraþi-vã* în Dom-
nul ºi veseliþi-vã!
Scoateþi strigãte de bucurie, toþi cei

cu inima fãrã prihanã! *Ps. 64.10; 68.3.

PSALMUL 33

331. Neprihãniþilor, bucuraþi-vã în*
Domnul!

Oamenilor** fãrã prihanã le ºade
bine cântarea de laudã.

*Ps. 32.11; 97.12. **Ps. 147.1.

2. Lãudaþi pe Domnul cu harpa,
lãudaþi-L cu lãuta cu* zece corzi.

*Ps. 92.3; 144.9.

3. Cântaþi-I* o cântare nouã!
Faceþi sã rãsune corzile ºi glasurile

voastre!
*Ps. 96.1; 98.1; 144.9; 149.1. Isa. 42.10. Apoc. 5.9.

4. Cãci cuvântul Domnului este ade-
vãrat,
ºi toate lucrãrile Lui se împlinesc cu

credincioºie.
5. El* iubeºte dreptatea ºi neprihãnirea;
bunãtatea** Domnului umple pãmân-

tul. *Ps. 11.7; 45.7. **Ps. 119.64.

6. Cerurile au fost fãcute prin* cuvântul
Domnului,
ºi toatã** oºtirea lor prin† suflarea

gurii Lui.
*Gen. 1.6,7. Evr. 11.3. 2 Pet. 3.5. **Iov 26.13. †Gen. 2.1.

7. El* îngrãmãdeºte apele mãrii 
într-un morman 
ºi pune adâncurile în cãmãri.

*Gen. 1.9. Iov 26.10; 38.8.

8. Tot pãmântul sã se teamã de
Domnul!
Toþi locuitorii lumii sã tremure

înaintea Lui!
9. Cãci El* zice ºi se face;
porunceºte, ºi ce porunceºte ia fiinþã.

*Gen. 1.3. Ps. 148.5.

10. Domnul* rãstoarnã sfaturile
neamurilor,
zãdãrniceºte planurile popoarelor.

*Isa. 8.10; 19.3.

11. Dar sfaturile* Domnului dãinuie
pe vecie,
ºi planurile inimii Lui, din neam în

neam. *Iov 23.13. Prov. 19.21. Isa. 46.10.

12. Ferice* de poporul al cãrui  Dum-
nezeu este Domnul!
Ferice de poporul pe care ªi-l alege**

El de moºtenire!
*Ps. 65.4; 144.15. **Exod 19.5. Deut. 7.6.

13. Domnul priveºte din* înãlþimea
cerurilor
ºi vede pe toþi fiii oamenilor.

*2 Cron. 16.9. Iov 28.24. Ps. 11.4; 14.2. Prov. 15.3.

14. Din locaºul locuinþei Lui,
El priveºte pe toþi locuitorii pãmân-

tului.
15. El le întocmeºte inima la toþi 
ºi ia aminte* la toate faptele lor.

*Iov 34.21. Ier. 32.19.

16. Nu mãrimea oºtirii scapã pe
împãrat*,
nu mãrimea puterii izbãveºte pe

viteaz; *Ps. 44.6.

17. calul nu poate* da chezãºia biru-
inþei,
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ºi toatã vlaga lui nu dã izbãvirea.
*Ps. 20.7; 147.10. Prov. 21.31.

18. Iatã*, ochiul Domnului priveºte
peste** cei ce se tem de El,
peste cei ce nãdãjduiesc în bunãtatea

Lui, *Iov 36.7. Ps. 34.15. 1 Pet. 3.12. **Ps. 147.11.

19. ca sã le scape sufletul de la moarte 
ºi sã-i þinã* cu viaþã în mijlocul

foametei. *Iov 5.20. Ps. 37.19.

20. Sufletul* nostru nãdãjduieºte în
Domnul;
El** este ajutorul ºi scutul nostru.

*Ps. 62.1,5; 130.6. **Ps. 115.9-11.

21. Da, inima* noastrã îºi gãseºte
bucuria în El,
cãci avem încredere în Numele Lui

cel sfânt. *Ps. 13.5. Zah. 10.7. Ioan 16.22.

22. Doamne, fie îndurarea Ta peste noi
dupã cum o nãdãjduim noi de la Tine!

PSALMUL 34
Un psalm alcãtuit de David când a fãcut

pe nebunul în faþa lui Abimelec ºi a
plecat izgonit de el.

341.Voi binecuvânta* pe Domnul
în orice vreme;

lauda Lui va fi totdeauna în gura
mea. *Efes. 5.20. 1 Tes. 5.18. 2 Tes. 1.3; 2.13.

2. Sã mi se laude* sufletul în Domnul!
Sã asculte cei** nenorociþi ºi sã se

bucure.
*Ier. 9.24. 1 Cor. 1.31. 2 Cor. 10.17. **Ps. 119.74; 142.7.

3. Înãlþaþi* pe Domnul împreunã cu
mine.
Sã lãudãm cu toþii Numele Lui! 

*Ps. 69.30. Luca 1.46.

4. Eu am cãutat* pe Domnul, ºi mi-a
rãspuns:
m-a izbãvit din toate temerile mele.

*Mat. 7.7. Luca 11.9.

5. Când îþi întorci privirile spre El, te
luminezi de bucurie, 
ºi nu þi se umple faþa de ruºine.
6. Când strigã un nenorocit*, Domnul

aude
ºi-l scapã din** toate necazurile lui.

*Ps. 3.4. **2 Sam. 22.1. Vers. 17,19. 

7. Îngerul* Domnului tãbãrãºte** în
jurul celor ce se tem de El 
ºi-i scapã din primejdie.
*Dan. 6.22. Evr. 1.14. **Gen. 32.1,2. 2 Împ. 6.17. Zah. 9.8.
8. Gustaþi* ºi vedeþi ce bun este Dom-

nul!
Ferice** de omul care se încrede în

El! *1 Pet. 2.3. **Ps. 2.12.
9. Temeþi-vã* de Domnul, voi, sfinþii

Lui,
cãci de nimic nu duc lipsã cei ce se

tem de El! *Ps. 31.23.

10. Puii de leu* duc lipsã ºi li-e
foame,
dar** cei ce cautã pe Domnul nu duc

lipsã de nici un bine.
*Iov 4.10,11. **Ps. 84.11.

11. Veniþi, fiilor, ºi ascultaþi-mã,
cãci vã voi* învãþa frica Domnului.

*Ps. 32.8.

12. Cine* este omul care doreºte
viaþa
ºi vrea sã aibã parte de zile fericite?

*1 Pet. 3.10,11.

13. Fereºte-þi limba de rãu,
ºi buzele de* cuvinte înºelãtoare!

*1 Pet. 2.22.

14. Depãrteazã-te* de rãu ºi fã
binele;
cautã** pacea ºi aleargã dupã ea!

*Ps. 37.27. Isa. 1.16,17. **Rom. 12.18. Evr. 12.14.

15. Ochii* Domnului sunt peste cei
fãrã prihanã,
ºi urechile Lui iau aminte la strigã-

tele** lor.
*Iov 36.7. Ps. 33.18. 1 Pet. 3.12. **Vers. 6,17.

16. Domnul Îºi întoarce faþa* împo-
triva celor rãi,
ca** sã le ºteargã pomenirea de pe

pãmânt.
*Lev. 17.10. Ier. 44.11. Amos 9.4. **Prov. 10.7.

17. Când strigã cei fãrã prihanã,
Domnul* aude 
ºi-i scapã din toate necazurile lor.

*Vers. 6,15,19. Ps. 145.19,20.

18. Domnul este aproape* de cei**
cu inima înfrântã 
ºi mântuieºte pe cei cu duhul zdrobit.

*Ps. 145.18. **Ps. 51.17. Isa. 57.15; 61.1; 66.2.

19. De multe* ori vine nenorocirea
peste cel fãrã prihanã,
dar** Domnul îl scapã totdeauna din

ea. *Prov. 24.16. 2 Tim. 3.11,12. **Vers. 6,17.

20. Toate oasele i le pãzeºte,
ca nici unul* din ele sã nu i se

sfãrâme. *Ioan 19.36.

21. Pe* cel rãu îl omoarã nenoro-
cirea,
dar vrãjmaºii celui fãrã prihanã sunt

pedepsiþi. *Ps. 94.23.

22. Domnul scapã* sufletul robilor Sãi, 
ºi nici unul din cei ce se încred în El,

nu este osândit.
*2 Sam. 4.9. 1 Împ. 1.29. Ps. 11.23; 103.4. Plân. 3.58.

PSALMUL 35
Un psalm al lui David.

351. Apãrã-mã* Tu, Doamne, de
potrivnicii mei,

luptã** Tu cu cei ce se luptã cu mine!
*Ps. 43.1; 119.154. Plân. 3.58. **Exod 14.25.
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2. Ia* pavãza ºi scutul 
ºi scoalã-Te sã-mi ajuþi. *Isa. 42.13.

3. Învârte suliþa ºi sãgeata împotriva
prigonitorilor mei!
Zi sufletului meu: „Eu sunt mântuirea

ta!”
4. Ruºinaþi* ºi înfruntaþi sã fie cei ce

vor sã-mi ia viaþa!
Sã dea înapoi** ºi sã roºeascã cei 

ce-mi gândesc pieirea!
*Vers. 26. Ps. 40.14,15; 70.2,3. **Ps. 129.5.

5. Sã fie* ca pleava luatã de vânt 
ºi sã-i goneascã îngerul Domnului!

*Iov 21.18. Ps. 1.4; 83.13. Isa. 29.5. Osea 13.3.

6. Drumul sã le fie întunecos* ºi
alunecos,
ºi sã-i urmãreascã îngerul Domnului!

*Ps. 73.18. Ier. 23.12.

7. Cãci mi-au întins* laþul lor, fãrã
pricinã,
pe o groapã pe care au sãpat-o, fãrã

temei, ca sã-mi ia viaþa; *Ps. 9.15.

8. sã-i ajungã* prãpãdul pe neaº-
teptate,
sã fie prinºi în laþul** pe care l-au

întins, sã cadã în el ºi sã piarã!
*1 Tes. 5.3. **Ps. 7.15,16; 57.6; 141.9,10. Prov. 5.22.

9. ªi atunci mi se va bucura sufletul
în Domnul:
se* va veseli de mântuirea Lui.

*Ps. 13.5.

10. Toate* oasele mele vor zice:
„Doamne, cine** poate, ca Tine,
sã scape pe cel nenorocit de unul mai

tare decât el,
pe cel nenorocit ºi sãrac de cel ce-l

jefuieºte?” *Ps. 51.8. **Exod 15.11. Ps. 71.19.

11. Niºte martori* mincinoºi se
ridicã
ºi mã întreabã de ceea ce nu ºtiu.

*Ps. 27.12.

12. Îmi întorc* rãu pentru bine: 
mi-au lãsat sufletul pustiu.

*Ps. 38.20; 109.3-5. Ier. 18.20. Ioan 10.32.

13. ªi eu, când* erau ei bolnavi, mã
îmbrãcam cu sac,
îmi smeream sufletul cu post 
ºi mã rugam** cu capul plecat la sân.

*Iov 30.25. Ps. 69.10,11. **Mat. 10.13. Luca 10.6.

14. Umblam plin de durere ca pentru
un prieten, pentru un frate;
cu capul plecat, ca de jalea unei

mame.
15. Dar, când mã clatin eu, ei se bu-

curã ºi se strâng;
se strâng fãrã ºtirea mea*, ca sã mã

batjocoreascã,
ºi mã sfâºie** neîncetat.

*Iov 30.1,8,12. **Iov 16.9.

16. Scrâºnesc* din dinþi împotriva
mea
împreunã cu cei nelegiuiþi, cu secã-

turile batjocoritoare.
*Iov 16.9. Ps. 37.12. Plân. 2.16.

17. Doamne, pânã când Te vei uita*
la ei?
Scapã-mi sufletul din cursele lor,
scapã-mi viaþa** din ghearele acestor

pui de lei! *Hab. 1.13. **Ps. 22.20.

18. ªi eu Te voi lãuda* în adunarea
cea mare 
ºi Te voi slãvi în mijlocul unui popor

mare la numãr. *Ps. 22.25,31; 40.9,10; 111.1.

19. Sã* nu se bucure de mine cei ce
pe nedrept îmi sunt vrãjmaºi,
nici sã** nu-ºi facã semne cu ochiul

cei ce† mã urãsc fãrã temei!
*Ps. 13.4; 25.2; 38.16. **Ps. 69.4; 109.3; 119.161. Plân. 3.52.
Ioan 15.25. †Iov 15.12. Prov. 6.13; 10.10.

20. Cãci ei nu vorbesc de pace,
ci urzesc înºelãtorii împotriva oame-

nilor liniºtiþi din þarã.
21. Îºi deschid* gura larg împotriva

mea
ºi zic: „Ha**! Ha! Ochii noºtri îºi

vãd acum dorinþa împlinitã!”
*Ps. 22.13. **Ps. 40.15; 54.7; 70.3.

22. Doamne, Tu vezi*: Nu** tãcea!
Nu Te depãrta† de mine, Doamne!

*Exod 3.7. Fapt. 7.34. **Ps. 28.1; 83.1. †Ps. 10.1; 22.11,19;
38.21; 71.12.

23. Trezeºte-Te ºi scoalã-Te* sã-mi
faci dreptate!
Dumnezeule ºi Doamne, apãrã-mi

pricina! *Ps. 44.23; 80.2.

24. Judecã-mã* dupã** dreptatea Ta,
Doamne Dumnezeul meu,
ca sã† nu se bucure ei de mine!

*Ps. 26.1. **2 Tes. 1.6. †Vers. 19.

25. Sã* nu zicã în inima lor: „Aha!
iatã ce doream!”
Sã nu zicã: „L-am înghiþit**!”

*Ps. 27.12; 70.3; 140.8. **Plân. 2.16.

26. Ci sã fie ruºinaþi* ºi înfruntaþi toþi
cei ce se bucurã de nenorocirea mea!
Sã se îmbrace** cu ruºine ºi ocarã cei

ce se ridicã† împotriva mea!
*Vers. 4. Ps. 40.14. **Ps. 109.29; 132.18. †Ps. 38.16.

27. Sã* se bucure ºi sã se veseleascã
cei ce gãsesc plãcere în nevinovãþia mea,
ºi sã zicã** neîncetat: „Mãrit sã fie

Domnul,
care† vrea pacea robului Sãu!”

*Rom. 12.15. 1 Cor. 12.26. **Ps. 70.4. †Ps. 149.4.

28. ªi atunci limba* mea va lãuda
dreptatea Ta,
în toate zilele va spune lauda Ta.

*Ps. 50.15; 51.14; 71.24.
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PSALMUL 36
Cãtre mai marele cântãreþilor. Un psalm

al lui David, robul Domnului.

361. Nelegiuirea celui rãu zice
inimii mele:

„Nu* este fricã de Dumnezeu înain-
tea ochilor lui.” *Rom. 3.18.

2. Cãci se mãguleºte* singur în ochii lui,
ca sã-ºi desãvârºeascã fãrãdelegea, ca

sã-ºi potoleascã ura.
*Deut. 29.19. Ps. 10.3; 49.18.

3. Cuvintele gurii lui sunt mincinoase
ºi înºelãtoare*;
nu mai vrea** sã lucreze cu înþelep-

ciune ºi sã facã binele. *Ps. 12.2. **Ier. 4.22.

4. În aºternutul lui se gândeºte la
rãutate*,
stã pe** o cale care nu este bunã, 
ºi nu urãºte rãul. *Prov. 4.16. Mica 2.1. **Isa. 65.2.

5. Bunãtatea Ta, Doamne, ajunge
pânã* la ceruri,
ºi credincioºia Ta, pânã la nori.

*Ps. 57.10; 108.4.

6. Dreptatea Ta este ca munþii lui
Dumnezeu,
ºi judecãþile* Tale sunt ca Adâncul

cel mare.
Doamne, Tu sprijini pe oameni** ºi pe

dobitoace! *Iov 11.8. 
Ps. 77.19. Rom. 11.33. **Iov 7.20. Ps. 145.9. 1 Tim. 4.10.

7. Cât* de scumpã este bunãtatea Ta,
Dumnezeule!
La umbra aripilor Tale gãsesc** fiii

oamenilor adãpost.
*Ps. 31.19. **Rut 2.12. Ps. 17.8; 91.4.

8. Se* saturã de belºugul Casei Tale, 
ºi-i adãpi din ºuvoiul** desfãtãrilor†

Tale. *Ps. 65.4. **Iov 20.17. Apoc. 22.1. †Ps. 16.11.

9. Cãci* la Tine este izvorul vieþii;
prin** lumina Ta vedem lumina.

*Ier. 2.13. Ioan 4.10,14. **1 Pet. 2.9.

10. Întinde-Þi ºi mai departe bunã-
tatea peste* cei ce Te cunosc,
ºi dreptatea peste cei cu inima nepri-

hãnitã**! *Ier. 22.16. **Ps. 7.10; 94.15; 97.11.

11. Sã nu m-ajungã piciorul celui
mândru
ºi sã nu mã punã pe fugã mâna celor rãi.
12. Cei ce fac fãrãdelegea au ºi

început sã cadã;
sunt rãsturnaþi, ºi* nu pot sã se mai

scoale. *Ps. 1.5.

PSALMUL 37
Un psalm al lui David.

371. Nu* te mânia pe cei rãi ºi nu te
uita cu jind la cei ce fac rãul;

*Vers. 7. Ps. 73.3. Prov. 23.17; 24.1,19.

2. cãci sunt cosiþi iute ca* iarba 
ºi se veºtejesc ca verdeaþa. *Ps. 90.5,6.

3. Încrede-te în Domnul ºi fã binele;
locuieºte în þarã ºi umblã în credin-

cioºie.
4. Domnul sã-þi fie desfãtarea*,
ºi El îþi va da tot ce-þi doreºte inima.

*Isa. 58.14.

5. Încredinþeazã-þi* soarta în mâna
Domnului,
încrede-te în El, ºi El va lucra,

*Ps. 55.22. Prov. 16.3. Mat. 6.25. Luca 12.22. 1 Pet. 5.7.

6. El va* face sã strãluceascã drep-
tatea ta ca lumina,
ºi dreptul tãu ca soarele la amiazã.

*Iov 11.17. Mica 7.9.

7. Taci* înaintea Domnului ºi nãdãj-
duieºte** în El.
Nu† te mânia pe cel ce izbuteºte în

umbletele lui,
pe omul care îºi vede împlinirea

planurilor lui rele.
*Ps. 62.1. **Isa. 30.15. Plân. 3.26. †Vers.1,8. Ier. 12.1.

8. Lasã mânia, pãrãseºte iuþimea;
nu* te supãra, cãci supãrarea duce

numai la rãu. *Ps. 73.3. Efes. 4.26.

9. Fiindcã* cei rãi vor fi nimiciþi,
iar cei ce nãdãjduiesc în Domnul vor

stãpâni** þara.
*Iov 27.13,14. **Vers. 11,22,29. Isa. 57.13.

10. Încã* puþinã vreme, ºi cel rãu nu
va mai fi;
te vei** uita la locul unde era, ºi nu

va mai fi. *Evr. 10.36,37. **Iov 7.10; 20.9.

11. Cei* blânzi moºtenesc þara 
ºi au belºug de pace. *Mat. 5.5.

12. Cel rãu face la planuri împotriva
celui neprihãnit 
ºi* scrâºneºte din dinþi împotriva lui.

*Ps. 35.16.

13. Domnul* râde de cel rãu,
cãci vede cã-i vine ºi lui ziua**.

*Ps. 2.4. **1 Sam. 26.10.

14. Cei rãi trag sabia ºi îºi încordeazã
arcul,
ca sã doboare pe cel nenorocit ºi sãrac,
ca sã înjunghie pe cei cu inima

neprihãnitã.
15. Dar sabia* lor intrã în însãºi

inima lor,
ºi li se sfãrâmã arcurile. *Mica 5.6.

16. Mai* mult face puþinul celui
neprihãnit
decât belºugul multor rãi.

*Prov. 15.16; 16.8. 1 Tim. 6.6.

17. Cãci braþele* celui rãu vor fi
zdrobite,
dar Domnul sprijinã pe cei neprihãniþi.

*Iov 38.15. Ps. 10.15. Ezec. 30.21, etc.
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18. Domnul* cunoaºte zilele oame-
nilor cinstiþi;
ºi moºtenirea lor þine pe** vecie.

*Ps. 1.6. **Isa. 60.21.

19. Ei nu rãmân de ruºine în ziua
nenorocirii,
ci au de ajuns în* zilele de foamete.

*Iov 5.20. Ps. 33.19.

20. Dar cei rãi pier,
ºi vrãjmaºii Domnului sunt ca cele

mai frumoase pãºuni:
pier, pier ca* fumul. *Ps. 102.3.

21. Cel rãu ia cu împrumut, ºi nu dã
înapoi;
dar cel neprihãnit* este milos ºi dã.

*Ps. 112.5,9.

22. Cãci* cei binecuvântaþi de Dom-
nul stãpânesc þara,
dar cei blestemaþi de El sunt** nimi-

ciþi. *Prov. 3.33. **Vers. 9.

23. Domnul* întãreºte paºii omului,
când Îi place calea lui;

*1 Sam. 2.9. Prov. 16.9.

24. dacã se* întâmplã sã cadã, nu este
doborât de tot,
cãci Domnul îl apucã de mânã.
*Ps. 34.19,20; 40.2; 91.12. Prov. 24.16. Mica 7.8. 2 Cor. 4.9.

25. Am fost tânãr, ºi am îmbãtrânit,
dar n-am vãzut pe cel neprihãnit

pãrãsit,
nici pe urmaºii lui cerºindu-ºi*

pâinea. *Iov 15.23. Ps. 59.15; 109.10.

26. Ci el întotdeauna* este milos ºi
dã cu împrumut;
ºi urmaºii lui sunt binecuvântaþi.

*Deut. 15.8,10. Ps. 112.5,9.

27. Depãrteazã-te* de rãu, fã binele,
ºi vei dãinui pe vecie.

*Ps. 34.14. Isa. 1.16,17.

28. Cãci Domnul iubeºte* dreptatea 
ºi nu pãrãseºte pe credincioºii Lui.
Totdeauna ei sunt sub paza Lui,
dar** sãmânþa celor rãi este nimicitã.

*Ps. 11.7. **Ps. 21.10. Prov. 2.22. Isa. 14.20.

29. Cei* neprihãniþi vor stãpâni þara 
ºi vor locui în ea pe vecie. *Prov. 2.21.

30. Gura* celui neprihãnit vesteºte
înþelepciunea,
ºi limba lui trâmbiþeazã dreptatea.

*Mat. 12.35.

31. Legea* Dumnezeului sãu este în
inima lui;
ºi nu i se clatinã paºii.

*Deut. 6.6. Ps. 40.8; 119.98. Isa. 51.7.

32. Cel rãu pândeºte* pe cel nepri-
hãnit
ºi cautã sã-l omoare. *Ps. 10.8.

33. Dar Domnul nu-l* lasã în mâinile
lui

ºi nu-l osândeºte** când vine la
judecatã. *2 Pet. 2.9. **Ps. 109.31.

34. Nãdãjduieºte* în Domnul, pãzeºte
calea Lui,
ºi El te va înãlþa ca sã stãpâneºti þara:
vei vedea pe cei rãi nimiciþi**.

*Vers. 9. Ps. 27.14. Prov. 20.22. **Ps. 52.5,6; 91.8.

35. Am vãzut* pe cel rãu în toatã
puterea lui;
se întindea ca un copac verde. *Iov 5.3.

36. Dar, când am trecut a doua oarã,
nu mai era* acolo;
l-am cãutat, dar nu l-am mai putut

gãsi. *Iov 20.5, etc.

37. Uitã-te bine la cel fãrã prihanã ºi
priveºte pe cel fãrã vicleºug;
cãci omul* de pace are parte de

moºtenitori. *Isa. 32.17; 57.2.

38. Dar* cei rãzvrãtiþi sunt nimiciþi
cu toþii,
sãmânþa celor rãi este prãpãditã.

*Ps. 1.4; 52.5.

39. Scãparea* celor neprihãniþi vine
de la Domnul;
El este ocrotitorul lor la vremea

necazului**. *Ps. 3.8. **Ps. 9.9.

40. Domnul îi* ajutã ºi-i izbãveºte;
îi izbãveºte de cei rãi ºi-i scapã,
pentru cã** se încred în El.

*Isa. 31.5. **1 Cron. 5.20. Dan. 3.17,28; 6.23.

PSALMUL 38
Un psalm al lui David. 
Spre aducere aminte.

381. Doamne*, nu mã mustra în
mânia Ta 

ºi nu mã pedepsi în urgia Ta. *Ps. 6.1.

2. Cãci sãgeþile* Tale s-au înfipt în
mine,
ºi mâna** Ta apasã asupra mea.

*Iov 6.4. **Ps. 32.4.

3. N-a mai rãmas nimic sãnãtos în
carnea mea, din pricina mâniei Tale;
nu mai este nici* o vlagã în oasele

mele, în urma pãcatului meu. *Ps. 6.2.

4. Cãci fãrãdelegile* mele se ridicã
deasupra capului meu;
ca o povarã grea, sunt** prea grele

pentru mine. *Ezra 9.6. Ps. 40.12. **Mat. 11.28.

5. Rãnile mele miros greu ºi sunt
pline de copturã,
în urma nebuniei mele.
6. Sunt gârbovit, peste mãsurã de

istovit*;
toatã ziua umblu** plin de întristare.

*Ps. 35.14. **Iov 30.28. Ps. 42.9; 43.2.

7. Cãci o durere arzãtoare* îmi mis-
tuie mãruntaiele 
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ºi n-a mai rãmas nimic** sãnãtos în
carnea mea. *Iov 7.5. **Vers 3.

8. Sunt fãrã putere, zdrobit cu desã-
vârºire;
tulburarea inimii mele mã face sã

gem*. *Iov 3.24. Ps. 22.1. Isa. 59.11.

9. Doamne, toate dorinþele mele sunt
înaintea Ta,
ºi suspinele mele nu-Þi sunt ascunse.
10. Inima îmi bate cu tãrie, puterea

mã pãrãseºte,
ºi lumina* ochilor mei nu mai este cu

mine. *Ps. 6.7; 88.9.

11. Prietenii* ºi cunoscuþii mei se
depãrteazã** de rana mea,
ºi rudele mele stau† deoparte.

*Ps. 31.11. **Luca 10.31,32. †Luca 23.49.

12. Cei ce vor sã-mi ia viaþa îºi întind
cursele*;
cei ce-mi cautã nenorocirea spun**

rãutãþi
ºi toatã ziua urzesc† la înºelãtorii.

*2 Sam. 17.1-3. **2 Sam. 16.7,8. †Ps. 35.20.

13. Iar eu* sunt ca un surd, n-aud;
sunt** ca un mut care nu deschide

gura. *2 Sam. 16.10. **Ps. 39.2,9.

14. Sunt ca un om care n-aude 
ºi în gura cãruia nu este nici un

rãspuns.
15. Doamne, în Tine nãdãjduiesc*;
Tu vei rãspunde, Doamne Dumnezeule!

*2 Sam. 16.12. Ps. 39.7.

16. Cãci zic: „Nu îngãdui sã* se
bucure vrãjmaºii mei de mine 
ºi sã se fuduleascã** împotriva mea,

când mi se clatinã piciorul†!”
*Ps. 13.4. **Ps. 35.26. †Deut. 32.35.

17. Cãci sunt aproape sã cad,
ºi durerea mea este totdeauna înaintea

mea.
18. Îmi mãrturisesc* fãrãdelegea,
mã doare** de pãcatul meu.

*Ps. 32.5. Prov. 28.13. **2 Cor. 7.9,10.

19. Dar vrãjmaºii mei sunt plini de
viaþã ºi plini de putere;
cei ce mã urãsc fãrã* temei sunt mulþi

la numãr. *Ps. 35.19.

20. Ei îmi întorc* rãu pentru bine,
îmi sunt potrivnici, pentru cã** eu

urmãresc binele.
*Ps. 35.12. **1 Pet. 3.13. Ioan 3.12.

21. Nu mã pãrãsi, Doamne!
Dumnezeule, nu* Te depãrta de

mine! *Ps. 35.22.

22. Vino degrabã în ajutorul meu,
Doamne, Mântuirea* mea!

*Ps. 27.1; 62.2,6. Isa.12.2.

PSALMUL 39
Cãtre mai marele cântãreþilor: cãtre

Iedutun. Un psalm al lui David.

391. Ziceam: „Voi veghea* asupra
cãilor mele,

ca sã nu pãcãtuiesc cu limba;
îmi voi pune frâu gurii**,
cât† va sta cel rãu înaintea mea.”

*1 Împ. 2.4. 2 Împ. 10.31. **Ps. 141.3. Iac. 3.2. †Col. 4.5.

2. Am stat* mut, în tãcere;
am tãcut, mãcar cã eram nenorocit;
ºi totuºi durerea mea nu era mai puþin

mare. *Ps. 38.13.

3. Îmi ardea inima în mine,
un foc* lãuntric mã mistuia;
ºi atunci mi-a venit cuvântul pe limbã

ºi am zis: *Ier. 20.9.
4. „Doamne, spune-mi* care este

sfârºitul vieþii mele,
care este mãsura zilelor mele,
ca sã ºtiu cât de trecãtor sunt.”

*Ps. 90.12; 119.84.

5. Iatã cã zilele mele sunt cât un lat
de mânã,
ºi viaþa* mea este ca o nimica

înaintea Ta.
Da**, orice om este doar o suflare,

oricât de bine s-ar þine. 
*Ps. 90.4. **Vers. 11. Ps. 62.9; 144.4. (Oprire)

6. Da, omul umblã ca o* umbrã,
se frãmântã degeaba,
strânge** la comori, ºi nu ºtie cine le

va lua. *1 Cor. 7.31. 
Iac. 4.14. **Iov 27.17. Ecl. 2.18,21,26; 5.14. Luca 12.20,21.
7. Acum, Doamne, ce mai pot nãdãjdui

eu?
În Tine îmi este nãdejdea*. *Ps. 38.15.
8. Izbãveºte-mã de toate fãrãdelegile

mele!
Nu mã face de ocara* celui nebun!

*Ps. 44.13; 79.4.
9. Stau* mut, nu deschid gura,
cãci Tu** lucrezi.

*Lev. 10.3. Iov 40.4,5. Ps. 38.13. **2 Sam. 16.10. Iov 2.10.
10. Abate-Þi* loviturile de la mine!
Îmi iese sufletul sub loviturile mâinii

Tale. *Iov 9.34; 13.21.
11. Tu pedepseºti pe om ºi-l loveºti

pentru fãrãdelegea lui:
îi prãpãdeºti*, ca molia, ce are el mai

scump.
Da**, orice om este doar o suflare.
*Iov 4.19; 13.28. Isa. 50.9. Osea 5.12. **Vers. 5. (Oprire)

12. Ascultã-mi rugãciunea, Doamne,
ºi pleacã-Þi urechea la strigãtele mele!
Nu tãcea în faþa lacrimilor mele!
Cãci* sunt un strãin înaintea Ta,
un pribeag, ca** toþi pãrinþii mei.

*Lev. 25.23. 1 Cron. 29.15. Ps. 119.19. 2 Cor. 5.6. Evr.
11.13. 1 Pet. 1.11; 2.11. **Gen. 47.9.
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13. Abate-Þi* privirea de la mine ºi
lasã-mã sã rãsuflu,
pânã nu mã duc ºi sã** nu mai fiu!

*Iov 10.20,21; 14.5,6. **Iov 14.10-12.

PSALMUL 40
Cãtre mai marele cântãreþilor. Un psalm

al lui David.

401. Îmi pusesem nãdejdea* în
Domnul,

ºi El S-a plecat spre mine, mi-a
ascultat strigãtele. *Ps. 27.14; 37.7.

2. M-a scos din groapa pieirii, din
fundul mocirlei*;
mi-a pus** picioarele pe stâncã ºi

mi-a întãrit† paºii.
*Ps. 69.2,14. **Ps. 27.5. †Ps. 37.23.

3. Mi-a pus* în gurã o cântare nouã,
o laudã pentru Dumnezeul nostru.
Mulþi** au vãzut lucrul acesta, s-au

temut,
ºi s-au încrezut în Domnul.

*Ps. 33.3. **Ps. 52.6.

4. Ferice* de omul care îºi pune
încrederea în Domnul 
ºi care nu** se îndreaptã spre cei

trufaºi ºi mincinoºi†!
*Ps. 34.8. Ier. 17.7. **Ps. 101.3,7. †Ps. 125.5.

5. Doamne Dumnezeule, multe* sunt
minunile ºi planurile** Tale pentru
mine:
nimeni nu se poate asemãna cu Tine.
Aº vrea sã le vestesc ºi sã le trâm-

biþez,
dar numãrul lor este prea mare, ca sã

le povestesc. *Exod 15.11. 
Iov 5.9; 9.10. Ps. 71.15; 92.5; 139.6,17. **Isa. 55.8.

6. Tu nu doreºti nici jertfã*, nici dar
de mâncare,
ci mi-ai strãpuns urechile;
nu ceri nici ardere de tot, nici jertfã

de ispãºire. *1 Sam. 15.22. Ps. 50.8; 
51.16. Isa. 1.11; 66.3. Osea 6.6. Mat. 9.13; 12.7. Evr. 10.5.

7. Atunci am zis: „Iatã-mã cã vin! –
în sulul cãrþii este scris* despre mine –

*Luca 24.44.

8. vreau* sã fac voia Ta, Dumnezeule!”
ªi Legea Ta este în** fundul inimii

mele. *Ps. 119.16,24,47,92. 
Ioan 4.34. Rom. 7.22. **Ps. 37.31. Ier. 31.33. 2 Cor. 3.3.

9. Vestesc* îndurarea Ta în adunarea
cea mare;
iatã cã nu-mi închid buzele**.
Tu† ºtii lucrul acesta, Doamne!

*Ps. 22.22,25; 35.18. **Ps. 119.13. †Ps. 139.2.

10. Nu* þin în inima mea îndurarea Ta,
ci vestesc adevãrul Tãu ºi mântuirea

Ta, 

ºi nu ascund bunãtatea ºi credincioºia
Ta în adunarea cea mare. *Fapt. 20.20,27.

11. Tu, Doamne, nu-mi vei opri
îndurãrile Tale;
ci bunãtatea* ºi credincioºia Ta mã

vor pãzi întotdeauna. *Ps. 43.3; 57.3; 61.7.

12. Cãci rele fãrã numãr mã împre-
soarã,
m-au ajuns* pedepsele pentru nele-

giuirile mele; ºi nu le mai pot suferi
vederea.
Sunt mai multe decât perii capului

meu, ºi mi se moaie** inima.
*Ps. 38.4. **Ps. 73.26.

13. Izbãveºte-mã*, Doamne!
Vino, Doamne, degrabã în ajutorul

meu. *Ps. 70.1, etc.

14. Sã fie ruºinaþi* ºi înfruntaþi 
toþi cei ce vor sã-mi ia viaþa!
Sã dea înapoi ºi sã roºeascã de ruºine
cei ce-mi doresc pierzarea!

*Ps. 35.4,26; 70.2,3; 71.13.

15. Sã* rãmânã înlemniþi de ruºinea**
lor
cei ce-mi zic: „Ha! Ha!”

*Ps. 70.3. **Ps. 73.19.

16. Sã se bucure* ºi sã se veseleascã
în Tine toþi cei ce Te cautã!
Cei ce iubesc mântuirea Ta sã zicã**

fãrã încetare:
„Mãrit sã fie Domnul!”

*Ps. 70.4. **Ps. 35.27.

17. Eu* sunt sãrac ºi lipsit,
dar Domnul** Se gândeºte la mine.
Tu eºti ajutorul ºi izbãvitorul meu:
nu zãbovi, Dumnezeule!

*Ps. 70.5. **1 Pet. 5.7.

PSALMUL 41
Cãtre mai marele cântãreþilor. 

Un psalm al lui David.

411. Ferice de cel* ce îngrijeºte de
cel sãrac!

Cãci în ziua nenorocirii Domnul îl
izbãveºte; *Prov. 14.21.

2. Domnul îl pãzeºte ºi-l þine în
viaþã.
El este fericit pe pãmânt,
ºi nu-l* laºi la bunul plac al vrãjma-

ºilor lui. *Ps. 27.12.

3. Domnul îl sprijinã, când este pe
patul de suferinþã:
îi uºurezi durerile în toate bolile lui.
4. Eu zic: „Doamne, ai milã de

mine!
Vindecã-mi* sufletul! Cãci am pãcãtuit

împotriva Ta.” *2 Cron. 30.20. Ps. 6.2; 147.3.
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5. Vrãjmaºii mei zic cu rãutate despre
mine:
„Când va muri? Când îi va pieri

numele?”
6. Dacã vine cineva sã mã vadã,

vorbeºte* neadevãruri,
strânge temeiuri ca sã mã vorbeascã

de rãu;
ºi, când pleacã, mã vorbeºte de rãu pe

afarã. *Ps. 12.2. Prov. 26.24-26.

7. Toþi vrãjmaºii mei ºoptesc între ei
împotriva mea 
ºi cred cã nenorocirea mea îmi va

aduce pieirea.
8. „Este atins rãu de tot – zic ei –
iatã-l culcat, n-are sã se mai scoale!”
9. Chiar* ºi acela cu care trãiam în

pace,
în care îmi puneam încrederea ºi

care** mânca din pâinea mea,
ridicã ºi el cãlcâiul împotriva mea.

*2 Sam. 15.12. Iov 19.19. Ps. 55.12,13,20. Ier. 20.10. 
**Obad. 7. Ioan 13.18.

10. Dar Tu, Doamne, ai milã de mine
ºi ridicã-mã,
ca sã le rãsplãtesc cum li se cuvine.
11. Prin aceasta voi cunoaºte cã mã

iubeºti,
dacã nu mã va birui vrãjmaºul meu.
12. Tu m-ai sprijinit, din pricina

neprihãnirii mele,
ºi m-ai* aºezat pe vecie înaintea Ta.

*Iov 36.7. Ps. 34.15.

13. Binecuvântat* sã fie Domnul
Dumnezeul lui Israel,
din veºnicie în veºnicie!
Amin! Amin! *Ps. 106.48.

CARTEA A DOUA
PSALMUL 42

Cãtre mai marele cântãreþilor. 
Cântarea fiilor lui Core.

421. Cum doreºte un cerb izvoarele
de apã,

aºa Te doreºte sufletul meu pe Tine,
Dumnezeule!
2. Sufletul* meu înseteazã dupã Dum-

nezeu, dupã Dumnezeul cel** Viu;
când mã voi duce ºi mã voi arãta

înaintea lui Dumnezeu?
*Ps. 63.1; 84.2. Ioan 7.37. **1 Tes. 1.9.

3. Cu lacrimi* mã hrãnesc zi ºi noapte,
când mi se zice fãrã încetare**:

„Unde este Dumnezeul tãu?”
*Ps. 80.5; 102.9. **Vers. 10. Ps. 79.10; 115.2.

4. Mi-aduc aminte ºi-mi vãrs* tot
focul inimii în mine,

când mã gândesc cum mergeam
înconjurat de mulþime 
ºi cum înaintam** în fruntea ei spre

Casa lui Dumnezeu,
în mijlocul strigãtelor de bucurie ºi

mulþumire
ale unei mulþimi în sãrbãtoare.

*Iov 30.16. Ps. 62.8. **Isa. 30.29.

5. Pentru ce* te mâhneºti, suflete, 
ºi gemi înãuntrul meu?
Nãdãjduieºte** în Dumnezeu, cãci

iarãºi Îl voi lãuda;
El este mântuirea mea ºi Dumnezeul

meu. *Vers. 11. Ps. 43.5. **Plân. 3.24.

6. Îmi este mâhnit sufletul în mine,
Dumnezeule;
de aceea la Tine mã gândesc, din þara

Iordanului,
din Hermon ºi din muntele Miþear.
7. Un val* cheamã un alt val, la

vuietul cãderii apelor Tale;
toate** talazurile ºi valurile Tale trec

peste mine. *Ier. 4.20. Ezec. 7.26. **Ps. 88.7. Iona 2.3.

8. Ziua, Domnul îmi dãdea* îndu-
rarea Lui,
iar noaptea**, cântam laudele Lui 
ºi înãlþam o rugãciune Dumnezeului

vieþii mele. *Lev. 25.21. 
Deut. 28.8. Ps. 133.3. **Iov 35.10. Ps. 32.7; 63.6; 149.5.

9. De aceea, zic lui Dumnezeu, stânca
mea: „Pentru ce mã uiþi?
Pentru ce* trebuie sã umblu plin de

întristare, sub apãsarea vrãjmaºului?”
*Ps. 38.6; 43.2.

10. Parcã mi se sfãrâmã oasele cu sabia,
când mã batjocoresc vrãjmaºii mei 
ºi-mi zic neîncetat*: „Unde este

Dumnezeul tãu?” *Vers. 3. Ioel 2.17. Mica 7.10.

11. Pentru ce* te mâhneºti, suflete, 
ºi gemi înãuntrul meu?
Nãdãjduieºte în Dumnezeu, cãci iarãºi

Îl voi lãuda;
El este mântuirea mea ºi Dumnezeul

meu. *Vers. 5. Ps. 43.5.

PSALMUL 43

43 1. Fã-mi* dreptate, Dumnezeule,
apãrã-mi** pricina împotriva

unui neam nemilos!
Izbãveºte-mã de oamenii plini de

vicleºug ºi de fãrãdelege!
*Ps. 26.1; 35.24. **Ps. 35.1.

2. Tu eºti Dumnezeul care mã ocro-
teºte*: pentru ce mã lepezi?
Pentru ce** trebuie sã umblu plin de

întristare sub apãsarea vrãjmaºului?
*Ps. 28.7. **Ps. 42.9.

3. Trimite* lumina ºi credincioºia Ta,
ca sã mã cãlãuzeascã 
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ºi sã mã ducã la muntele** Tãu cel
sfânt
ºi la locaºurile Tale!

*Ps. 40.11; 57.3. **Ps. 3.4.

4. Atunci voi merge la altarul lui
Dumnezeu,
la altarul lui Dumnezeu care este

bucuria ºi veselia mea
ºi Te voi lãuda cu harpa, Dumnezeule,

Dumnezeul meu!
5. Pentru ce* te mâhneºti, suflete, 
ºi gemi înãuntrul meu?
Nãdãjduieºte în Dumnezeu, cãci iarãºi

Îl voi lãuda:
El este mântuirea mea ºi Dumnezeul

meu. *Ps. 42.5,11.

PSALMUL 44
Cãtre mai marele cântãreþilor. Un psalm

al fiilor lui Core. O cântare.

441. Dumnezeule, am auzit cu ure-
chile noastre, ºi pãrinþii* noºtri

ne-au povestit lucrãrile
pe care le-ai fãcut pe vremea lor, în

zilele de odinioarã. *Exod 12.26,27. Ps. 78.3.

2. Cu mâna Ta* ai izgonit neamuri,
ca sã-i sãdeºti pe ei,
ai lovit popoare, ca sã-i întinzi pe ei.

*Exod 15.17. Deut. 7.1. Ps. 78.55; 80.8.

3. Cãci nu* prin sabia lor au pus mâna
pe þarã,
nu braþul lor i-a mântuit,
ci dreapta Ta, braþul Tãu, lumina feþei

Tale,
pentru cã** îi iubeai.

*Deut. 8.17. Ios. 24.12. **Deut. 4.37; 7.7,8.

4. Dumnezeule, Tu* eºti Împãratul
meu:
porunceºte izbãvirea lui Iacov!

*Ps. 74.12.

5. Cu Tine doborâm* pe vrãjmaºii
noºtri,
cu Numele Tãu zdrobim pe potrivnicii

noºtri. *Dan. 8.4.

6. Cãci nu* în arcul meu mã încred,
nu sabia mea mã va scãpa;

*Ps. 33.16. Osea 1.7.

7. ci Tu ne izbãveºti de vrãjmaºii
noºtri
ºi dai de ruºine pe* cei ce ne urãsc.

*Ps. 40.14.

8. Noi, în fiecare zi, ne lãudãm cu
Dumnezeu*
ºi pururi slãvim Numele Tãu. 

*Ps. 34.2. Ier. 9.24. Rom. 2.17. (Oprire)

9. Dar Tu ne lepezi*, ne acoperi de
ruºine,
nu mai ieºi cu oºtirile noastre;

*Ps. 60.1,10; 74.1; 88.14; 89.38; 108.11.

10. ne faci sã dãm* dosul înaintea
vrãjmaºului,
ºi cei ce ne urãsc ridicã prãzi luate de

la noi. *Lev. 26.17. Deut. 28.25. Ios. 7.8,12.

11. Ne dai* ca pe niºte oi de
mâncat
ºi ne** risipeºti printre neamuri.

*Rom. 8.36. **Deut. 4.27; 28.64. Ps. 60.1.

12. Vinzi* pe poporul Tãu pe nimic 
ºi nu-l socoteºti de mare preþ.

*Isa. 52.3,4. Ier. 15.13.

13. Ne faci* de ocara vecinilor noºtri,
de batjocura ºi de râsul celor ce ne

înconjoarã. *Deut. 1.28,37. Ps. 79.4; 80.6.

14. Ne faci* de pominã printre
neamuri
ºi** pricinã de clãtinare din cap

printre popoare.
*Ier. 24.9. **2 Împ. 19.21. Iov 16.4. Ps. 22.7.

15. Ocara mea este totdeauna înaintea
mea,
ºi ruºinea îmi acoperã faþa,
16. la* glasul celui ce mã batjocoreºte

ºi mã ocãrãºte,
la vederea vrãjmaºului ºi rãzbunã-

torului. *Ps. 8.2.

17. Toate acestea ni se întâmplã* fãrã
ca noi sã Te fi uitat,
fãrã sã fi cãlcat legãmântul Tãu:

*Dan. 9.13.

18. da, inima nu ni s-a abãtut,
paºii* nu ni s-au depãrtat de pe

cãrarea Ta, *Iov 23.11. Ps. 119.51,157.

19. ca* sã ne zdrobeºti în locuinþa
ºacalilor
ºi sã ne acoperi cu** umbra morþii.

*Isa. 34.13; 35.7. **Ps. 23.4.

20. Dacã am fi uitat Numele Dum-
nezeului nostru 
ºi ne-am fi întins* mâinile spre un

dumnezeu strãin, *Iov 11.13. Ps. 68.31.

21. n-ar ºti* Dumnezeu lucrul acesta,
El, care cunoaºte tainele inimii?

*Iov 31.14. Ps. 139.1. Ier. 17.10.

22. Dar* din pricina Ta suntem înjun-
ghiaþi în toate zilele,
suntem priviþi ca niºte oi sortite pentru

mãcelãrie. *Rom. 8.36.

23. Trezeºte-Te*! Pentru ce dormi,
Doamne?
Trezeºte-Te! Nu** ne lepãda pe vecie!

*Ps. 7.6; 35.23; 59.4,5; 78.65. **Vers. 9.

24. Pentru* ce Îþi ascunzi faþa?
Pentru ce uiþi de nenorocirea ºi

apãsarea noastrã? *Iov 13.24. Ps. 13.1; 88.14.

25. Cãci sufletul ne este doborât* în
þãrânã de mâhnire,
trupul nostru este lipit de pãmânt.

*Ps. 119.25.
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26. Scoalã-Te, ca sã ne ajuþi!
Izbãveºte-ne, pentru bunãtatea Ta!

PSALMUL 45
Cãtre mai marele cântãreþilor. 

De cântat cum se cântã: „Crinii”. 
Un psalm al fiilor lui Core. O cântare.

O cântare de dragoste.

451. Cuvinte pline de farmec îmi
clocotesc în inimã

ºi zic: „Lucrarea mea de laudã este
pentru Împãratul!”
Ca pana unui scriitor iscusit sã-mi fie

limba!
2. Tu eºti cel mai frumos dintre oameni,
harul* este turnat pe buzele tale:
de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu

pe vecie. *Luca 4.22.

3. Rãzboinic viteaz*, încinge-þi
sabia**,
podoaba ºi slava – 

*Isa. 9.6. **Isa. 49.2. Evr. 4.12. Apoc. 1.16; 19.15.

4. da, slava* ta! – Fii biruitor, suie-te
în carul tãu de luptã,
apãrã adevãrul, blândeþea ºi neprihã-

nirea,
ºi dreapta ta sã strãluceascã prin isprãvi

minunate! *Apoc. 6.2.

5. Sãgeþile tale sunt ascuþite:
sub tine vor cãdea popoare,
ºi sãgeþile tale vor strãpunge inima

vrãjmaºilor împãratului.
6. Scaunul* Tãu de domnie, Dum-

nezeule, este veºnic;
toiagul de domnie al Împãrãþiei Tale este

un toiag de dreptate. *Ps. 93.2. Evr. 1.8.

7. Tu* iubeºti neprihãnirea ºi urãºti
rãutatea.
De aceea, Dumnezeule**, Dumnezeul

Tãu Te-a uns†
cu un untdelemn de bucurie††,
mai presus decât pe tovarãºii Tãi de

slujbã. *Ps. 33.5. **Isa 61.1. †1 Împ. 1.39,40. ††Ps. 21.6.

8. Smirna*, aloia ºi casia îþi umplu de
miros plãcut toate veºmintele;
în casele tale împãrãteºti de fildeº te

înveselesc instrumentele cu corzi.
*Cânt. 1.3.

9. Printre preaiubitele tale sunt fete*
de împãraþi;
împãrãteasa**, mireasa ta, stã la

dreapta ta, împodobitã cu aur de Ofir.
*Cânt. 6.8. **1 Împ. 2.19.

10. Ascultã, fiicã, vezi ºi pleacã-þi
urechea;
uitã* pe poporul tãu ºi casa tatãlui tãu!

*Deut. 21.13.

11. ªi atunci împãratul îþi va pofti
frumuseþea.
ªi, fiindcã este Domnul* tãu, adu-i

închinãciunile tale. *Ps. 95.6. Isa. 54.5.

12. ªi fiica Tirului ºi cele mai
bogate* din popor vor umbla
cu daruri ca sã capete bunãvoinþa ta.

*Ps. 22.29; 72.10. Isa. 49.23; 60.3.

13. Fata* împãratului este plinã de
strãlucire înãuntrul casei împãrãteºti;
ea poartã o hainã þesutã cu aur.

*Apoc. 7.8.

14. Este adusã înaintea împãratului,
îmbrãcatã cu* haine cusute la gherghef 
ºi urmatã de fete, însoþitoarele ei,
care sunt aduse la tine. *Cânt. 1.4.

15. Ele sunt duse în mijlocul bucuriei
ºi veseliei ºi intrã în casa împãra-

tului.
16. Copiii tãi vor lua locul pãrinþilor

tãi;
îi* vei pune domni în toatã þara.

*1 Pet. 2.9. Apoc. 1.6; 5.10; 20.6.

17. Din neam în neam îþi voi* pomeni
numele:
de aceea în veci de veci te vor lãuda

popoarele. *Mal. 1.11.

PSALMUL 46
Cãtre mai marele cântãreþilor. 

Un psalm al fiilor lui Core. 
De cântat pe alamot. O cântare.

46 1. Dumnezeu este adãpostul* ºi
sprijinul nostru,

un ajutor** care nu lipseºte niciodatã
în nevoi.

*Ps. 62.7,8; 91.2; 142.5. **Deut. 4.7. Ps. 145.18.

2. De aceea nu ne temem, chiar dacã
s-ar zgudui pãmântul 
ºi s-ar clãtina munþii în inima

mãrilor.
3. Chiar* dacã ar urla ºi ar spumega

valurile mãrii 
ºi s-ar ridica pânã acolo de sã se

cutremure munþii. –
*Ps. 93.3,4. Ier. 5.22. Mat. 7.25.      (Oprire)

4. Este un râu*, ale cãrui izvoare
înveselesc cetatea** lui Dumnezeu,
sfântul locaº al locuinþelor Celui

Preaînalt. *Isa. 8.7. **Ps. 48.1,8. Isa. 60.14.

5. Dumnezeu este în* mijlocul ei: ea
nu se clatinã;
Dumnezeu o ajutã în revãrsatul

zorilor. *Deut. 23.14. Isa. 12.6. Ezec. 43.7,9. 
Osea 11.9. Ioel 2.27. Þef. 3.15. Zah. 2.5,10,11; 8.3.

6. Neamurile* se frãmântã, împãrã-
þiile se clatinã,
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dar glasul Lui rãsunã, ºi pãmântul**
se topeºte de groazã. *Ps. 2.1. **Ios. 2.9,24.

7. Domnul* oºtirilor este cu noi,
Dumnezeul lui Iacov este un turn de

scãpare pentru noi. –
*Num. 14.9. 2 Cron. 13.12. Vers. 11.        (Oprire)

8. Veniþi* ºi priviþi lucrãrile Domnului,
pustiirile pe care le-a fãcut El pe

pãmânt. *Ps. 66.5.

9. El* a pus capãt rãzboaielor pânã la
marginea pãmântului;
El a sfãrâmat** arcul ºi a rupt suliþa,
a ars cu† foc carele de rãzboi. –

*Isa. 2.4. **Ps. 76.3. †Ezec. 39.9.

10. „Opriþi-vã ºi sã ºtiþi cã Eu sunt
Dumnezeu:
Eu stãpânesc* peste neamuri,
Eu stãpânesc pe pãmânt.” – *Isa. 2.11,17.

11. Domnul* oºtirilor este cu noi.
Dumnezeul lui Iacov este un turn de

scãpare pentru noi. – *Vers. 7.      (Oprire)

PSALMUL 47
Cãtre mai marele cântãreþilor. 
Un psalm fãcut de fiii lui Core.

471. Bateþi* din palme toate
popoarele!

Înãlþaþi lui Dumnezeu strigãte de
bucurie! *Isa. 55.12.

2. Cãci Domnul, Cel Preaînalt, este
înfricoºat*:
El este Împãrat** mare peste tot pãmântul.

*Deut. 7.21. Neem. 1.5. Ps. 76.12. **Mal. 1.14.

3. El* ne supune popoarele,
El pune neamurile sub picioarele

noastre. *Ps. 18.47.

4. El ne alege moºtenirea*,
slava lui Iacov, pe care-l iubeºte. –

*1 Pet. 1.4.         (Oprire)

5. Dumnezeu Se suie* în mijlocul
strigãtelor de biruinþã,
Domnul înainteazã în sunetul trâm-

biþei. *Ps. 68.24,25.

6. Cântaþi lui Dumnezeu, cântaþi!
Cântaþi Împãratului nostru, cântaþi!
7. Cãci* Dumnezeu este Împãrat peste

tot pãmântul:
cântaþi** o cântare înþeleaptã!

*Zah. 14.9. **1 Cor. 14.15,16.

8. Dumnezeu* împãrãþeºte peste
neamuri,
Dumnezeu ºade pe scaunul Lui de

domnie cel sfânt.
*1 Cron. 16.31. Ps. 93.1; 96.10; 97.1; 99.1. Apoc. 19.6.

9. Domnitorii popoarelor se adunã
împreunã
cu poporul* Dumnezeului lui Avraam;

cãci** ale lui Dumnezeu sunt scuturile
pãmântului:
El este mai înalt ºi mai presus de

orice. *Rom. 4.11,12. **Ps. 89.18.

PSALMUL 48
O cântare. Un psalm al fiilor lui Core.

481. Mare este Domnul ºi lãudat de
toþi

în* cetatea Dumnezeului nostru, pe
muntele** Lui cel sfânt.

*Ps. 46.4; 87.3. **Isa. 2.2,3. Mica 4.1. Zah. 8.3.

2. Frumoasã* înãlþime, bucuria**
întregului pãmânt, este muntele
Sionului;
în† partea de miazãnoapte este

cetatea†† Marelui Împãrat.
*Ps. 50.2. Ier. 3.19. Plân. 2.15. Dan. 8.9; 11.16. **Ezec. 20.6.
†Isa. 14.13. ††Mat. 5.35.

3. Dumnezeu, în casele Lui împãrã-
teºti,
este cunoscut ca un turn de scãpare.
4. Cãci iatã cã împãraþii* se aduna-

serã:
doar au trecut împreunã,

*2 Sam. 10.6,14,16,18,19.

5. au privit-o, au înlemnit,
s-au temut ºi au luat-o la fugã.
6. I-a apucat* un tremur acolo,
ca durerea** unei femei la facere.

*Exod 15.15. **Osea 13.13.

7. Au fost izgoniþi de parcã ar fi fost
luaþi de* vântul de rãsãrit
care sfãrâmã** corãbiile din Tarsis.

*Ier. 18.17. **Ezec. 27.26.

8. Întocmai cum auzisem spunân-
du-se, aºa am
vãzut în cetatea* Domnului oºtirilor,

în cetatea Dumnezeului nostru:
Dumnezeu o va face sã dãinuie** pe

vecie. – *Vers. 1,2. **Isa. 2.2. Mica 4.1.    (Oprire)

9. Dumnezeule, la bunãtatea* Ta ne
gândim,
în mijlocul Templului Tãu!

*Ps. 26.3; 40.10.

10. Ca ºi Numele* Tãu, Dumnezeule,
ºi lauda Ta rãsunã pânã la marginile

pãmântului;
dreapta Ta este plinã de îndurare.

*Deut. 28.58. Ios. 7.9. Ps. 113.3. Mal. 1.11,14.

11. Se bucurã muntele Sionului 
ºi se veselesc fiicele lui Iuda
de judecãþile Tale.
12. Strãbateþi Sionul ºi ocoliþi-l,
numãraþi-i turnurile,
13. priviþi-i întãritura 
ºi cercetaþi-i palatele,
ca sã povestiþi celor ce vor veni dupã ei.
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14. Iatã, Dumnezeul acesta este Dum-
nezeul nostru în veci de veci;
El va fi cãlãuza noastrã* pânã la

moarte. *Isa. 58.11.

PSALMUL 49
Cãtre mai marele cântãreþilor. 

Un psalm al fiilor lui Core.

491. Ascultaþi lucrul acesta, toate
popoarele,

luaþi aminte, toþi locuitorii lumii:
2. mici* ºi mari,
bogaþi ºi sãraci! *Ps. 62.9.

3. Gura mea va vorbi cuvinte înþe-
lepte,
ºi inima mea are gânduri pline de

judecatã.
4. Eu îmi plec* urechea la pildele

care îmi sunt insuflate,
îmi încep cântarea în sunetul harpei.

*Ps. 78.2. Mat. 13.35.

5. Pentru ce sã mã tem în zilele
nenorocirii,
când mã înconjoarã nelegiuirea*

potrivnicilor mei? *Ps. 38.4.

6. Ei se încred* în avuþiile lor 
ºi se fãlesc cu bogãþia lor cea mare.

*Iov 31.24,25. Ps. 52.7; 62.10. Marc. 10.24. 1 Tim. 6.17.

7. Dar nu pot sã se rãscumpere unul
pe altul,
nici sã dea* lui Dumnezeu preþul

rãscumpãrãrii. *Mat. 16.26.

8. Rãscumpãrarea* sufletului lor este
aºa de scumpã,
cã nu se va face niciodatã. *Iov 36.18,19.

9. Nu vor trãi pe vecie,
nu pot sã* nu vadã mormântul. *Ps. 89.48.

10. Da, îl vor vedea: cãci înþelepþii*
mor,
nebunul ºi prostul deopotrivã pier 
ºi** lasã altora avuþiile lor.

*Ecl. 2.16. **Prov. 11.4. Ecl. 2.18,21.

11. Ei îºi închipuie cã veºnice le vor
fi casele,
cã locuinþele lor vor dãinui din veac

în veac,
ei, care dau* numele lor la þãri

întregi. *Gen. 4.17.

12. Dar omul pus în* cinste nu
dãinuieºte,
ci este ca dobitoacele care se taie.

*Vers. 20. Ps. 39.5; 83.7.

13. Iatã ce soartã au ei, cei plini de
atâta încredere*,
precum ºi cei ce îi urmeazã, cãrora le

plac cuvintele lor. – *Luca 12.20.       (Oprire)

14. Sunt duºi ca o turmã în Locuinþa
morþilor,

îi paºte moartea,
ºi în* curând oamenii fãrã prihanã îi

calcã în picioare:
li se duce frumuseþea**, ºi Locuinþa

morþilor le este locaºul.
*Ps. 47.3. Dan. 7.22. Mal. 4.3. Luca 22.30. 1 Cor. 6.2. Apoc.
2.26; 20.4. **Iov 4.21. Ps. 39.11.

15. Dar mie, Dumnezeu îmi va* scãpa
sufletul din Locuinþa morþilor,
cãci mã va lua sub ocrotirea Lui. –

*Ps. 56.13. Osea 13.14. (Oprire)

16. Nu te teme când se îmbogãþeºte
cineva
ºi când i se înmulþesc vistieriile

casei;
17. cãci* nu ia nimic cu el când

moare: vistieriile lui nu se coboarã
dupã el. *Iov 27.19.

18. Sã se tot creadã omul fericit* în
viaþã,
sã se tot laude cu bucuriile pe care ºi

le face, *Deut. 29.19. Luca 12.19.

19. cãci tot în locuinþa pãrinþilor sãi
va* merge 
ºi nu va mai vedea lumina** nicio-

datã. *Gen. 15.15. **Iov 33.30. Ps. 56.13.

20. Omul* pus în cinste, ºi fãrã
pricepere,
este** ca dobitoacele pe care le tai.

*Vers. 12. **Ecl. 3.19.

PSALMUL 50
Un psalm al lui Asaf.

501. Dumnezeu*, da, Dumnezeu
Domnul vorbeºte 

ºi cheamã pãmântul, de la rãsãritul
soarelui pânã la asfinþitul lui.

*Neem. 9.32. Isa. 9.6. Ier. 32.18.

2. Din Sion, care este întruparea*
frumuseþii desãvârºite,
de acolo strãluceºte Dumnezeu**.

*Ps. 48.2. **Deut. 33.2. Ps. 80.1.

3. Dumnezeul nostru vine ºi nu tace.
Înaintea Lui merge un foc* mistuitor,
ºi împrejurul Lui o furtunã puternicã.

*Lev. 10.2. Num. 16.35. Ps. 97.3. Dan. 7.10.

4. El* strigã spre ceruri sus 
ºi spre pãmânt, ca sã judece pe

poporul Sãu:
*Deut. 4.26; 31.28; 32.1. Isa. 1.2. Mica 6.1,2.

5. „Strângeþi-Mi pe credincioºii*
Mei,
care** au fãcut legãmânt cu Mine

prin jertfã!” – *Deut. 33.3. Isa. 13.3. **Exod 24.7.

6. Atunci cerurile* vor vesti dreptatea
Lui,
cãci Dumnezeu** este Cel ce judecã. – 

*Ps. 97.6. **Ps. 75.7. (Oprire)

7. Ascultã*, poporul Meu, ºi voi vorbi;
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ascultã, Israele, ºi te voi înºtiinþa.
Eu sunt Dumnezeu**, Dumnezeul

tãu. *Ps. 81.8. **Exod 20.2.

8. Nu* pentru jertfele tale te**
mustru:
cãci arderile tale de tot sunt necurmat

înaintea Mea. *Osea 6.6. **Isa. 1.11. Ier. 7.22.

9. Nu* voi lua tauri din casa ta,
nici þapi din staulele tale.

*Mica 6.6. **Fapt. 17.25.

10. Cãci ale Mele sunt toate dobi-
toacele pãdurilor,
toate fiarele munþilor cu miile lor.
11. Eu cunosc toate pãsãrile de pe

munþi,
ºi tot ce se miºcã pe câmp este al

Meu.
12. Dacã Mi-ar fi foame, nu þi-aº

spune þie,
cãci* a Mea este lumea ºi tot ce

cuprinde ea.
*Exod 19.5. Deut. 10.14. Iov 41.11. Ps. 24.1. 1 Cor. 10.26,28.

13. Oare mãnânc Eu carnea taurilor?
Oare beau Eu sângele þapilor?
14. Adu ca jertfã* lui Dumnezeu

mulþumiri
ºi împlineºte-þi** juruinþele fãcute

Celui Preaînalt. *Osea 14.2. 
Evr. 13.15. **Deut. 23.21. Iov 22.27. Ps. 76.11. Ecl. 5.4,5.

15. Cheamã-Mã* în ziua necazului,
ºi Eu te voi izbãvi, iar tu Mã** vei

proslãvi! *Iov 22.27. 
Ps. 91.15; 107.6,13,19,28. Zah. 13.9. **Vers. 23. Ps. 22.23.

16. Dumnezeu zice însã celui rãu:
„Ce tot înºiri tu legile Mele 
ºi ai în gurã legãmântul Meu,
17. când* tu urãºti mustrãrile 
ºi arunci** cuvintele Mele înapoia

ta? *Rom. 2.21,22. **Neem. 9.26.

18. Dacã vezi un hoþ, te uneºti* cu el,
ºi te însoþeºti cu** preacurvarii.

*Rom. 1.32. **1 Tim. 5.22.

19. Dai drumul gurii la rãu,
ºi limba ta* urzeºte vicleºuguri.

*Ps. 52.2.

20. Stai ºi vorbeºti împotriva fratelui
tãu,
cleveteºti pe fiul mamei tale.
21. Iatã ce ai fãcut, ºi* Eu am tãcut.
Þi-ai închipuit** cã Eu sunt ca tine.
Dar te† voi mustra ºi îþi voi pune

totul sub ochi!
*Ecl. 8.11,12. Isa. 26.10; 57.11. **Rom. 2.4. †Ps. 90.8.

22. Luaþi seama, dar, voi care uitaþi*
pe Dumnezeu,
ca nu cumva sã vã sfâºii, ºi sã nu fie

nimeni sã vã scape.
*Iov 8.13. Ps. 9.17. Isa. 51.13.

23. Cine* aduce mulþumiri ca jertfã,
acela Mã proslãveºte,
ºi celui ce** vegheazã asupra cãii lui,
aceluia îi voi arãta mântuirea lui

Dumnezeu.” *Ps. 27.6. Rom. 12.1. **Gal. 6.16.

PSALMUL 51
Cãtre mai marele cântãreþilor. Un psalm

al lui David. Fãcut când a venit la el
prorocul Natan, dupã ce intrase David

la Bat-ªeba.

511. Ai milã de mine, Dumnezeule,
în bunãtatea Ta!

Dupã îndurarea Ta cea mare, ºterge*
fãrãdelegile mele!

*Vers. 9. Isa. 43.25; 44.22. Col. 2.14.

2. Spalã-mã* cu desãvârºire de nele-
giuirea mea 
ºi curãþã-mã de pãcatul meu!

*Evr. 9.14. 1 Ioan 1.7,9. Apoc. 1.5.

3. Cãci îmi cunosc bine fãrãdelegile*,
ºi pãcatul meu stã necurmat înaintea

mea. *Ps. 32.5; 38.18.

4. Împotriva Ta, numai* împotriva
Ta, am pãcãtuit
ºi am fãcut ce este rãu înaintea** Ta;
aºa cã† vei fi drept în hotãrârea Ta 
ºi fãrã vinã în judecata Ta. *Gen. 20.6; 

39.9. Lev. 5.19; 6.2. 2 Sam. 12.13. **Luca 15.21. †Rom. 3.4.

5. Iatã cã* sunt nãscut în nelegiuire, 
ºi** în pãcat m-a zãmislit mama mea.

*Iov 14.4. Ps. 58.8. Ioan 3.6. Rom. 5.12. Efes. 2.3. **Iov 14.4.

6. Dar Tu ceri ca adevãrul sã fie în
adâncul* inimii:
fã, dar, sã pãtrundã înþelepciunea

înãuntrul meu! *Iov 38.36.

7. Curãþã-mã* cu isop, ºi voi fi
curat;
spalã-mã, ºi voi fi** mai alb decât

zãpada.
*Lev. 14.4,6,49. Num. 19.18. Evr. 9.19. **Isa. 1.18.

8. Fã-mã sã aud veselie ºi bucurie,
ºi oasele pe care le-ai zdrobit Tu, se*

vor bucura. *Mat. 5.4.

9. Întoarce-Þi* privirea de la pãcatele
mele,
ºterge** toate nelegiuirile mele!

*Ier. 16.17. **Vers. 1.

10. Zideºte în mine o inimã* curatã,
Dumnezeule,
pune în mine un duh nou ºi statornic!

*Fapt. 15.9. Efes. 2.10.

11. Nu mã lepãda de la* faþa Ta 
ºi nu lua de la mine Duhul** Tãu cel

Sfânt. *Gen. 4.14. 2 Împ. 13.23. **Rom. 8.9. Efes. 4.30.

12. Dã-mi iarãºi bucuria mântuirii
Tale 
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ºi sprijinã-mã cu un duh* de
bunãvoinþã! *2 Cor. 3.1.

13. Atunci voi învãþa cãile Tale pe cei
ce le calcã,
ºi pãcãtoºii se vor întoarce la Tine.
14. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii

mele! Izbãveºte-mã de vina sângelui*
vãrsat,
ºi limba mea va lãuda** îndurarea

Ta. *2 Sam. 11.17; 12.9. **Ps. 35.28.

15. Doamne, deschide-mi buzele,
ºi gura mea va vesti lauda Ta.
16. Dacã ai fi voit jertfe*, Þi-aº fi

adus:
dar Þie nu-Þi plac arderile de tot.

*Num. 15.27,30. Ps. 40.6; 50.8. Isa. 1.11. Ier. 7.22. Osea 6.6.

17. Jertfele* plãcute lui Dumnezeu
sunt un duh zdrobit:
Dumnezeule, Tu nu dispreþuieºti o

inimã zdrobitã ºi mâhnitã.
*Ps. 34.18. Isa. 57.15; 66.2.

18. În îndurarea Ta, varsã-Þi binefa-
cerile asupra Sionului 
ºi zideºte zidurile Ierusalimului!
19. Atunci vei primi jertfe* neprihãnite,

arderi de tot ºi jertfe întregi;
atunci se vor aduce pe altarul Tãu

viþei. *Ps. 4.5. Mal. 3.3.

PSALMUL 52
Cãtre mai marele cântãreþilor. 

O cântare a lui David. Fãcutã cu
prilejul celor spuse de Doeg, edomitul,
lui Saul, când zicea: „David s-a dus în

casa lui Ahimelec”.

521. Pentru ce te fãleºti cu rãutatea
ta, asupritorule*?

Bunãtatea lui Dumnezeu þine în veci.
*1 Sam. 21.7.

2. Limba* ta nu nãscoceºte decât
rãutate,
ca** un brici ascuþit, viclean ce eºti!

*Ps. 50.19. **Ps. 57.4; 59.7; 64.3.

3. Tu iubeºti mai degrabã rãul decât
binele,
mai degrabã minciuna* decât adevã-

rul. – *Ier. 9.4,5.        (Oprire)

4. Tu iubeºti numai cuvinte nimici-
toare, limbã înºelãtoare!
5. De aceea ºi Dumnezeu te va doborî

pe vecie,
te va apuca ºi te va ridica din cortul tãu, 
ºi te va dezrãdãcina* din pãmântul

celor vii. – *Prov. 2.22.       (Oprire)

6. Cei* fãrã prihanã vor vedea lucrul
acesta, se vor teme 
ºi** vor râde de el, zicând:

*Iov 22.19. Ps. 37.34; 40.3; 64.9. Mal. 1.5. **Ps. 58.10.

7. „Iatã omul care nu lua ca ocrotitor
pe Dumnezeu,
ci se* încredea în bogãþiile lui cele mari
ºi se bizuia pe rãutatea lui.” *Ps. 49.6.
8. Dar eu sunt în Casa lui Dumnezeu

ca* un mãslin verde,
mã încred în bunãtatea lui Dumnezeu,

în veci de veci. *Ier. 11.16. Osea 14.6.
9. Te voi lãuda totdeauna, pentru cã

ai lucrat;
ºi, în faþa copiilor Tãi, voi nãdãjdui

în Numele Tãu, cãci* este binevoitor.
*Ps. 54.6.

PSALMUL 53
Cãtre mai marele cântãreþilor. De cântat

pe flaut. O cântare a lui David.

531. Nebunul* zice în inima lui:
„Nu este Dumnezeu!”

S-au stricat oamenii, au sãvârºit
fãrãdelegi urâte,
nu este nici** unul care sã facã binele.

*Ps. 10.4; 14.1, etc. **Rom. 3.10.

2. Dumnezeu Se uitã* de la înãlþimea
cerurilor peste fiii oamenilor,
ca sã vadã dacã este cineva care sã fie

priceput
ºi sã caute** pe Dumnezeu.

*Ps. 33.13. **2 Cron. 15.2; 19.3.

3. Dar toþi s-au rãtãcit, toþi s-au stricat;
nu este nici unul care sã facã binele,

nici unul mãcar.
4. „ªi-au* pierdut oare mintea cei ce

sãvârºesc nelegiuirea,
de mãnâncã pe poporul Meu cum

mãnâncã pâinea,
ºi nu cheamã pe Dumnezeu?” *Ier. 4.22.

5. Atunci* vor tremura de spaimã,
fãrã sã fie vreo pricinã de spaimã;
Dumnezeu va risipi** oasele celor ce

tãbãrãsc împotriva ta,
îi vei face de ruºine, cãci Dumnezeu

i-a lepãdat. *Lev. 26.17,36. Prov. 28.1. **Ezec. 6.5.

6. O*! cine va face sã porneascã din
Sion izbãvirea lui Israel?
Când va aduce Dumnezeu înapoi pe

prinºii de rãzboi ai poporului Sãu,
Iacov se va veseli, ºi Israel se va

bucura. *Ps. 14.7.

PSALMUL 54
Cãtre mai marele cântãreþilor. De cântat
cu instrumente cu corzi. O cântare a lui

David. Fãcutã când au venit zifiþii sã
spunã lui Saul: „ªtiþi cã David ºade

ascuns printre noi?”

541. Scapã-mã, Dumnezeule, prin
Numele Tãu 

ºi fã-mi dreptate, prin puterea Ta!
2. Ascultã-mi rugãciunea, Dumnezeule,
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ia aminte la cuvintele gurii mele.
3. Cãci niºte strãini* s-au sculat

împotriva mea,
niºte oameni asupritori vor sã-mi ia

viaþa;
ei nu se gândesc la Dumnezeu. –

*Ps. 86.14.         (Oprire)

4. Da, Dumnezeu este ajutorul meu,
Domnul* este sprijinul sufletului

meu! *Ps. 118.7.

5. Rãul se va întoarce asupra potriv-
nicilor mei;
nimiceºte-i în* credincioºia Ta! *Ps. 89.49.

6. Atunci Îþi voi aduce jertfe de
bunãvoie,
voi lãuda Numele Tãu, Doamne,

cãci* este binevoitor; *Ps. 52.9.

7. cãci El mã izbãveºte din toate
necazurile,
ºi* cu ochii mei îmi vãd împlinitã

dorinþa privitoare la vrãjmaºii mei.
*Ps. 59.10; 92.11.

PSALMUL 55
Cãtre mai marele cântãreþilor. 

De cântat pe instrumente cu corzi. 
O cântare a lui David.

551. Ia aminte, Dumnezeule, la
rugãciunea mea 

ºi nu Te ascunde de cererile mele!
2. Ascultã-mã ºi rãspunde-mi!
Rãtãcesc* încoace ºi încolo ºi mã

frãmânt, *Isa. 38.14.

3. din pricina zarvei vrãjmaºului
ºi din pricina apãsãrii celui rãu.
Cãci* ei aruncã nenorocirea peste mine 
ºi mã urmãresc cu mânie.

*2 Sam. 16.7,8; 19.19.

4. Îmi tremurã inima* în mine 
ºi mã cuprinde spaima morþii, *Ps. 16.3.

5. mã apucã frica ºi groaza 
ºi mã iau fiorii.
6. Eu zic: „O, dacã aº avea aripile

porumbelului,
aº zbura ºi aº gãsi undeva odihnã!”
7. Da, aº fugi departe de tot 
ºi m-aº duce sã locuiesc în pustiu. –

(Oprire)

8. Aº fugi în grabã la un adãpost
de vântul acesta nãprasnic ºi de

furtuna aceasta.
9. Nimiceºte-i, Doamne, împarte-le

limbile,
cãci în cetate vãd silã* ºi certuri;

*Ier. 6.7.

10. zi ºi noapte ei îi dau ocol pe ziduri:
nelegiuirea ºi rãutatea sunt în sânul ei;
11. rãutatea este în mijlocul ei,

ºi vicleºugul ºi înºelãtoria nu lipsesc
din pieþele ei.
12. Nu* un vrãjmaº mã batjocoreºte,
cãci aº suferi:
nu potrivnicul meu se ridicã** împo-

triva mea,
cãci m-aº ascunde dinaintea lui.

*Ps. 41.9. **Ps. 35.26; 38.16.

13. Ci tu, pe care te socoteam una cu
mine,
tu, frate* de cruce ºi prieten cu mine!

*2 Sam. 15.12; 16.23. Ps. 41.9. Ier. 9.4.

14. Noi, care trãiam împreunã într-o
plãcutã prietenie 
ºi ne duceam împreunã* cu mulþimea

în Casa lui Dumnezeu! *Ps. 42.4.

15. Sã vinã moartea peste ei 
ºi sã se coboare* de vii în Locuinþa

morþilor!
Cãci rãutatea este în locuinþa lor, în

inima lor. *Num. 16.30.

16. Dar eu strig cãtre Dumnezeu,
ºi Domnul mã va scãpa.
17. Seara*, dimineaþa ºi la amiazã

oftez ºi gem,
ºi El va auzi glasul meu.

*Dan. 6.10. Luca 18.1. Fapt. 3.1; 10.3,9,30. 1 Tes. 5.17.

18. Mã va scãpa din lupta care se dã
împotriva mea ºi-mi va aduce pacea,
cãci mulþi* mai sunt împotriva mea!

*2 Cron. 32.7,8.

19. Dumnezeu va auzi ºi-i va smeri,
El, care*, din veºnicie, stã pe scaunul

Lui de domnie. – (Oprire)

Cãci în ei nu este nici o nãdejde de
schimbare
ºi nu se tem de Dumnezeu. *Deut. 33.27.

20. Ei pun* mâna pe cei ce trãiau**
în pace cu ei 
ºi îºi calcã legãmântul. *Fapt. 12.1. **Ps. 7.4.

21. Gura lor este dulce ca smântâna,
dar în inimã poartã rãzboiul:
cuvintele* lor sunt mai alunecoase

decât untdelemnul,
dar, când ies ele din gurã, sunt niºte

sãbii. *Ps. 28.3; 57.4; 62.4; 64.3. Prov. 5.3,4; 12.18.

22. Încredinþeazã-þi* soarta în mâna
Domnului, ºi El te va sprijini.
El nu** va lãsa niciodatã sã se clatine

cel neprihãnit.
*Ps. 37.5. Mat. 6.25. Luca 12.22. 1 Pet. 5.7. **Ps. 37.24.

23. ªi Tu, Dumnezeule, îi vei coborî
în fundul gropii.
Oamenii* setoºi de sânge ºi de

înºelãciune nu** vor ajunge nici
jumãtate din zilele lor.
Eu însã mã încred în Tine!

*Ps. 5.6. **Iov 15.32. Prov. 10.27. Ecl. 7.17.
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PSALMUL 56
Cãtre mai marele cântãreþilor. 

Se cântã ca „Porumbel din stejari
depãrtaþi”. O cântare de laudã a lui

David. Fãcutã când l-au prins
filistenii la Gat.

56 1. Ai milã* de mine, Dumnezeule!
Cãci niºte oameni mã hãrþuiesc.

Toatã ziua îmi fac rãzboi ºi mã
chinuiesc. *Ps. 57.1.

2. Toatã ziua mã hãrþuiesc* potriv-
nicii mei;
sunt mulþi, ºi se rãzboiesc cu mine ca

niºte trufaºi. *Ps. 57.3.

3. Ori de câte ori mã tem,
eu mã încred în Tine.
4. Eu mã voi lãuda cu* Dumnezeu, cu

cuvântul Lui.
Mã încred în Dumnezeu 
ºi nu** mã tem de nimic:
ce pot sã-mi facã niºte oameni?

*Vers. 10,11. **Ps. 118.6. Isa. 31.3. Evr. 13.6.

5. Întruna ei îmi ating drepturile 
ºi n-au decât gânduri rele faþã de

mine.
6. Uneltesc*, pândesc ºi îmi urmãresc

paºii,
pentru cã** vor sã-mi ia viaþa.

*Ps. 59.3; 140.2. **Ps. 71.10.

7. Ei trag nãdejde sã scape prin
nelegiuirea lor:
doboarã popoarele, Dumnezeule, în

mânia Ta!
8. Tu numeri paºii vieþii mele de

pribeag;
pune-mi lacrimile în burduful Tãu:
nu sunt ele* scrise în cartea Ta?

*Mal. 3.16.

9. Vrãjmaºii mei dau înapoi în ziua
când Te strig:
ºtiu cã Dumnezeu este de* partea

mea. *Rom. 8.31.

10. Eu mã voi lãuda cu* Dumnezeu,
cu cuvântul Lui, da, mã voi lãuda cu
Domnul, cu cuvântul Lui. *Vers. 4.

11. Mã încred în Dumnezeu ºi nu mã
tem de nimic:
ce pot sã-mi facã niºte oameni?
12. Dumnezeule, trebuie sã împlinesc

juruinþele pe care Þi le-am fãcut;
Îþi voi aduce jertfe de mulþumire.
13. Cãci mi-ai izbãvit sufletul de la*

moarte,
mi-ai ferit picioarele de cãdere, ca sã

umblu înaintea lui Dumnezeu,
în lumina** celor vii.

*Ps. 116.8. **Iov 33.30.

PSALMUL 57
Cãtre mai marele cântãreþilor. 

„Nu nimici.” O cântare de laudã a lui
David. Fãcutã când a fugit în peºterã,

urmãrit de Saul.

57 1. Ai milã* de mine, Dum-
nezeule, ai milã de mine!

Cãci în Tine mi se încrede sufletul;
la** umbra aripilor Tale caut un loc

de scãpare,
pânã† vor trece nenorocirile.

*Ps. 56.1. **Ps. 17.8; 63.7. †Isa. 26.20.

2. Eu strig cãtre Dumnezeu, cãtre Cel
Preaînalt,
cãtre Dumnezeu, care* lucreazã pen-

tru mine. *Ps. 138.8.

3. El* îmi va trimite izbãvire din cer,
în timp ce prigonitorul meu îmi

aruncã** ocãri. (Oprire)

Da, Dumnezeu Îºi va† trimite bunã-
tatea ºi credincioºia.

*Ps. 144.5,7. **Ps. 56.1. †Ps. 40.11; 43.3; 61.7.

4. Sufletul meu este între niºte lei:
stau culcat în mijlocul unor oameni

care varsã flãcãri,
în mijlocul unor oameni ai* cãror

dinþi sunt suliþe ºi sãgeþi, 
ºi a cãror limbã** este o sabie

ascuþitã. *Prov. 30.14. **Ps. 55.21; 64.3.

5. Înalþã-Te* peste ceruri, Dumnezeule,
peste tot pãmântul sã se întindã slava

Ta! *Vers. 11. Ps. 108.5.

6. Ei* întinseserã un laþ sub paºii
mei;
sufletul mi se încovoia,
ºi-mi sãpaserã o groapã înainte:
dar au cãzut ei în ea. –

*Ps. 7.15,16; 9.15.     (Oprire)

7. Inima mea este tare*, Dumnezeule,
inima mea este tare;
voi cânta, da, ºi voi suna din instru-

mentele mele. *Ps. 108.1, etc.

8. Trezeºte-te, suflete*! Treziþi-vã,
lãutã ºi harpã!
Mã voi trezi în zori de zi.

*Ps. 16.9; 30.12; 108.1,2.

9. Te voi lãuda* printre popoare,
Doamne!
Te voi cânta printre neamuri. *Ps. 108.3.

10. Cãci* bunãtatea Ta ajunge pânã la
ceruri,
ºi credincioºia Ta pânã la nori.

*Ps. 36.5; 71.19; 103.11; 108.4.

11. Înalþã-Te* peste ceruri, Dumnezeule,
peste tot pãmântul sã se întindã slava

Ta! *Vers. 5.
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PSALMUL 58
Cãtre mai marele cântãreþilor. „Nu

nimici.” O cântare de laudã a lui David.

581. Oare, tãcând, faceþi voi drep-
tate?

Oare aºa judecaþi voi fãrã pãrtinire,
fiii oamenilor?
2. Dimpotrivã! în inimã sãvârºiþi

nelegiuiri;
în þarã, puneþi în cumpãnã* silnicia

mâinilor voastre. *Ps. 94.20. Isa. 10.1.

3. Cei rãi sunt stricaþi încã din*
pântecele mamei lor,
mincinoºii se rãtãcesc odatã cu

ieºirea din pântecele mamei lor.
*Ps. 51.5. Isa. 48.8.

4. Au o otravã* ca otrava unui ºarpe,
ca otrava unei aspide** surzi, care îºi

astupã urechea, *Ps. 140.3. Ecl. 10.11. **Ier. 8.17.

5. care n-aude glasul vrãjitorilor,
glasul fermecãtorului celui mai iscusit.
6. Dumnezeule, zdrobeºte-le* dinþii

din gurã!
Smulge, Doamne, mãselele acestor

pui de lei! *Iov 4.10. Ps. 3.7.

7. Sã se risipeascã* întocmai ca niºte
ape care se scurg!
Sãgeþile pe care le-aruncã ei sã fie

niºte sãgeþi tocite! *Ios. 7.5. Ps. 112.10.

8. Sã piarã ca un melc care se topeºte
umblând;
sã nu vadã soarele, ca* stârpitura

unei femei! *Iov 3.16. Ecl. 6.3.

9. Înainte ca oalele voastre sã simtã
focul de spin,
verde sau uscat, îl* va lua vârtejul.

*Prov. 10.25.

10. Cel* fãrã prihanã se va bucura la
vederea rãzbunãrii;
îºi va scãlda picioarele** în sângele

celor rãi. *Ps. 52.6; 64.10; 107.42. **Ps. 68.23.

11. ªi* atunci oamenii vor zice: „Da,
este o rãsplatã pentru cel fãrã prihanã!
Da, este un Dumnezeu care judecã**

pe pãmânt!” *Ps. 92.15. **Ps. 67.4; 96.13; 98.9.

PSALMUL 59
Cãtre mai marele cântãreþilor. „Nu

nimici.” O cântare de laudã a lui David.
Fãcutã când a trimis Saul sã-i

împresoare casa ca sã-l omoare.

591. Dumnezeule, scapã-mã* de
vrãjmaºii mei,

ocroteºte-mã de potrivnicii mei! *Ps. 18.48.

2. Scapã-mã de rãufãcãtori,
izbãveºte-mã de oamenii setoºi de

sânge!

3. Cãci iatã-i cã stau la pândã sã-mi
ia viaþa;
niºte oameni porniþi la* rãu urzesc

lucruri rele împotriva mea,
fãrã** sã fiu vinovat, fãrã sã fi

pãcãtuit, Doamne! *Ps. 56.6. **1 Sam. 24.11.

4. Cu toatã nevinovãþia mea, ei
aleargã, se pregãtesc:
trezeºte-Te*, ieºi înaintea mea ºi

priveºte! *Ps. 35.23; 44.23.

5. Doamne Dumnezeul oºtirilor, Dum-
nezeul lui Israel,
scoalã-Te, ca sã pedepseºti toate

neamurile!
N-avea milã de nici unul din aceºti

vânzãtori nelegiuiþi. – (Oprire)

6. Se* întorc în fiecare searã, urlã ca
niºte câini 
ºi dau ocol cetãþii. *Vers. 14.

7. Da, din gura lor þâºneºte rãul,
pe buzele lor sunt sãbii*;
cãci zic: „Cine** aude?”

*Ps. 57.4. Prov. 12.18. **Ps. 10.11,13; 64.5; 73.11; 94.7.

8. Dar Tu*, Doamne, râzi de ei,
Tu Îþi baþi joc de toate neamurile.

*1 Sam. 19.16. Ps. 2.4.

9. Oricare le-ar fi puterea, eu în Tine
nãdãjduiesc,
cãci* Dumnezeu este scãparea mea.

*Vers. 17. Ps. 62.2.

10. Dumnezeul meu, în bunãtatea
Lui, îmi iese* înainte;
Dumnezeu** mã face sã-mi vãd

împlinitã dorinþa faþã de cei ce mã
prigonesc. *Ps. 21.3. **Ps. 54.7; 92.11; 112.8.

11. Nu-i* ucide, ca sã nu uite lucrul
acesta poporul meu,
ci fã-i sã pribegeascã, prin puterea

Ta, ºi doboarã-i,
Doamne, scutul nostru! *Gen. 4.12,15.
12. Gura lor pãcãtuieºte la fiecare*

vorbã care le iese de pe buze:
sã se prindã în însãºi mândria lor,
cãci nu spun decât blesteme ºi min-

ciuni. *Prov. 12.13; 18.7.
13. Nimiceºte-i*, în mânia Ta, prãpã-

deºte-i, ca sã nu mai fie!
Fã-i** sã ºtie cã împãrãþeºte Dum-

nezeu peste Iacov,
pânã la marginile pãmântului. –

*Ps. 7.9. **Ps. 83.18.     (Oprire)

14. Se* întorc în fiecare searã, urlã ca
niºte câini 
ºi dau ocol cetãþii. *Vers. 6.

15. Umblã* încoace ºi încolo dupã
hranã
ºi petrec noaptea nesãtui.

*Iov 15.23. Ps. 109.10.

16. Dar eu voi cânta puterea Ta;
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dis-de-dimineaþã voi lãuda bunãtatea
Ta.
Cãci Tu eºti un turn de scãpare pentru

mine,
un loc de adãpost în ziua necazului meu.
17. O, tãria* mea! Pe Tine Te voi

lãuda,
cãci** Dumnezeu, Dumnezeul meu

cel preabun, este turnul meu de
scãpare. *Ps. 18.1. **Vers. 9,10.

PSALMUL 60
Cãtre mai marele cântãreþilor. Se cântã
ca ºi „Crinul mãrturiei”. O cântare de

laudã a lui David, spre învãþãturã.
Fãcutã când purta rãzboi cu sirienii din
Mesopotamia ºi cu sirienii din Þoba ºi
când s-a întors Ioab ºi a bãtut în Valea

Sãrii douãsprezece mii de edomiþi.

60 1. Dumnezeule*, ne-ai lepãdat,
ne-ai împrãºtiat 

ºi Te-ai mâniat: ridicã-ne iarãºi!
*Ps. 44.9.

2. Ai cutremurat pãmântul, l-ai
despicat;
drege-i* spãrturile, cãci se clatinã!

*2 Cron. 7.14.

3. Ai fãcut* pe poporul Tãu sã treacã
prin lucruri grele,
ne-ai adãpat** cu un vin de amorþire.

*Ps. 71.20. **Isa. 51.17,22. Ier. 25.15.

4. Ai dat* celor ce se tem de Tine un
steag,
ca sã-l înalþe spre biruinþa adevãrului. –

*Ps. 20.5. (Oprire)

5. Pentru ca* preaiubiþii Tãi sã fie
izbãviþi,
scapã-ne prin dreapta Ta ºi ascultã-ne!

*Ps. 108.6, etc.

6. Dumnezeu a zis* în sfinþenia Lui:
„Voi ieºi biruitor,
voi împãrþi** Sihemul† ºi voi mãsura

valea†† Sucot.
*Ps. 89.35. **Ios. 1.6. †Gen. 12.6. ††Ios. 13.27.

7. Al Meu este Galaadul, al Meu este
Manase;
Efraim* este tãria capului Meu,
iar Iuda**, toiagul Meu de cârmuire.

*Deut. 33.17. **Gen. 49.10.

8. Moab* este ligheanul în care Mã
spãl;
peste** Edom Îmi arunc încãlþã-

mintea;
þara filistenilor† strigã de bucurie din

pricina Mea!” –
*2 Sam. 8.2. **2 Sam. 8.14. Ps. 108.9. †2 Sam. 8.1.

9. Cine mã va duce în cetatea întãritã?
Cine mã va duce la Edom?

10. Oare nu Tu, Dumnezeule, care
ne-ai* lepãdat 
ºi nu** mai ieºi, Dumnezeule, cu

oºtirile noastre?
*Vers. 1. Ps. 44.9; 108.11. **Ios. 7.12.

11. Dã-ne ajutor, ca sã scãpãm din
necaz!
Cãci ajutorul omului este zadarnic*.

*Ps. 118.8; 146.3.

12. Cu Dumnezeu vom face* isprãvi
mari,
ºi El va zdrobi** pe vrãjmaºii noºtri.

*Num. 24.18. 1 Cron. 19.13. **Isa. 63.3.

PSALMUL 61
Cãtre mai marele cântãreþilor. 

De cântat pe instrumente cu corzi. 
Un psalm al lui David.

611. Ascultã, Dumnezeule, strigã-
tele mele,

ia aminte la rugãciunea mea!
2. De la capãtul pãmântului strig

cãtre Tine cu inima mâhnitã ºi zic:
„Du-mã pe stânca pe care n-o pot

ajunge, cãci este prea înaltã pentru
mine!
3. Cãci Tu eºti un adãpost pentru

mine,
un turn* tare împotriva vrãjmaºului.

*Prov. 18.10.

4. Aº* vrea sã locuiesc pe vecie în
cortul Tãu,
sã** alerg la adãpostul aripilor Tale. –

*Ps. 27.4. **Ps. 17.8; 57.1; 91.4. (Oprire)

5. Cãci Tu, Dumnezeule, îmi asculþi
juruinþele,
Tu îmi dai moºtenirea celor ce se tem

de Numele Tãu.
6. Tu adaugi* zile la zilele împãra-

tului:
lungeascã-i-se anii pe vecie! *Ps. 21.4.

7. În veci sã rãmânã el pe scaunul de
domnie, înaintea lui Dumnezeu!
Fã ca bunãtatea* ºi credincioºia Ta sã

vegheze asupra lui! *Ps. 40.11. Prov. 20.28.

8. Atunci voi cânta neîncetat Numele
Tãu,
ºi zi de zi îmi voi împlini juruinþele.

PSALMUL 62
Cãtre mai marele cântãreþilor. Dupã

Iedutun. Un psalm al lui David.

621. Da, numai în* Dumnezeu mi
se încrede sufletul;

de la El îmi vine ajutorul. *Ps. 33.20.

2. Da*, El este stânca ºi ajutorul meu,
turnul meu de scãpare; nicidecum**

nu mã voi clãtina. *Vers. 6. **Ps. 37.24.
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3. Pânã când vã veþi nãpusti asupra
unui om,
pânã când veþi cãuta cu toþii sã-l

doborâþi
ca* pe un zid gata sã cadã, ca pe un

gard gata sã se surpe? *Isa. 30.13.

4. Da, ei pun la cale sã-l doboare din
înãlþimea lui:
le place minciuna;
cu* gura binecuvânteazã, dar cu inima

blestemã. – *Ps. 28.3.         (Oprire)

5. Da*, suflete, încrede-te în Dum-
nezeu,
cãci de la El îmi vine nãdejdea.

*Vers. 1,2.

6. Da, El este stânca ºi ajutorul meu,
turnul meu de scãpare: nicidecum nu

mã voi clãtina.
7. Pe* Dumnezeu se întemeiazã aju-

torul ºi slava mea;
în Dumnezeu este stânca puterii mele,

locul meu de adãpost. *Ier. 3.23.

8. Popoare, în orice vreme, încre-
deþi-vã în El,
vãrsaþi-vã* inimile înaintea Lui!
Dumnezeu este adãpostul** nostru. –
*1 Sam. 1.15. Ps. 42.4. Plân. 2.19. **Ps. 18.2. (Oprire)

9. Da, o* nimica sunt fiii omului!
Minciunã sunt fiii oamenilor!
Puºi în cumpãnã toþi laolaltã, ar fi

mai uºori decât o suflare.
*Ps. 39.5,11. Isa. 40.15,17. Rom. 3.4.

10. Nu vã încredeþi în asuprire 
ºi nu vã puneþi nãdejdea zadarnicã în

rãpire;
când* cresc bogãþiile, nu vã lipiþi

inima de ele.
*Iov 31.25. Ps. 52.7. Luca 12.15. 1 Tim. 6.17.

11. O datã* a vorbit Dumnezeu,
de douã ori am auzit
cã: „Puterea** este a lui Dumnezeu.”

*Iov 33.14. **Apoc. 19.1.

12. A Ta, Doamne, este ºi bunãtatea*,
cãci Tu** rãsplãteºti fiecãruia dupã

faptele lui. *Ps. 86.15; 103.8. Dan. 9.9. **Iov 34.11.
Prov. 24.12. Ier. 32.19. Ezec. 7.27; 33.20. Mat. 16.27. Rom.
2.6. 1 Cor. 3.8. 2 Cor. 5.10. Efes. 6.8. Col. 3.25. 1 Pet. 1.17.
Apoc. 22.12.

PSALMUL 63
Un psalm al lui David. 

Fãcut când era în pustiul lui Iuda.

63 1. Dumnezeule, Tu eºti Dumnezeul
meu, pe Tine Te caut!

Îmi înseteazã sufletul* dupã Tine, îmi
tânjeºte trupul dupã Tine,
într-un pãmânt sec, uscat ºi fãrã apã.

*Ps. 42.2; 84.2; 143.6.
2. Aºa Te privesc eu în Locaºul cel

Sfânt,

ca sã-Þi vãd puterea* ºi slava.
*1 Sam. 4.21. 1 Cron. 16.11. Ps. 27.4; 78.61.

3. Fiindcã* bunãtatea Ta preþuieºte
mai mult decât viaþa,
de aceea buzele mele cântã laudele

Tale. *Ps. 30.5.

4. Te voi binecuvânta, dar, toatã*
viaþa mea, 
ºi în Numele Tãu îmi voi ridica

mâinile. *Ps. 104.33; 146.2.

5. Mi se* saturã sufletul ca de niºte
bucate grase ºi miezoase,
ºi gura mea Te laudã cu strigãte de

bucurie pe buze, *Ps. 36.8.

6. când mi-aduc* aminte de Tine în
aºternutul meu 
ºi când mã gândesc la Tine în timpul

privegherilor nopþii. *Ps. 42.8; 119.55; 149.5.

7. Cãci Tu eºti ajutorul meu,
ºi sunt plin de veselie la* umbra

aripilor Tale. *Ps. 61.4.

8. Sufletul meu este lipit de Tine;
dreapta Ta mã sprijinã.
9. Dar cei ce cautã sã-mi ia viaþa
se vor duce în adâncimile pãmân-

tului;
10. vor* fi daþi pradã sabiei,
vor fi prada ºacalilor. *Ezec. 35.5.

11. Dar împãratul se va bucura în
Dumnezeu;
oricine* jurã pe El se va fãli,
cãci va astupa gura mincinoºilor.

*Deut. 6.13. Isa. 45.23; 65.16. Þef. 1.5.

PSALMUL 64
Cãtre mai marele cântãreþilor. Un psalm

al lui David.

641. Ascultã-mi glasul, Dumnezeule,
când gem!

Ocroteºte-mi viaþa împotriva vrãjma-
ºului de care mã tem!
2. Pãzeºte-mã de uneltirile celor rãi,
de ceata gãlãgioasã a oamenilor

nelegiuiþi!
3. Ei* îºi ascut limba ca o sabie,
îºi aruncã** vorbele lor amare ca

niºte sãgeþi, *Ps. 11.2; 57.4. **Ps. 58.7. Ier. 9.3.

4. ca sã tragã în ascuns asupra celui
nevinovat:
trag asupra lui pe neaºteptate, fãrã

nici o fricã.
5. Ei se* îmbãrbãteazã în rãutatea lor,
se sfãtuiesc împreunã ca sã întindã

curse
ºi zic**: „Cine ne va vedea?”

*Prov. 1.11. **Ps. 10.11; 59.7.

6. Pun la cale nelegiuiri 
ºi zic: „Iatã-ne gata, planul este fãcut!”
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O prãpastie este lãuntrul ºi inima
fiecãruia!
7. Dar* Dumnezeu aruncã sãgeþi

împotriva lor:
deodatã, iatã-i loviþi. *Ps. 7.12,13.

8. Limba* lor le-a pricinuit cãderea;
ºi toþi cei ce-i vãd clatinã** din cap.

*Prov. 12.13; 18.7. **Ps. 31.11; 52.6.

9. Toþi* oamenii sunt cuprinºi de
fricã ºi mãrturisesc**: „Iatã ce a fãcut
Dumnezeu”,
ºi recunosc cã aceasta este lucrarea

Lui! *Ps. 40.3. **Ier. 50.28; 51.10.

10. Cel* neprihãnit se bucurã în
Domnul ºi în El îºi cautã scãparea;
toþi cei cu inima fãrã prihanã se laudã

cã sunt fericiþi. *Ps. 82.11; 58.10; 68.3.

PSALMUL 65
Cãtre mai marele cântãreþilor. 

Un psalm al lui David. O cântare.

651. Cu încredere, Dumnezeule,
vei fi lãudat în Sion,

ºi împlinite vor fi juruinþele care 
Þi-au fost fãcute.
2. Tu asculþi rugãciunea,
de aceea toþi oamenii vor veni la*

Tine. *Isa. 66.23.

3. Mã copleºesc* nelegiuirile:
dar Tu vei ierta** fãrãdelegile noastre.
*Ps. 38.4; 40.12. **Ps. 51.2; 79.9. Isa. 6.7. Evr. 9.14. 1 Ioan

1.7,9.

4. Ferice* de cel pe care-l alegi** Tu 
ºi pe care-l primeºti înaintea Ta,
ca sã locuiascã în curþile Tale!
Ne vom sãtura† de binecuvântarea

Casei Tale,
de sfinþenia Templului Tãu.

*Ps. 33.12; 84.4. **Ps. 4.3. †Ps. 36.8.

5. În bunãtatea Ta, Tu ne asculþi prin
minuni,
Dumnezeul mântuirii noastre,
Nãdejdea* tuturor marginilor îndepãr-

tate ale pãmântului ºi mãrii! *Ps. 22.27.

6. El întãreºte munþii prin tãria Lui 
ºi este* încins cu putere. *Ps. 93.1.

7. El* potoleºte urletul mãrilor, urletul
valurilor lor, 
ºi zarva** popoarelor.

*Ps. 89.9; 107.29. Mat. 8.26. **Ps. 16.10. Isa. 17.12,13.

8. Cei ce locuiesc la marginile lumii
se înspãimântã de minunile Tale:
Tu umpli de veselie Rãsãritul ºi

Apusul îndepãrtat.
9. Tu cercetezi* pãmântul ºi-i dai**

belºug,
îl umpli de bogãþii 
ºi de râuri† dumnezeieºti pline cu apã.

Tu le dai grâu, pe care iatã cum îl faci
sã rodeascã:

*Deut. 11.12. **Ps. 68.9,10; 104.13. Ier. 5.24. †Ps. 46.4.

10. îi uzi brazdele,
îi sfãrâmi bulgãrii,
îl înmoi cu ploaia 
ºi-i binecuvântezi rãsadul.
11. Încununezi anul cu bunãtãþile

Tale,
ºi paºii Tãi varsã belºugul.
12. Câmpiile pustiului sunt adãpate,
ºi dealurile sunt încinse cu veselie.
13. Pãºunile se acoperã de oi,
ºi vãile* se îmbracã cu grâu:
toate strigã de bucurie ºi cântã.

*Isa. 55.12.

PSALMUL 66
Cãtre mai marele cântãreþilor. 

O cântare. Un psalm.

66 1. Înãlþaþi lui Dumnezeu stri-
gãte* de bucurie, toþi locuitorii

pãmântului. *Ps. 100.1.

2. Cântaþi slavã Numelui Sãu,
mãriþi slava Lui prin laudele voastre.
3. Ziceþi lui Dumnezeu: „Cât de înfri-

coºate* sunt lucrãrile Tale!
Din** pricina mãrimii puterii Tale,

vrãjmaºii Tãi Te linguºesc.
*Ps. 65.5. **Ps. 18.44.

4. Tot* pãmântul se închinã înaintea Ta 
ºi cântã** în cinstea Ta,
cântã Numele Tãu. –

*Ps. 12.27; 67.3; 117.1. **Ps. 96.1,2.          (Oprire)

5. Veniþi* ºi priviþi lucrãrile lui Dum-
nezeu!
Ce înfricoºat este El când lucreazã

asupra fiilor oamenilor! *Ps. 46.8.

6. El a prefãcut* marea în pãmânt
uscat,
ºi râul** a fost trecut cu piciorul:
atunci ne-am bucurat în El.

*Exod 14.21. **Ios. 3.14,16.

7. El stãpâneºte pe vecie, prin puterea
Lui.
Ochii* Lui urmãresc pe neamuri,
ca cei rãzvrãtiþi sã nu se mai scoale

împotriva Lui! – *Ps. 11.4.         (Oprire)

8. Binecuvântaþi, popoare, pe Dum-
nezeul nostru!
Faceþi sã rãsune lauda Lui!
9. El ne-a pãstrat sufletul cu viaþã 
ºi n-a îngãduit sã ni se clatine

piciorul.
10. Cãci Tu* ne-ai încercat, Dumnezeule,
ne-ai trecut** prin cuptorul cu foc, ca

argintul. *Ps. 17.3. Isa. 48.10. 

**Zah. 13.9. 1 Pet. 1.6,7.
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11. Ne-ai adus* în laþ 
ºi ne-ai pus o grea povarã pe coapse.

*Plân. 1.13.

12. Ai lãsat* pe oameni sã încalece
pe capetele noastre,
am trecut** prin foc ºi prin apã:
dar Tu ne-ai scos ºi ne-ai dat belºug.

*Isa. 51.23. **Isa. 43.2.

13. De aceea, voi merge* în Casa Ta
cu arderi de tot,
îmi voi** împlini juruinþele fãcute

Þie, *Ps. 100.4; 116.14,17-19. **Ecl. 5.4.

14. juruinþe care mi-au ieºit de pe
buze,
pe care mi le-a rostit gura când eram

la strâmtoare.
15. Îþi voi aduce oi grase ca ardere de

tot,
cu grãsimea berbecilor,
voi jertfi oi împreunã cu þapi. – (Oprire)

16. Veniþi* de ascultaþi, toþi cei ce vã
temeþi de Dumnezeu,
ºi voi istorisi ce a fãcut El sufletului

meu. *Ps. 34.11.

17. Am strigat cãtre El cu gura mea, 
ºi îndatã lauda a fost pe limba mea.
18. Dacã* aº fi cugetat lucruri nele-

giuite în inima mea,
nu m-ar fi ascultat Domnul.

*Iov 27.9. Prov. 15.29; 28.9. Isa. 1.15. Ioan 9.31. Iac. 4.3.

19. Dar Dumnezeu m-a* ascultat,
a luat aminte la glasul rugãciunii

mele. *Ps. 116.1,2.

20. Binecuvântat sã fie Dumnezeu,
care nu mi-a lepãdat rugãciunea 
ºi nu mi-a îndepãrtat bunãtatea Lui!

PSALMUL 67
Cãtre mai marele cântãreþilor. 

De cântat pe instrumente cu corzi. 
Un psalm. O cântare.

671. Dumnezeu sã aibã milã de noi
ºi sã ne binecuvânteze,

sã facã* sã lumineze peste noi faþa Lui,
*Num. 6.25. Ps. 4.6; 31.16; 80.3,7,19; 119.135.      (Oprire)

2. ca sã se cunoascã pe pãmânt calea*
Ta, 
ºi printre toate neamurile mântuirea**

Ta! *Fapt. 18.25. **Luca 2.30,31. Tit 2.11.

3. Te* laudã popoarele, Dumnezeule,
toate popoarele Te laudã. *Ps. 66.4.

4. Se bucurã neamurile ºi se veselesc;
cãci Tu judeci popoarele* cu nepãr-

tinire
ºi povãþuieºti neamurile pe pãmânt. –

*Ps. 96.10,13; 98.9.         (Oprire)

5. Te laudã popoarele, Dumnezeule,
toate popoarele Te laudã.

6. Pãmântul* îºi dã roadele;
Dumnezeu, Dumnezeul nostru, ne bine-

cuvânteazã, *Lev. 26.4. Ps. 85.12. Ezec. 34.27.

7. Dumnezeu ne binecuvânteazã, 
ºi toate marginile pãmântului se* tem

de El. *Ps. 22.27.

PSALMUL 68
Cãtre mai marele cântãreþilor. 

Un psalm al lui David. O cântare.

681. Dumnezeu Se scoalã*, vrãj-
maºii Lui se risipesc, 

ºi potrivnicii Lui fug dinaintea feþei
Lui. *Num. 10.35. Isa. 33.3.

2. Cum* se risipeºte fumul, aºa-i
risipeºti Tu;
cum** se topeºte ceara la foc,
aºa pier cei rãi dinaintea lui Dum-

nezeu. *Isa. 9.18. Osea 13.3. **Ps. 57.5. Mica 1.4.

3. Dar cei* neprihãniþi se bucurã,
saltã de bucurie înaintea lui Dumnezeu
ºi nu mai pot de veselie.

*Ps. 32.11; 58.10; 64.10.

4. Cântaþi* lui Dumnezeu, lãudaþi
Numele Lui!
Faceþi** drum Celui ce înainteazã

prin câmpii.
Domnul† este Numele Lui: bucuraþi-vã

înaintea Lui!
*Ps. 66.4. **Deut. 33.26. Vers. 33. †Exod 6.3.

5. El este tatãl* orfanilor, apãrãtorul
vãduvelor,
El, Dumnezeu, care locuieºte în

Locaºul Lui cel Sfânt. *Ps. 10.14,18; 146.9.

6. Dumnezeu* dã o familie celor
pãrãsiþi,
El izbãveºte** pe prinºii de rãzboi 

ºi-i face fericiþi;
numai cei† rãzvrãtiþi locuiesc în

locuri uscate. *1 Sam. 2.5. Ps. 113.9. 
**Ps. 107.10,14; 146.7. Fapt. 12.6, etc. †Ps. 107.34,40.

7. Dumnezeule, când* ai ieºit Tu în
fruntea poporului 
ºi când mergeai în pustiu –

*Exod 13.21. Judc. 4.14. Hab. 3.13. (Oprire)

8. s-a cutremurat* pãmântul,
s-au topit cerurile dinaintea lui

Dumnezeu,
s-a zguduit Sinai dinaintea lui Dum-

nezeu, Dumnezeul lui Israel.
*Exod 19.16,18. Judc. 5.4. Isa. 64.1,3.

9. Ai dat o* ploaie binefãcãtoare,
Dumnezeule,
ºi ai întãrit moºtenirea Ta sleitã de

puteri. *Deut. 11.11,12. Ezec. 34.26.

10. Poporul Tãu ºi-a aºezat locuinþa
în þara 
pe care, prin bunãtatea Ta, Dum-

PSALMII 66, 67, 68590

nezeule, o pregãtiseºi pentru cei neno-
rociþi*. *Deut. 26.5,9. Ps. 74.19.
11. Un cuvânt spune Domnul,
ºi femeile aducãtoare de veºti bune

sunt o mare oºtire: –
12. împãraþii* oºtirilor fug, fug,
ºi cea care rãmâne acasã împarte

prada. *Num. 31.8,9,54. Ios. 10.16; 12.8.
13. Pe când* voi vã odihniþi în

mijlocul staulelor,
aripile porumbelului sunt acoperite**

de argint,
ºi penele lui sunt de un galben auriu. –

*Ps. 81.6. **Ps. 105.37.

14. Când* a împrãºtiat Cel atotpu-
ternic pe împãraþi în þarã,
parcã ningea în Þalmon.

*Num. 21.3. Ios. 10.10; 12.1, etc.
15. Munþii lui Dumnezeu, munþii Ba-

sanului,
munþi cu multe piscuri, munþii Basa-

nului,
16. pentru ce*, munþi cu multe piscuri,

purtaþi pizmã
pe** muntele pe care l-a ales Dum-

nezeu ca locaº împãrãtesc?
Cu toate acestea Domnul va locui în

el în veci. *Ps. 114.4,6. 
**Deut. 12.5,11. 1 Împ. 9.3. Ps. 87.1,2; 132.13,14.

17. Carele* Domnului se numãrã cu
douãzecile de mii, cu mii ºi mii;
Domnul este în mijlocul lor, venind

din Sinai în Locaºul Sãu cel Sfânt.
*Deut. 33.2. 2 Împ. 6.16,17. Dan. 7.10. Evr. 12.22. Apoc. 9.16.

18. Te-ai suit* pe înãlþime, ai** luat
prinºi de rãzboi,
ai luat† în dar oameni;
cei rãzvrãtiþi†† vor locui ºi ei*†

lângã Domnul Dumnezeu.
*Fapt. 1.9. Efes. 4.8. **Judc. 5.12. †Fapt. 2.4,33.

††1 Tim. 1.13. *†Ps. 78.60.
19. Binecuvântat sã fie Domnul care

zilnic ne poartã povara,
Dumnezeu, Mântuirea noastrã. – (Oprire)
20. Dumnezeu este pentru noi Dum-

nezeul izbãvirilor, 
ºi Domnul* Dumnezeu ne poate

scãpa de moarte.
*Deut. 32.29. Prov. 4.23. Apoc. 1.18; 20.1.

21. Da, Dumnezeu* va zdrobi capul
vrãjmaºilor Lui,
creºtetul** capului celor ce trãiesc în

pãcat. *Ps. 110.6. Hab. 3.13. **Ps. 55.23.

22. Domnul zice: „Îi voi aduce înapoi*
din Basan,
îi voi aduce înapoi din** fundul

mãrii, *Num. 21.33. **Exod 14.22.

23. ca* sã-þi cufunzi piciorul în sânge, 
ºi** limba câinilor tãi sã-ºi capete partea

din vrãjmaºii tãi.”      *Ps. 58.10. **1 Împ. 21.19.

24. Ei vãd intrarea Ta, Dumnezeule,
intrarea Dumnezeului meu, Împãra-

tului meu, în Locaºul cel Sfânt.
25. În frunte merg cântãreþii*, apoi

cei ce cântã din instrumente,
în mijlocul fetelor care sunã din

timpane. *1 Cron. 13.8; 15.16. Ps. 47.5.

26. Binecuvântaþi pe Dumnezeu în
adunãri,
binecuvântaþi pe Domnul, cei ce vã

coborâþi* din Israel! *Deut. 33.28. Isa. 48.1.

27. Iatã tânãrul* Beniamin, care
stãpâneºte peste ei,
cãpeteniile lui Iuda ºi ceata lor,
cãpeteniile lui Zabulon, cãpeteniile

lui Neftali. *1 Sam. 9.21.

28. Dumnezeul tãu te-a fãcut* puternic.
Întãreºte, Dumnezeule, ce ai fãcut

pentru noi în Templul Tãu. *Ps. 42.8.

29. Împãraþii* Îþi vor aduce daruri la
Ierusalim. *1 Împ. 10.10,24,25. 
2 Cron. 32.23. Ps. 72.10; 76.11. Isa. 60.16,17.

30. Înspãimântã fiara din trestii,
ceata* taurilor, cu viþeii popoarelor;
calcã în picioare pe cei ce îºi pun**

plãcerea în argint!
Risipeºte popoarele cãrora le place sã

se batã! *Ps. 22.12. **2 Sam. 8.2,6.

31. Cei* mari vin din Egipt;
Etiopia** aleargã† cu mâinile întinse

spre Dumnezeu. *Isa. 19.19,21. 
**Ps. 72.9. Isa. 45.14. Þef. 3.10. Fapt. 8.27. †Ps. 44.20.

32. Cântaþi lui Dumnezeu, împãrãþiile
pãmântului,
ºi lãudaþi pe Domnul! – (Oprire)

33. Cântaþi Celui ce* cãlãreºte pe
cerurile cerurilor veºnice!
Iatã cã** se aude glasul Lui, glasul

Lui cel puternic!
*Vers. 4. Ps. 18.10; 104.3. **Ps. 29.3, etc.

34. Daþi* slavã lui Dumnezeu,
a cãrui mãreþie este peste Israel 
ºi a cãrui putere este în ceruri. *Ps. 29.1.

35. Ce înfricoºat* eºti, Dumnezeule,
din Locaºul Tãu cel Sfânt!
Dumnezeul lui Israel dã poporului

Sãu tãrie ºi mare putere.
Binecuvântat sã fie Dumnezeu!

*Ps. 45.4; 65.5; 66.5; 76.12.

PSALMUL 69
Cãtre mai marele cântãreþilor. De cântat

ca ºi „Crinii”. Un psalm al lui David.

69 1. Scapã-mã, Dumnezeule,
cãci* îmi ameninþã apele viaþa.

*Vers. 2,14,15. Iona 2.5.

2. Mã afund* în noroi ºi nu mã pot
þine;
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am cãzut în prãpastie, ºi dau apele
peste mine. *Ps. 40.2.

3. Nu mai pot* strigând, mi se usucã
gâtlejul,
mi se topesc** ochii privind spre Dum-

nezeul meu. *Ps. 6.6. **Ps. 119.82,123. Isa. 38.14.

4. Cei ce mã urãsc* fãrã temei sunt
mai mulþi decât perii capului meu;
ce puternici sunt cei ce vor sã mã

piardã,
cei ce pe nedrept îmi sunt vrãjmaºi;
trebuie sã dau înapoi ce n-am furat.

*Ps. 35.19. Ioan 15.25.

5. Dumnezeule, Tu cunoºti nebunia mea,
ºi greºelile mele nu-Þi sunt ascunse.
6. Sã nu rãmânã de ruºine, din pricina

mea, cei ce nãdãjduiesc în Tine,
Doamne Dumnezeul oºtirilor!
Sã nu roºeascã de ruºine, din pricina

mea, cei ce Te cautã, Dumnezeul lui
Israel!
7. Cãci pentru Tine port eu ocara, 
ºi îmi acoperã faþa ruºinea.
8. Am ajuns* un strãin pentru fraþii

mei
ºi un necunoscut pentru fiii mamei

mele. *Ps. 31.11. Isa. 53.3. Ioan 1.11; 7.5.

9. Cãci* râvna Casei Tale mã mã-
nâncã,
ºi** ocãrile celor ce Te ocãrãsc pe

Tine cad asupra mea.
*Ps. 119.139. Ioan 2.17. **Ps. 89.50,51. Rom. 15.3.

10. Plâng ºi* postesc,
ºi ei mã ocãrãsc. *Ps. 35.13,14.

11. Mã îmbrac cu sac,
ºi* ei mã batjocoresc. *1 Împ. 9.7. Ier. 24.9.

12. Cei ce stau la poartã vorbesc de
mine,
ºi* cei ce beau bãuturi tari mã pun în

cântece. *Iov 30.9. Ps. 35.15,16.

13. Dar eu cãtre Tine îmi înalþ rugã-
ciunea, Doamne, la* vremea potrivitã.
În bunãtatea Ta cea mare,
rãspunde-mi, Dumnezeule, ºi dã-mi

ajutorul Tãu! *Isa. 49.8; 55.6. 2 Cor. 6.2.

14. Scoate-mã din noroi, ca sã nu mã
mai afund!
Sã* fiu izbãvit de vrãjmaºii mei ºi

din prãpastie**! *Ps. 144.7. **Vers. 1,2,15.

15. Sã nu mai dea valurile peste mine,
sã nu mã înghitã adâncul 
ºi sã nu se închidã* groapa peste

mine! *Num. 16.33.

16. Ascultã-mã, Doamne, cãci* bunã-
tatea Ta este nemãrginitã.
În îndurarea Ta cea mare, întoarce-Þi**

privirile spre mine 
*Ps. 63.6. **Ps. 25.16; 86.16.

17. ºi nu-Þi ascunde* faþa de robul
Tãu!
Cãci sunt în necaz: grãbeºte de 

m-ascultã! *Ps. 27.9; 102.2.

18. Apropie-Te de sufletul meu ºi
izbãveºte-l!
Scapã-mã, din pricina vrãjmaºilor

mei!
19. Tu ºtii ce ocarã*, ce ruºine ºi

batjocurã mi se face;
toþi potrivnicii mei sunt înaintea Ta.

*Ps. 22.6,7. Isa. 53.3. Evr. 12.2.

20. Ocara îmi rupe inima, ºi sunt
bolnav;
aºtept sã-i fie cuiva milã* de mine,

dar degeaba;
aºtept mângâietori**, ºi nu gãsesc

nici unul. *Ps. 142.4. Isa. 63.5. **Iov 16.2.

21. Ei îmi pun fiere în mâncare,
ºi, când* mi-e sete, îmi dau sã beau

oþet. *Mat. 27.34,48. Marc. 15.23. Ioan 19.29.

22. Sã li se prefacã masa într-o
cursã*,
ºi liniºtea într-un laþ! *Rom. 11.9,10.

23. Sã li se întunece* ochii, ºi sã nu
mai vadã, 
ºi clatinã-le mereu coapsele!

*Isa. 6.9,10. Ioan 12.39,40.

24. Varsã-Þi* mânia peste ei, 
ºi sã-i atingã urgia Ta aprinsã!

*1 Tes. 2.16.

25. Pustie* sã le rãmânã locuinþa, 
ºi nimeni sã nu mai locuiascã în

corturile lor! *Mat. 23.38. Fapt. 1.20.

26. Cãci ei* prigonesc pe** cel lovit
de Tine,
povestesc suferinþele celor rãniþi de

Tine. *2 Cron. 28.9. Zah. 1.15. **Isa. 53.4.

27. Adaugã* alte nelegiuiri la nele-
giuirile lor,
ºi** sã n-aibã parte de îndurarea Ta!

*Rom. 1.28. **Isa. 26.10. Rom. 9.31.

28. Sã fie ºterºi* din Cartea Vieþii, 
ºi** sã nu fie scriºi împreunã cu cei

neprihãniþi! *Exod 32.32. Filp. 4.3. 
Apoc. 3.5; 13.8. **Ezec. 13.9. Luca 10.20. Evr. 12.23.

29. Eu sunt nenorocit ºi sufãr:
Dumnezeule, ajutorul Tãu sã mã ridice!
30. Atunci voi lãuda* Numele lui

Dumnezeu prin cântãri,
ºi prin laude Îl voi preamãri. *Ps. 28.7.

31. Lucrul acesta este mai* plãcut
Domnului
decât un viþel cu coarne ºi copite!

*Ps. 50.13,14,23.

32. Nenorociþii* vãd lucrul acesta, ºi
se bucurã;
voi, care cãutaþi pe Dumnezeu, veselã**

sã vã fie inima! *Ps. 34.2. **Ps. 22.26.
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33. Cãci Domnul ascultã pe cei sãraci 
ºi nu nesocoteºte pe prinºii* Lui de

rãzboi. *Efes. 3.1.

34. Sã-L laude* cerurile ºi pãmântul,
mãrile ºi** tot ce miºunã în ele!

*Ps. 96.11; 148.1. Isa. 44.23; 49.13. **Isa. 55.12.

35. Cãci* Dumnezeu va mântui Sionul
ºi va zidi cetãþile lui Iuda;
ele vor fi locuite ºi luate în stãpânire;

*Ps. 51.18. Isa. 44.26.

36. sãmânþa* robilor Lui le va moºteni,
ºi cei ce iubesc Numele Lui vor locui

în ele. *Ps. 102.28.

PSALMUL 70
Cãtre mai marele cântãreþilor. Un psalm

al lui David. Ca aducere aminte.

701. Grãbeºte, Dumnezeule*, de mã
izbãveºte!

Grãbeºte de-mi ajutã, Doamne!
*Ps. 40.13, etc.; 71.12.

2. Sã rãmânã de ruºine* ºi înfruntaþi 
cei ce vor sã-mi ia viaþa!
Sã dea înapoi ºi sã roºeascã 
cei ce-mi doresc pieirea! *Ps. 35.4,26; 71.13.

3. Sã se întoarcã* înapoi de ruºine
cei ce zic: „Aha! Aha!” *Ps. 40.15.

4. Toþi cei ce Te cautã sã se veseleascã
ºi sã se bucure în Tine!
Cei ce iubesc mântuirea Ta 
sã zicã neîncetat: „Preamãrit sã fie

Dumnezeu!”
5. Eu* sunt sãrac ºi lipsit: grãbeºte**

sã-mi ajuþi, Dumnezeule.
Tu eºti ajutorul ºi izbãvitorul meu:
Doamne, nu zãbovi! *Ps. 40.17. **Ps. 141.1.
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711. În Tine*, Doamne, îmi caut
scãparea:

sã nu rãmân de ruºine niciodatã!
*Ps. 25.2,3; 31.1. 

2. Scapã-mã în dreptatea Ta ºi
izbãveºte-mã*!
Pleacã-Þi** urechea spre mine ºi

ajutã-mi. *Ps. 31.1. **Ps. 17.6.

3. Fii* o stâncã de adãpost pentru
mine, unde sã pot fugi totdeauna!
Tu ai hotãrât** sã mã scapi,
cãci Tu eºti stânca ºi cetãþuia mea.

*Ps. 31.2,3. **Ps. 44.4.
4. Izbãveºte-mã*, Dumnezeule, din

mâna celui rãu,
din mâna omului nelegiuit ºi asupritor!

*Ps. 140.1,4.
5. Cãci Tu eºti nãdejdea* mea,

Doamne Dumnezeule!
În Tine mã încred din tinereþea mea.

*Ier. 17.7,17.

6. Pe* Tine mã sprijin, din pântecele
mamei mele.
Tu eºti binefãcãtorul meu încã din

pântecele mamei;
pe Tine Te laud fãrã-ncetare.

*Ps. 22.9,10. Isa. 46.3.

7. Pentru* mulþi am ajuns ca o
minune,
dar Tu eºti scãparea mea cea tare.

*Isa. 8.18. Zah. 3.8. 1 Cor. 4.9.

8. Sã mi se umple gura* de laudele
Tale 
ºi-n fiecare zi sã Te slãveascã!

*Ps. 35.28.

9. Nu* mã lepãda la vremea bãtrâ-
neþii;
când mi se duc puterile, nu mã

pãrãsi! *Vers. 18.

10. Cãci vrãjmaºii mei vorbesc de
mine,
ºi cei ce-mi pândesc viaþa se* sfãtu-

iesc între ei, *2 Sam. 17.1. Mat. 27.1.

11. zicând: „L-a pãrãsit Dumnezeu;
urmãriþi-l, puneþi mâna pe el, cãci 

nu-i nimeni care sã-l scape!”
12. Dumnezeule*, nu Te depãrta de

mine!
Dumnezeule, vino degrabã** în ajutorul

meu! *Ps. 22.11,19; 35.22; 38.21,22. **Ps. 70.1.

13. Sã rãmânã de ruºine* ºi nimiciþi
cei ce vor sã-mi ia viaþa!
Sã fie acoperiþi de ruºine ºi de ocarã

cei ce-mi cautã pierzarea!
*Vers. 24. Ps. 35.4,26; 40.14; 70.2.

14. ªi eu voi nãdãjdui pururi,
Te voi lãuda tot mai mult.
15. Gura* mea va vesti zi de zi

dreptatea ºi mântuirea Ta,
cãci nu-i** cunosc marginile.

*Vers. 8,24. Ps. 35.28. **Ps. 40.5; 139.17,18.

16. Voi spune lucrãrile Tale cele
puternice, Doamne Dumnezeule!
Voi pomeni dreptatea Ta ºi numai pe

a Ta.
17. Dumnezeule, Tu m-ai învãþat din

tinereþe,
ºi pânã acum eu vestesc minunile

Tale.
18. Nu mã pãrãsi, Dumnezeule, chiar*

la bãtrâneþi cãrunte,
ca sã vestesc tãria Ta neamului de

acum,
ºi puterea Ta neamului de oameni

care va veni! *Vers. 9.

19. Dreptatea* Ta, Dumnezeule, ajunge
pânã la cer;
Tu ai sãvârºit lucruri mari:
Dumnezeule**, cine este ca Tine?

*Ps. 57.10. **Ps. 35.10; 86.8; 89.6,8.
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20. Ne-ai* fãcut sã trecem prin multe
necazuri ºi nenorociri;
dar ne vei da iarãºi viaþa**,
ne vei scoate iarãºi din adâncurile

pãmântului. *Ps. 60.3. **Osea 6.1,2.

21. Înalþã-mi mãrimea mea,
întoarce-Te ºi mângâie-mã din nou!
22. ªi Te voi lãuda în sunet de* lãutã,
Îþi voi cânta credincioºia, Dum-

nezeule,
Te voi lãuda cu harpa,
Sfântul** lui Israel!

*Ps. 92.1-3; 150.3. **2 Împ. 19.22. Isa. 60.9.

23. Când Te voi lãuda, voi fi cu
bucuria pe buze,
cu bucuria în sufletul* pe care mi l-ai

izbãvit; *Ps. 103.4.

24. ºi limba* mea va vesti zi de zi
dreptatea Ta,
cãci** cei ce-mi cautã pierzarea sunt

ruºinaþi ºi roºii de ruºine.
*Vers. 8,15. **Vers. 13.

PSALMUL 72
Un psalm al lui Solomon.

721. Dumnezeule, dã judecãþile
Tale împãratului 

ºi dã dreptatea Ta fiului împãratului!
2. ªi el va* judeca pe poporul Tãu cu

dreptate,
ºi pe nenorociþii Tãi cu nepãrtinire.

*Isa. 11.2-4; 32.1.

3. Munþii* vor aduce pace poporului,
ºi dealurile de asemenea, ca urmare a

dreptãþii Tale. *Ps. 85.10. Isa. 32.17; 52.7.

4. El va* face dreptate nenorociþilor
poporului,
va scãpa pe copiii sãracului 
ºi va zdrobi pe asupritor. *Isa. 11.4.

5. Aºa cã se vor teme de Tine, cât* va
fi soarele
ºi cât se va arãta luna, din neam în

neam; *Vers. 7,17. Ps. 89.36,37.

6. va* fi ca o ploaie care cade pe un
pãmânt cosit,
ca o ploaie repede care udã câmpia.

*2 Sam. 23.4. Osea 6.3.

7. În zilele lui va înflori cel neprihãnit 
ºi* va fi belºug de pace pânã nu va

mai fi lunã. *Isa. 2.4. Dan. 2.44. Luca 1.33.

8. El va stãpâni* de la o mare la alta,
ºi de la Râu pânã la marginile pãmân-

tului.
*Exod 23.31. 1 Împ. 4.21,24. Ps. 2.8; 80.11; 89.25. Zah. 9.10.

9. Locuitorii* pustiului îºi vor pleca
genunchiul înaintea lui,
ºi** vrãjmaºii vor linge þãrâna.

*Ps. 74.14. **Isa. 49.23. Mica 7.17.

10. Împãraþii* Tarsisului ºi ai ostroa-
velor vor plãti biruri,
împãraþii Sebei ºi Sabei vor aduce daruri.

*2 Cron. 9.21. Ps. 45.12; 68.29. Isa. 49.7; 60.6,9.

11. Da, toþi împãraþii se vor închina*
înaintea lui,
toate neamurile îi vor sluji. *Isa. 49.22,23.

12. Cãci el va* izbãvi pe sãracul care
strigã
ºi pe nenorocitul care n-are ajutor.

*Iov 29.12.

13. Va avea milã de cel nenorocit ºi
de cel lipsit 
ºi va scãpa viaþa sãracilor;
14. îi va izbãvi de apãsare ºi de silã,
ºi sângele lor va fi scump* înaintea

lui. *Ps. 116.15.

15. Ei vor trãi ºi-i vor da aur din Seba;
se vor ruga neîncetat pentru el 
ºi-l vor binecuvânta în fiecare zi.
16. Va fi belºug de grâne în þarã, pânã

în vârful munþilor,
ºi spicele lor se vor clãtina ca ºi

copacii din Liban;
oamenii* vor înflori în cetãþi ca iarba

pãmântului. *1 Împ. 4.20.

17. Numele* lui va dãinui pe vecie:
cât soarele îi va þine numele.
Cu el se** vor binecuvânta unii pe

alþii,
ºi toate† neamurile îl vor numi fericit.

*Ps. 89.36. **Gen. 12.3; 22.18. Ier. 4.2. †Luca 1.48.

18. Binecuvântat* sã fie Domnul Dum-
nezeul lui Israel,
singurul care** face minuni!
*1 Cron. 29.10. Ps. 41.13; 106.48. **Exod 15.11. Ps. 77.14;

136.4.

19. Binecuvântat* sã fie în veci
slãvitul Lui Nume!
Tot pãmântul sã** se umple de slava

Lui!
Amin! Amin! *Neem. 9.5. **Num. 14.21. Zah. 14.9.

20. Sfârºitul rugãciunilor lui David,
fiul lui Isai.

CARTEA A TREIA
PSALMUL 73

Un psalm al lui Asaf.

731. Da, bun este Dumnezeu cu
Israel,

cu cei cu inima curatã.
2. Totuºi, era sã mi se îndoaie

piciorul
ºi era sã-mi alunece paºii!
3. Cãci* mã uitam cu jind la cei

nesocotiþi,
când vedeam fericirea celor rãi.

*Iov 21.7. Ps. 37.1. Ier. 12.1.
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4. Într-adevãr, nimic nu-i tulburã pânã
la moarte, 
ºi trupul le este încãrcat de grãsime.
5. N-au* parte de suferinþele ome-

neºti
ºi nu sunt loviþi ca ceilalþi oameni.

*Iov 21.9.

6. De aceea mândria le slujeºte ca
salbã,
ºi asuprirea este haina care-i* înve-

leºte. *Ps. 109.18.

7. Li se bulbucã ochii* de grãsime, 
ºi au mai mult decât le-ar dori inima.

*Iov 15.27. Ps. 17.10; 119.70. Ier. 5.28.

8. Râd* ºi vorbesc** cu rãutate de
asuprire:
vorbesc† de sus,

*Ps. 53.1. **Osea 7.16. †2 Pet. 2.18. Iuda 16.

9. îºi înalþã gura* pânã la ceruri,
ºi limba le cutreierã pãmântul.

*Apoc. 13.6.

10. De aceea aleargã lumea la ei,
înghite* apã din plin *Ps. 75.8.

11. ºi zice: „Ce* ar putea sã ºtie
Dumnezeu
ºi ce ar putea sã cunoascã Cel

Preaînalt?” *Iov 22.13. Ps. 10.11; 94.7.

12. Aºa sunt cei rãi:
totdeauna fericiþi*, ºi îºi mãresc

bogãþiile. *Vers. 3.

13. Degeaba*, dar, mi-am curãþat eu
inima
ºi mi-am** spãlat mâinile în nevino-

vãþie: *Iov 21.15; 34.9; 35.3. Mal. 3.14. **Ps. 26.6.

14. cãci în fiecare zi sunt lovit 
ºi în toate dimineþile sunt pedepsit.
15. Dacã aº zice: „Vreau sã vorbesc

ca ei”,
iatã cã n-aº fi credincios neamului

copiilor Tãi.
16. M-am* gândit la aceste lucruri ca

sã le pricep,
dar zadarnicã mi-a fost truda, *Ecl. 8.17.

17. pânã ce am* intrat în Sfântul
Locaº al lui Dumnezeu 
ºi am luat seama la soarta** de la

urmã a celor rãi. *Ps. 77.13. **Ps. 37.38.

18. Da, Tu-i pui* în locuri alunecoase 
ºi-i arunci în prãpãd. *Ps. 35.

19. Cum sunt nimiciþi într-o clipã!
Sunt pierduþi, prãpãdiþi printr-un

sfârºit nãprasnic.
20. Ca* un vis la deºteptare,
aºa le lepezi chipul, Doamne, la**

deºteptarea Ta!
*Iov 20.8. Ps. 90.5,6. Isa. 29.7,8. **Ps. 78.65.

21. Când mi se* amãra inima 
ºi mã simþeam strãpuns în mãruntaie,

*Vers. 3.

22. eram prost* ºi fãrã judecatã,
eram ca un dobitoc înaintea Ta.

*Ps. 92.6. Prov. 30.2.

23. Însã eu sunt totdeauna cu Tine,
Tu m-ai apucat de mâna dreaptã;
24. mã vei cãlãuzi cu* sfatul Tãu,
apoi mã vei primi în slavã. *Ps. 32.8. Isa. 58.8.

25. Pe* cine altul am eu în cer în
afarã de Tine?
ªi pe pãmânt nu-mi gãsesc plãcerea

în nimeni decât în Tine. *Filp. 3.8.

26. Carnea* ºi inima pot sã mi se
prãpãdeascã:
fiindcã Dumnezeu va fi pururi stânca

inimii mele ºi partea** mea de moº-
tenire. *Ps. 84.2; 119.81. **Ps. 16.5; 119.57.

27. Cãci iatã cã cei ce* se depãrteazã
de Tine pier;
Tu nimiceºti pe toþi cei ce-Þi sunt

necredincioºi**.
*Ps. 119.155. **Exod 34.15. Num. 15.39. Iac. 4.4.

28. Cât pentru mine, fericirea mea
este sã mã apropii* de Dumnezeu:
pe Domnul Dumnezeu Îl fac locul

meu de adãpost,
ca sã povestesc** toate lucrãrile Tale.

*Evr. 10.22. **Ps. 107.22; 118.17.

PSALMUL 74
O cântare a lui Asaf.

74 1. Pentru ce, Dumnezeule, ne
lepezi* pentru totdeauna?

Pentru ce Te mânii** pe turma†
pãºunii Tale? *Ps. 44.9,23; 60.1,10; 
77.7. Ier. 31.37; 33.24. **Deut. 29.20. †Ps. 95.7; 100.3.

2. Adu-Þi aminte de poporul Tãu,
pe care* l-ai câºtigat odinioarã,
pe care l-ai rãscumpãrat ca seminþie**

a moºtenirii Tale!
Adu-Þi aminte de muntele Sionului,

unde Îþi aveai locuinþa;
*Exod 15.16. Deut. 9.29. **Deut. 32.9. Ier. 10.16.

3. îndreaptã-Þi paºii spre aceste
locuri pustiite fãrã curmare!
Vrãjmaºul a pustiit totul în Locaºul

Tãu cel Sfânt.
4. Potrivnicii Tãi au mugit* în

mijlocul Templului Tãu;
ºi-au pus** semnele lor drept semne.

*Plân. 2.7. **Dan. 6.27.

5. Parcã erau niºte oameni 
care ridicã toporul într-o pãdure deasã:
6. în curând au sfãrâmat toate podoa-

bele* sãpate
cu lovituri de securi ºi ciocane.

*1 Împ. 6.18,29,32,35.

7. Au pus foc* Sfântului Tãu Locaº;
au dãrâmat ºi au pângãrit** locuinþa

Numelui Tãu. *2 Împ. 25.9. **Ps. 89.39.
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8. Ei ziceau* în inima lor:
„Sã-i prãpãdim pe toþi!”
Au ars toate locurile sfinte din þarã.

*Ps. 83.4.

9. Semnele noastre nu le mai vedem;
nu* mai este nici un proroc 
ºi nu mai este nimeni printre noi care

sã ºtie pânã când... *1 Sam. 3.1. Amos 8.11.

10. Pânã când, Dumnezeule, va
batjocori asupritorul 
ºi va nesocoti vrãjmaºul fãrã curmare

Numele Tãu?
11. Pentru ce* Îþi tragi înapoi mâna ºi

dreapta Ta?
Scoate-o din sân ºi nimiceºte-i! *Plân. 2.3.

12. Totuºi, Dumnezeu* este Împãratul
meu, care din vremuri strãvechi
dã izbãviri în mijlocul acestei þãri.

*Ps. 44.4.

13. Tu ai despãrþit* marea cu puterea
Ta,
ai sfãrâmat** capetele balaurilor din

ape; *Exod 14.21. **Isa. 51.9,10. Ezec. 29.3; 32.3.

14. ai zdrobit capul leviatanului1,
l-ai dat sã-l* mãnânce fiarele** din

pustiu. *Num. 14.9. **Ps. 72.9.

15. Ai fãcut sã þâºneascã* izvoare în
pâraie,
ai uscat** râuri care nu seacã.

*Exod 17.5,6. Num. 20.11. Ps. 105.41. Isa. 48.21. **Ios. 3.13, etc.

16. A Ta este ziua, a Ta este ºi
noaptea;
Tu* ai aºezat lumina ºi soarele.

*Gen. 1.14, etc.

17. Tu ai statornicit* toate hotarele
pãmântului,
Tu ai rânduit vara** ºi iarna.

*Fapt. 17.26. **Gen. 8.22.

18. Adu-Þi* aminte, Doamne, cã
vrãjmaºul Te batjocoreºte,
ºi un** popor nechibzuit huleºte

Numele Tãu! *Vers. 22. Apoc. 16.19. **Ps. 39.8.

19. Nu lãsa pradã fiarelor sufletul
turturelei* Tale 
ºi nu uita** pe vecie viaþa nenoro-

ciþilor Tãi! *Cânt. 2.14. **Ps. 68.10.

20. Ai* în vedere legãmântul!
Cãci locurile dosnice din þarã sunt

pline de bârloguri de tâlhari.
*Gen. 17.7,8. Lev. 26.44,45. Ps. 106.45. Ier. 33.21.

21. Sã nu se întoarcã ruºinat cel apãsat,
ci nenorocitul ºi sãracul sã laude

Numele Tãu!
22. Scoalã-Te, Dumnezeule, apãrã-Þi

pricina!
Adu-Þi* aminte de ocãrile pe care Þi

le aruncã în fiecare zi cel fãrã minte!
*Vers. 18. Ps. 89.51.

23. Nu uita strigãtele potrivnicilor Tãi,
zarva care creºte necurmat a celor ce

se ridicã împotriva Ta!

PSALMUL 75
Cãtre mai marele cântãreþilor. 

„Nu nimici.” Un psalm al lui Asaf. 
O cântare.

751. Te lãudãm, Dumnezeule, Te
lãudãm;

noi, care chemãm Numele Tãu,
vestim minunile Tale!
2. „Atunci când va veni vremea hotãrâ-

tã”, zice Domnul,
„voi judeca fãrã pãrtinire.
3. Poate sã se cutremure pãmântul cu

locuitorii lui:
cãci Eu îi întãresc stâlpii.” (Oprire)

4. Eu zic celor ce se fãlesc: „Nu vã
fãliþi!”,
ºi celor rãi: „Nu* ridicaþi capul sus!”

*Zah. 1.21.
5. Nu vã ridicaþi capul aºa de sus,
nu vorbiþi cu atâta trufie!
6. Cãci nici de la Rãsãrit, nici de la

Apus,
nici din pustiu nu vine înãlþarea.
7. Ci Dumnezeu* este Cel ce judecã:
El** coboarã pe unul, ºi înalþã pe

altul. *Ps. 50.6; 58.11. **1 Sam. 2.7. Dan. 2.21.

8. În mâna Domnului este un* potir,
în care fierbe un vin plin de**

amestecãturã.
Când îl varsã,
toþi cei rãi de pe pãmânt sug, îl sorb

ºi-l beau pânã în fund†! *Iov 21.20. Ps. 60.3. 
Ier. 25.15. Apoc. 14.10; 16.19. **Prov. 23.30. †Ps. 73.10.
9. Eu însã voi vesti pururi aceste

lucruri;
voi cânta laude în cinstea Dumnezeului

lui Iacov.
10. ªi voi doborî toate* puterile celor

rãi:
puterile** celui neprihãnit însã se vor

înãlþa. *Ps. 101.8. Ier. 48.25. **Ps. 89.17; 148.14.

PSALMUL 76
Cãtre mai marele cântãreþilor. De cântat
cu instrumente cu corzi. Un psalm al lui

Asaf. O cântare.

761. Dumnezeu este cunoscut în
Iuda*,

mare este Numele Lui în Israel.
*Ps. 48.1, etc.

2. Cortul Lui este în Salem,
ºi Locuinþa Lui în Sion;
3. acolo a sfãrâmat* El sãgeþile,
scutul, sabia ºi armele de rãzboi. –

*Ps. 46.9. Ezec. 39.9. (Oprire)
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1. Sau: crocodilul

4. Tu eºti mai mãreþ, mai puternic decât*
munþii rãpitorilor. *Ezec. 38.12,13; 39.4.

5. Despuiaþi au fost vitejii* aceia
plini de inimã, au adormit** somnul
de apoi;
n-au putut sã se apere, toþi acei

oameni viteji. *Isa. 46.12. **Ps. 13.3. Ier. 51.39.

6. La* mustrarea Ta, Dumnezeul lui
Iacov,
au adormit ºi cãlãreþi ºi cai.

*Exod 15.1,21. Ezec. 39.20. Naum 2.13. Zah. 12.4.

7. Cât de înfricoºat eºti Tu!
Cine* poate sã-Þi stea împotrivã

când Îþi izbucneºte mânia? *Naum 1.6.

8. Ai* rostit hotãrârea de la înãlþimea
cerurilor;
pãmântul s-a îngrozit** ºi a tãcut,

*Ezec. 38.20. **2 Cron. 20.29,30.

9. când S-a* ridicat Dumnezeu sã
facã dreptate 
ºi sã scape pe toþi nenorociþii de pe

pãmânt. – *Ps. 9.7-9; 72.4.       (Oprire)

10. Omul Te laudã chiar ºi în mânia*
lui,
când Te îmbraci cu toatã urgia Ta.

*Exod 9.16; 18.11. Ps. 65.7.

11. Faceþi* juruinþe Domnului Dum-
nezeului vostru ºi împliniþi-le!
Toþi** cei ce-L înconjoarã sã aducã

daruri Dumnezeului celui înfricoºat.
*Ecl. 5.4-6. **2 Cron. 32.22,23. Ps. 68.29; 89.7.

12. El frânge mândria domnitorilor,
El este înfricoºat* pentru împãraþii

pãmântului. *Ps. 68.35.

PSALMUL 77
Cãtre mai marele cântãreþilor. Dupã

Iedutun. Un psalm al lui Asaf.

771. Strig* cu glasul meu cãtre
Dumnezeu,

strig cu glasul meu cãtre Dumnezeu,
ºi El mã va asculta. *Ps. 3.4.

2. În* ziua necazului meu, caut** pe
Domnul;
noaptea, mâinile îmi stau întinse fãrã

curmare;
sufletul meu nu vrea nici o mângâ-

iere. *Ps. 50.15. **Isa. 26.9,16.

3. Mi-aduc aminte de Dumnezeu ºi
gem;
mã gândesc adânc în mine ºi mi se

mâhneºte duhul*. – *Ps. 142.3; 143.4.    (Oprire)

4. Tu îmi þii pleoapele deschise;
ºi, de mult ce mã frãmânt, nu pot

vorbi.
5. Mã gândesc* la zilele de demult,
la anii de odinioarã.

*Deut. 32.7. Ps. 42.8. Ps. 143.5. Isa. 51.9. 

6. Mã gândesc la cântãrile* mele
noaptea,
cuget** adânc înãuntrul inimii mele,
îmi cade duhul pe gânduri ºi zic:

*Ps. 42.8. **Ps. 4.4.

7. „Va lepãda* Domnul pentru tot-
deauna?
ªi nu va mai** fi El binevoitor?

*Ps. 74.1. **Ps. 85.1.

8. S-a isprãvit bunãtatea Lui pe
vecie?
S-a dus fãgãduinþa* Lui pentru tot-

deauna? *Rom. 9.6.

9. A uitat* Dumnezeu sã aibã milã?
ªi-a tras El, în mânia Lui, înapoi

îndurarea?” – *Isa. 49.15.           (Oprire)

10. Atunci îmi zic: „Ceea ce mã face
sã sufãr*
este cã dreapta Celui Preaînalt nu mai

este aceeaºi”... *Ps. 31.22.

11. Dar tot voi lãuda* lucrãrile
Domnului,
cãci îmi aduc aminte de minunile

Tale de odinioarã; *Ps. 143.5.

12. da, mã voi gândi la toate lucrãrile
Tale 
ºi voi lua aminte la toate isprãvile

Tale.
13. Dumnezeule, cãile* Tale sunt sfinte!
Care** dumnezeu este mare ca Dum-

nezeul nostru? *Ps. 73.17. **Exod 15.11.

14. Tu eºti Dumnezeul care faci
minuni;
Tu Þi-ai arãtat puterea printre popoa-

re.
15. Prin braþul Tãu, Tu ai izbãvit* pe

poporul Tãu,
pe fiii lui Iacov ºi ai lui Iosif.

*Exod 6.6. Deut. 9.29.          (Oprire)

16. Când Te-au vãzut* apele, Dumnezeule,
când Te-au vãzut apele, s-au cutre-

murat,
ºi adâncurile s-au miºcat.

*Exod 14.21. Ios. 3.15,16. Ps. 14.3. Hab. 3.8, etc.

17. Norii au turnat apã cu gãleata,
tunetul a rãsunat în nori,
ºi* sãgeþile Tale au zburat în toate

pãrþile. *2 Sam. 22.15. Hab. 3.11.

18. Tunetul Tãu a izbucnit în vârtej
de vânt,
fulgerele* au luminat lumea,
pãmântul s-a miºcat ºi s-a** cutre-

murat. *Ps. 97.4. **2 Sam. 22.8.

19. Þi-ai croit un drum prin* mare,
o cãrare prin apele cele mari,
ºi** nu Þi s-au mai cunoscut urmele.

*Hab. 3.15. **Exod 14.28.
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20. Ai povãþuit* pe poporul Tãu ca pe
o turmã,
prin mâna lui Moise ºi Aaron.

*Exod 13.21; 14.19. Ps. 78.52; 80.1. Isa. 63.11,12. Osea 12.13.

PSALMUL 78
O cântare a lui Asaf.

781. Ascultã*, poporul meu, învã-
þãturile mele!

Luaþi aminte la cuvintele gurii mele!
*Isa. 51.4.

2. Îmi deschid* gura ºi vorbesc în
pilde,
vestesc înþelepciunea vremurilor

strãvechi. *Ps. 49.4. Mat. 13.35.

3. Ce* am auzit, ce ºtim,
ce ne-au povestit pãrinþii noºtri, *Ps. 44.1.

4. nu* vom ascunde de copiii lor;
ci vom** vesti neamului de oameni

care va veni laudele Domnului,
puterea Lui ºi minunile pe care le-a

fãcut.
*Deut. 4.9; 6.7. Ioel 1.3. **Exod 12.26,27; 13.8,14. Ios. 4.6,7.

5. El* a pus o mãrturie în Iacov,
a dat o Lege în Israel 
ºi a poruncit pãrinþilor noºtri
sã-ºi** înveþe în ea copiii,

*Ps. 147.19. **Deut. 4.9; 6.7; 11.19.

6. ca* sã fie cunoscutã de cei ce vor
veni dupã ei, de copiii care se vor
naºte
ºi care, când se vor face mari, sã vor-

beascã despre ea copiilor lor; *Ps. 102.18.

7. pentru ca aceºtia sã-ºi punã încre-
derea în Dumnezeu,
sã nu uite lucrãrile lui Dumnezeu, 
ºi sã pãzeascã poruncile Lui.
8. Sã* nu fie, ca pãrinþii lor,
un** neam neascultãtor ºi rãzvrãtit,
un neam care† n-avea o inimã tare 
ºi al cãrui duh nu era credincios lui

Dumnezeu!
*2 Împ. 17.14. Ezec. 20.18. **Exod 32.9; 33.3; 34.9.

Deut. 9.6,13; 31.27. Ps. 68.6. †2 Cron. 20.33. Vers. 37. 

9. Fiii lui Efraim, înarmaþi ºi trãgând
cu arcul,
au dat dosul în ziua luptei,
10. pentru cã n-au* þinut legãmântul

lui Dumnezeu 
ºi n-au voit sã umble întocmai dupã

Legea Lui. *2 Împ. 17.15.

11. Au dat uitãrii* lucrãrile Lui,
minunile Lui pe care li le arãtase.

*Ps. 106.13.

12. Înaintea pãrinþilor lor, El fãcuse
minuni*
în þara Egiptului, în** câmpia Þoan.
*Exod 7-12. **Gen. 32.3. Num. 13.22. Vers. 43. Isa. 19.11,13. 

Ezec. 30.14.

13. A despãrþit* marea ºi le-a deschis
un drum prin ea,
ridicând** apele ca un zid.

*Exod 14.21. **Exod 15.8. Ps. 33.7.

14. I-a* cãlãuzit ziua cu un nor,
ºi toatã noaptea cu lumina unui foc

strãlucitor. *Exod 13.21; 14.24. Ps. 105.39.

15. A despicat* stânci în pustiu 
ºi le-a dat sã bea ca din niºte valuri

cu ape multe.
*Exod 17.6. Num. 20.11. Ps. 105.41. 1 Cor. 10.4.

16. A fãcut sã þâºneascã izvoare din*
stânci
ºi sã curgã ape ca niºte râuri.

*Deut. 9.21. Ps. 105.41.

17. Dar ei tot n-au încetat sã pãcã-
tuiascã împotriva Lui,
n-au încetat sã se rãzvrãteascã* împo-

triva Celui Preaînalt în pustiu.
*Deut. 9.22. Ps. 95.8. Evr. 3.16.

18. Au ispitit* pe Dumnezeu în inima
lor,
cerând mâncare dupã poftele lor.

*Exod 16.2.

19. Au vorbit* împotriva lui Dum-
nezeu
ºi au zis: „Oare va putea Dumnezeu

sã punã o masã în pustiu? *Num. 11.4.

20. Iatã* cã El a lovit stânca, de au
curs ape 
ºi s-au vãrsat ºiroaie.
Dar va putea El sã dea ºi pâine
sau sã facã rost de carne poporului

Sãu?” *Exod 17.6. Num. 20.11.

21. Domnul a auzit ºi S-a* mâniat.
Un foc s-a aprins împotriva lui Iacov, 
ºi s-a stârnit împotriva lui Israel

mânia Lui, *Num. 11.1,10.

22. pentru cã n-au crezut* în Dum-
nezeu,
pentru cã n-au avut încredere în

ajutorul Lui. *Evr. 3.18. Iuda 5.

23. El a poruncit norilor de sus 
ºi* a deschis porþile cerurilor:

*Gen. 7.11. Mal. 3.10.

24. a* plouat peste ei manã de
mâncare
ºi le-a dat grâu din cer.

*Exod 16.4,14. Ps. 105.40. Ioan 6.31. 1 Cor. 10.3.

25. Au mâncat cu toþii pâinea celor
mari,
ºi le-a trimis mâncare sã se sature.
26. A* pus sã sufle în ceruri vântul de

rãsãrit
ºi a adus, prin puterea Lui, vântul de

miazãzi. *Num. 11.31.

27. A plouat peste ei carne, ca
pulberea,
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ºi pãsãri înaripate, cât nisipul mãrii;
28. le-a fãcut sã cadã în mijlocul

taberei lor,
de jur împrejurul locuinþelor lor.
29. Ei* au mâncat ºi s-au sãturat din

destul:
Dumnezeu le-a dat ce doriserã.

*Num. 11.10.

30. Dar n-apucaserã sã-ºi stâmpere
bine pofta,
mâncarea* le era încã în gurã,

*Num. 11.33.

31. când s-a stârnit mânia lui Dum-
nezeu împotriva lor,
a lovit de moarte pe cei mai tari din

ei
ºi a doborât pe tinerii lui Israel.
32. Cu toate acestea, ei* n-au încetat

sã pãcãtuiascã 
ºi** n-au crezut în minunile Lui.

*Num. 14;16;17. **Vers. 22.

33. De aceea*, El le-a curmat zilele
ca o suflare,
le-a curmat anii printr-un sfârºit

nãprasnic. *Num. 14.29,35; 26.64,65.

34. Când* îi lovea de moarte, ei Îl
cãutau,
se întorceau ºi se îndreptau spre

Dumnezeu; *Osea 5.15.

35. îºi aduceau aminte cã Dumnezeu*
este stânca lor 
ºi cã Dumnezeul atotputernic este

izbãvitorul** lor. *Deut. 32.4,15,31. 
**Exod 15.13. Deut. 7.8. Isa. 41.14; 44.6; 63.9.

36. Dar Îl înºelau* cu gura 
ºi-L minþeau cu limba. *Ezec. 33.31.

37. Inima* nu le era tare faþã de El,
ºi nu erau credincioºi legãmântului

Sãu. *Vers. 8.

38. Totuºi*, în îndurarea Lui, El iartã
nelegiuirea ºi nu nimiceºte;
Îºi opreºte** de multe ori mânia
ºi† nu dã drumul întregii Lui urgii.

*Num. 14.18,20. **Isa. 48.9. †1 Împ. 21.29.

39. El ªi-a* adus deci aminte cã** ei
nu erau decât carne,
o† suflare care trece ºi nu se mai

întoarce.
*Ps. 103.14,16. **Gen. 6.3. Ioan 3.6. †Iov 7.7,16. Iac. 4.14.

40. De câte ori s-au rãzvrãtit ei
împotriva Lui în pustiu!
De câte ori L-au mâniat* ei în

pustietate! *Vers. 17. 
Ps. 95.9,10. Isa. 7.13; 63.10. Efes. 4.30. Evr. 3.16,17.

41. Da, n-au încetat sã ispiteascã* pe
Dumnezeu
ºi sã întãrâte** pe Sfântul lui Israel.

*Num. 14.22. Deut. 6.16. **Vers. 20.

42. Nu ºi-au mai adus aminte de
puterea Lui,
de ziua când i-a izbãvit de vrãjmaº,
43. de minunile pe care le-a* fãcut în

Egipt
ºi de semnele Lui minunate din

câmpia Þoan. *Vers. 12. Ps. 105.27, etc.

44. Cum* le-a prefãcut râurile în
sânge,
ºi n-au putut sã bea din apele lor.

*Exod 7.20. Ps. 105.29.

45. Cum* a trimis împotriva lor niºte
muºte otrãvitoare, care i-au mâncat,
ºi** broaºte, care i-au nimicit.

*Exod 8.24. Ps. 105.31. **Exod 8.6. Ps. 105.30.

46. Cum* le-a dat holdele pradã
omizilor,
rodul muncii lor pradã lãcustelor.

*Exod 10.13,15. Ps. 105.34,35.

47. Cum le-a* prãpãdit viile, bãtân-
du-le cu piatrã,
ºi smochinii din Egipt, cu grindinã.

*Exod 9.23,25. Ps. 105.33.

48. Cum le-a lãsat* vitele pradã
grindinei,
ºi turmele pradã focului cerului.

*Exod 9.23-25. Ps. 105.32.

49. El ªi-a aruncat împotriva lor
mânia Lui aprinsã,
urgia, iuþimea ºi necazul:
o droaie de îngeri aducãtori de

nenorociri.
50. Cum ªi-a dat drum slobod mâniei,
nu le-a scãpat sufletul de la moarte 
ºi le-a dat viaþa pradã molimei;
51. cum* a lovit pe toþi întâii nãscuþi

din Egipt,
pârga puterii în corturile** lui Ham.

*Exod 12.29. Ps. 105.36; 136.10. **Ps. 106.22.

52. Cum a* pornit pe poporul Sãu ca
pe niºte oi 
ºi i-a povãþuit ca pe o turmã în pustiu.

*Ps. 77.20.

53. Cum i-a dus* fãrã nici o grijã,
ca sã nu le fie fricã,
iar** marea a acoperit pe vrãjmaºii

lor. *Exod 14.19,20. **Exod 14.27,28; 15.10.

54. Cum i-a adus spre hotarul Lui cel
sfânt*,
spre muntele acesta pe** care dreapta

Lui l-a câºtigat. *Exod 15.17. **Ps. 44.3.

55. Cum a izgonit* neamurile dina-
intea lor,
le-a** împãrþit þara în pãrþi de

moºtenire
ºi a pus seminþiile lui Israel sã

locuiascã în corturile lor.
*Ps. 44.2. **Ios. 13.7; 19.51. Ps. 136.21,22.

56. Dar* ei au ispitit pe Dumnezeul
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preaînalt, s-au rãzvrãtit împotriva Lui 
ºi n-au þinut poruncile Lui.

*Judc. 2.11,12.

57. Ci s-au* depãrtat ºi au fost
necredincioºi ca ºi pãrinþii lor,
s-au abãtut la o parte ca** un arc

înºelãtor, *Vers. 41. Ezec. 20.27,28. **Osea 7.16.

58. L-au* supãrat prin înãlþimile** lor 
ºi I-au stârnit gelozia cu idolii lor.

*Deut. 32.16,21. Judc. 2.12,20. Ezec. 20.28. **Deut. 12.2,4. 
1 Împ. 11.7; 12.31.

59. Dumnezeu a auzit ºi S-a mâniat, 
ºi a urgisit rãu de tot pe Israel.
60. A* pãrãsit Locuinþa Lui din Silo,
Cortul în care locuia între oameni.

*1 Sam. 4.11. Ier. 7.12,14; 26.6,9.

61. ªi-a* dat slava pradã robiei,
ºi mãreþia Lui în mâinile vrãjmaºului.

*Judc. 18.30.

62. A* dat pradã sabiei pe poporul
Lui
ºi S-a mâniat pe moºtenirea Lui.

*1 Sam. 4.10.

63. Pe tinerii lui i-a ars focul,
ºi fecioarele* lui n-au mai fost sãr-

bãtorite cu cântãri de nuntã.
*Ier. 7.34; 16.9; 25.10.

64. Preoþii* sãi au cãzut uciºi de sa-
bie,
ºi vãduvele** lui nu s-au bocit.

*1 Sam. 4.11; 22.18. **Iov 27.15. Ezec. 24.23.

65. Atunci Domnul S-a* trezit, ca**
unul care a dormit,
ca un viteaz îmbãrbãtat de vin,

*Ps. 44.23. **Isa. 42.13.

66. ºi* a lovit pe potrivnicii Lui care
fugeau,
acoperindu-i cu veºnicã ocarã.

*1 Sam. 5.6,12; 6.4.

67. Însã a lepãdat cortul lui Iosif 
ºi n-a ales seminþia lui Efraim;
68. ci a ales seminþia lui Iuda,
muntele Sionului, pe* care-l iubeºte.

*Ps. 87.2.

69. ªi-a* zidit Sfântul Locaº ca ceru-
rile de înalt
ºi tare ca pãmântul pe care l-a

întemeiat pe veci. *1 Împ. 6.

70. A* ales pe robul Sãu David 
ºi l-a luat de la staulele de oi.

*1 Sam. 16.11,12. 2 Sam. 7.8.

71. L-a luat dindãrãtul oilor* care
alãptau,
ca sã pascã** pe poporul Sãu, Iacov,

ºi pe moºtenirea Sa, Israel.
*Gen. 33.13. Isa. 40.11. **2 Sam. 5.2. 1 Cron. 11.2.

72. ªi David i-a cârmuit cu o inimã
neprihãnitã*
ºi i-a povãþuit cu mâini pricepute.

*1 Împ. 9.4.

PSALMUL 79
Un psalm al lui Asaf.

791. Dumnezeule, au nãvãlit nea-
murile în moºtenirea* Ta,

au pângãrit Templul Tãu cel sfânt** 
ºi au† prefãcut Ierusalimul într-un

morman de pietre. *Exod 15.17. Ps. 74.2. 
**Ps. 74.7. †2 Împ. 24.9,10. 2 Cron. 36.19. Mica 3.12.

2. Trupurile* neînsufleþite ale robilor
Tãi le-au dat sã le mãnânce pãsãrile
cerului,
ºi carnea credincioºilor Tãi au dat-o

s-o mãnânce fiarele pãmântului.
*Ier. 7.33; 16.4; 34.20.

3. Ca apa le-au vãrsat sângele, de jur
împrejurul Ierusalimului,
ºi* n-a fost nimeni sã-i îngroape.

*Ps. 141.7. Ier. 14.16; 16.4. Apoc. 11.9.

4. Am ajuns de* ocara vecinilor
noºtri,
de batjocura ºi de râsul celor ce ne

înconjoarã. *Ps. 44.13; 80.6.

5. Pânã* când, Doamne, Te vei mânia
fãrã încetare 
ºi va** arde mânia Ta ca focul?

*Ps. 74.1,9,10; 85.5; 89.46. **Þef. 1.18; 3.8.

6. Varsã-Þi* mânia peste neamurile
care nu** Te cunosc 
ºi peste împãrãþiile care nu cheamã†

Numele Tãu!
*Ier. 10.25. Apoc. 16.1. **Isa. 45.4,5. 2 Tes. 1.8. †Ps. 53.4.

7. Cãci au mâncat pe Iacov 
ºi i-au pustiit locuinþa.
8. Nu-Þi* mai aduce aminte de

nelegiuirile strãmoºilor noºtri,
ci sã ne iasã degrabã înainte îndu-

rãrile Tale!
Cãci suntem nenorociþi** de tot!

*Isa. 64.9. **Deut. 28.43. Ps. 142.6.

9. Ajutã-ne*, Dumnezeul mântuirii
noastre, pentru slava Numelui Tãu!
Izbãveºte-ne ºi iartã-ne pãcatele,

pentru Numele** Tãu!
*2 Cron. 14.11. **Ier. 14.7,21.

10. Pentru ce* sã zicã neamurile:
„Unde este Dumnezeul lor?”
Sã se ºtie, înaintea ochilor noºtri,

printre neamuri 
cã Tu rãzbuni sângele vãrsat al

robilor Tãi! *Ps. 42.10; 115.2.
11. Sã ajungã* pânã la Tine gemetele

prinºilor de rãzboi!
Scapã, prin braþul Tãu cel puternic,

pe cei ce pier! *Ps. 102.20.
12. Întoarce vecinilor noºtri, de*

ºapte ori în sânul lor,
batjocurile** pe care Þi le-au aruncat

ei Þie, Doamne!
*Gen. 4.15. Isa. 65.6,7. Ier. 32.18. Luca 6.38. **Ps. 74.18,22.
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13. ªi* noi, poporul Tãu, turma pãºunii
Tale,
Te vom lãuda în veci 
ºi vom** vesti din neam în neam

laudele Tale. *Ps. 74.1; 95.7; 100.3. **Isa. 43.21.

PSALMUL 80
Cãtre mai marele cântãreþilor. 

De cântat ca ºi „Crinii mãrturiei”. 
Un psalm al lui Asaf.

801. Ia aminte, pãstorul lui Israel,
Tu care povãþuieºti pe Iosif ca*

pe o turmã!
Aratã-Te** în† strãlucirea Ta, Tu

care ºezi pe heruvimi!
*Ps. 77.20. **Exod 25.20,22. 1 Sam. 4.4. 2 Sam. 6.2. Ps. 99.1.
†Deut. 33.2. Ps. 50.2; 94.1.

2. Trezeºte-Þi puterea, înaintea* lui
Efraim, Beniamin ºi Manase,
ºi vino în ajutorul nostru! *Num. 2.18-23.

3. Ridicã-ne*, Dumnezeule,
fã** sã strãluceascã faþa Ta, ºi vom fi

scãpaþi!
*Vers. 7,19. Plân. 5.21. **Num. 6.25. Ps. 4.6; 67.1.

4. Doamne Dumnezeul oºtirilor,
pânã când Te vei mânia, cu toatã

rugãciunea poporului Tãu?
5. Îi hrãneºti* cu o pâine de lacrimi 
ºi-i adãpi cu lacrimi din plin.

*Ps. 42.3; 102.9. Isa. 30.20.

6. Ne faci* sã fim mãrul de ceartã al
vecinilor noºtri,
ºi vrãjmaºii noºtri râd de noi între ei.

*Ps. 44.13; 79.4.

7. Ridicã-ne*, Dumnezeul oºtirilor!
Fã sã strãluceascã faþa Ta, ºi vom fi

scãpaþi! *Vers. 3,19.

8. Tu ai adus o* vie din Egipt,
ai izgonit** neamuri ºi ai sãdit-o.

*Isa. 5.1,7. Ier. 2.21. Ezec. 15.6; 17.6; 19.10. **Ps. 44.2;
78.55.

9. Ai fãcut* loc înaintea ei,
ºi ea a dat rãdãcini ºi a umplut þara.

*Exod 23.28. Ios. 24.12.

10. Munþii erau acoperiþi de umbra ei,
ºi ramurile ei erau ca niºte cedri ai lui

Dumnezeu.
11. Îºi întindea mlãdiþele pânã la

mare,
ºi lãstarii pânã* la Râu. *Ps. 72.8.

12. Pentru ce i-ai* rupt gardul acum,
de-o jefuiesc toþi trecãtorii?

*Ps. 89.40,41. Isa. 5.5. Naum 2.2.

13. O râmã mistreþul din pãdure 
ºi o mãnâncã fiarele câmpului.
14. Dumnezeul oºtirilor, întoarce-Te

iarãºi!
Priveºte* din cer ºi vezi! Cerceteazã

via aceasta! *Isa. 63.15.

15. Ocroteºte ce a sãdit dreapta Ta 
ºi pe fiul pe care Þi* l-ai ales!...

*Isa. 49.5.

16. Ea este arsã de foc, este tãiatã!
De* mustrarea feþei Tale, ei pier!

*Ps. 39.11; 76.7.

17. Mâna Ta sã fie* peste omul
dreptei Tale,
peste fiul omului pe care Þi l-ai ales!

*Ps. 89.21.

18. ªi atunci nu ne vom mai depãrta
de Tine.
Învioreazã-ne iarãºi, ºi vom chema

Numele Tãu.
19. Doamne Dumnezeul oºtirilor,

ridicã-ne* iarãºi!
Fã sã strãluceascã faþa Ta, ºi vom fi

scãpaþi! *Vers. 3,7.

PSALMUL 81
Cãtre mai marele cântãreþilor. De cântat

pe ghitit. Un psalm al lui Asaf.

811. Cântaþi cu veselie lui Dum-
nezeu, care este tãria noastrã!

Înãlþaþi strigãte de bucurie Dum-
nezeului lui Iacov!
2. Cântaþi o cântare, sunaþi din tobã,
din harpa cea plãcutã ºi din lãutã!
3. Sunaþi din trâmbiþã la luna nouã,
la luna plinã, în ziua sãrbãtorii

noastre!
4. Cãci aceasta este o Lege* pentru

Israel,
o poruncã a Dumnezeului lui Iacov.

*Lev. 23.24. Num. 10.10.

5. El a rânduit sãrbãtoarea aceasta
pentru Iosif,
când a mers împotriva þãrii Egip-

tului...
Atunci am auzit un glas* pe care nu 

l-am cunoscut: – *Ps. 114.1.

6. „I-am descãrcat* povara de pe umãr,
ºi mâinile lui nu mai þin coºul**.

*Isa. 9.4; 10.27. **Exod 1.14.

7. Ai strigat* în necaz, ºi te-am
izbãvit;
þi-am rãspuns** în locul tainic al

tunetului
ºi te-am încercat† la apele Meriba. –
*Exod 2.23; 14.10. Ps. 50.15. **Exod 19.19. †Exod 17.6,7.

Num. 20.13.                                                              (Oprire)

8. Ascultã*, poporul Meu, ºi te voi
sfãtui;
Israele, de M-ai asculta! *Ps. 50.7.

9. Nici un dumnezeu* strãin sã** nu
fie în mijlocul tãu 
ºi sã nu te închini înaintea dumne-

zeilor strãini!
*Deut. 32.12. Isa. 43.12. **Exod 20.3,5.
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10. Eu* sunt Domnul Dumnezeul tãu
care te-am scos din þara Egiptului;
deschide-þi** gura larg, ºi þi-o voi

umple!”
*Exod 20.2. **Ps. 37.3,4. Ioan 15.7. Efes. 3.20.

11. Dar poporul Meu n-a ascultat
glasul Meu,
Israel nu* M-a ascultat.

*Exod 32.1. Deut. 32.15,18.

12. Atunci* i-am lãsat în voia porni-
rilor inimii lor,
ºi au urmat sfaturile lor.

*Fapt. 7.42; 14.16. Rom. 1.24,26.

13. O*! de M-ar asculta poporul Meu,
de ar umbla Israel în cãile Mele!

*Deut. 5.29; 10.12,13; 32.29. Isa. 48.18.

14. Într-o clipã aº înfrunta pe vrãj-
maºii lor,
Mi-aº întoarce mâna împotriva potriv-

nicilor lor;
15. cei ce* urãsc pe Domnul L-ar

linguºi,
ºi fericirea lui Israel ar dãinui în veci.

*Ps. 18.45. Rom. 1.30.

16. L-aº* hrãni cu cel mai bun grâu 
ºi l-aº sãtura cu miere din** stâncã.

*Deut. 32.13,14. Ps. 147.14. **Iov 29.6.

PSALMUL 82
Un psalm al lui Asaf.

821. Dumnezeu stã* în adunarea
lui Dumnezeu;

El judecã în mijlocul dumnezeilor**.
*2 Cron. 19.6. Ecl. 5.8. **Exod 21.6; 22.28.

2. – „Pânã când veþi judeca strâmb 
ºi veþi cãuta* la faþa celor rãi? –

*Deut. 1.17. 2 Cron. 19.7. Prov. 18.5.           (Oprire)

3. Faceþi dreptate celui* slab ºi
orfanului,
daþi dreptate nenorocitului ºi sãra-

cului, *Ier. 22.3.

4. scãpaþi* pe cel nevoiaº ºi lipsit,
izbãviþi-i din mâna celor rãi.”

*Iov 29.12. Prov. 24.11.

5. Dar ei nu* vor sã ºtie de nimic, nu
pricep nimic,
ci umblã în întuneric;
de aceea se clatinã toate** temeliile

pãmântului. *Mica 3.1. **Ps. 11.3; 75.3.

6. Eu am zis*: „Sunteþi dumnezei,
toþi sunteþi fii ai Celui Preaînalt.”

*Exod 22.9,28. Vers. 1. Ioan 10.34.

7. Însã veþi* muri ca niºte oameni,
veþi cãdea ca un domnitor oarecare.”

*Iov 21.32. Ps. 49.12. Ezec. 31.14.

8. Scoalã-Te*, Dumnezeule, ºi judecã
pãmântul!
Cãci** toate neamurile sunt ale Tale.

*Mica 7.2,7. **Ps. 2.8. Apoc. 11.15.

PSALMUL 83
O cântare. Un psalm al lui Asaf.

831. Dumnezeule, nu* tãcea! Nu
tãcea ºi nu Te odihni, Dum-

nezeule! *Ps. 28.1; 35.22; 109.1.

2. Cãci iatã cã vrãjmaºii* Tãi se
frãmântã,
ºi cei ce Te** urãsc înalþã capul.

*Ps. 2.1. Fapt. 4.25. **Ps. 81.15.

3. Fac planuri pline de vicleºug
împotriva* poporului Tãu 
ºi se sfãtuiesc împotriva celor ocrotiþi

de Tine. *Ps. 27.5; 31.20.

4. „Veniþi”, zic ei, „sã-i* nimicim din
mijlocul neamurilor,
ca sã nu se mai pomeneascã numele

lui Israel!” *Est. 3.6,9. Ier. 11.19; 31.36.

5. Se strâng toþi cu o inimã,
fac un legãmânt împotriva Ta:
6. corturile* lui Edom ºi ismaeliþii,
Moabul ºi hagareniþii, *2 Cron. 20.1,10,11.

7. Ghebal, Amon, Amalec,
filistenii cu locuitorii Tirului.
8. Asiria se uneºte ºi ea cu ei 
ºi îºi împrumutã braþul ei copiilor lui

Lot. (Oprire)

9. Fã-le ca lui Madian*,
ca lui Sisera**, ca lui Iabin la pârâul

Chison, *Num. 31.7. Judc. 7.22. **Judc. 4.15,24; 5.21.

10. care au fost nimiciþi la En-Dor, 
ºi au ajuns* un gunoi pentru îngrã-

ºarea pãmântului. *2 Împ. 9.37. Þef. 1.17.

11. Cãpeteniilor lor fã-le ca lui Oreb*
ºi Zeeb,
ºi tuturor domnilor lor ca lui Zebah**

ºi Þalmuna! *Judc. 7.25. **Judc. 8.12,21.

12. Cãci ei zic: „Sã punem mâna
pe locuinþele lui Dumnezeu!”
13. Dumnezeule*, fã-i ca vârtejul de

praf,
ca** paiul luat de vânt,

*Isa. 17.13,14. **Ps. 35.5.

14. ca focul care arde pãdurea 
ºi ca flacãra care aprinde* munþii!

*Deut. 32.22.

15. Urmãreºte-i astfel cu* furtuna Ta 
ºi bagã groaza în ei cu vijelia Ta!

*Iov 9.17.

16. Acoperã-le* faþa de ruºine,
ca sã caute Numele Tãu, Doamne!

*Ps. 35.4,26.

17. Sã fie ruºinaþi ºi îngroziþi pe vecie,
sã le roºeascã obrazul de ruºine ºi sã

piarã!
18. Ca* sã ºtie cã numai Tu, al cãrui

nume** este Domnul,
Tu eºti Cel Preaînalt† pe tot pãmântul.

*Ps. 59.13. **Exod 6.3. †Ps. 92.8.
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PSALMUL 84
Cãtre mai marele cântãreþilor. De cântat

pe ghitit. Un psalm al fiilor lui Core.

84 1. Cât de plãcute* sunt locaºurile
Tale,

Doamne al oºtirilor! *Ps. 27.4.

2. Sufletul* meu suspinã ºi tânjeºte
de dor dupã curþile Domnului,
inima ºi carnea mea strigã cãtre

Dumnezeul cel Viu!
*Ps. 42.1,2; 63.1; 73.26; 119.20.

3. Pânã ºi pasãrea îºi gãseºte o casã
acolo,
ºi rândunica un cuib unde îºi pune

puii...
Ah! altarele Tale, Doamne al oºti-

rilor,
împãratul meu ºi Dumnezeul meu!
4. Ferice* de cei ce locuiesc în Casa

Ta!
Cãci ei tot mai pot sã Te laude. –

*Ps. 65.4.       (Oprire)

5. Ferice de cei ce-ºi pun tãria în
Tine,
în a cãror inimã locuieºte încrederea.
6. Când strãbat aceºtia valea plân-

gerii*, o prefac într-un loc plin de
izvoare,
ºi ploaia timpurie o acoperã cu bine-

cuvântãri. *2 Sam. 5.22,23.

7. Ei merg din* putere în putere 
ºi se** înfãþiºeazã înaintea lui Dum-

nezeu în Sion.
*Prov. 4.18. 2 Cor. 3.18. **Deut. 16.16. Zah. 14.16.

8. Doamne Dumnezeul oºtirilor,
ascultã rugãciunea mea!
Ia aminte, Dumnezeul lui Iacov! –

(Oprire)

9. Tu, care eºti scutul nostru, vezi,
Dumnezeule*,
ºi priveºte faþa unsului Tãu!

*Gen. 15.1. Vers. 11.

10. Cãci mai mult face o zi în curþile
Tale decât o mie în altã parte;
eu vreau mai bine sã stau în pragul

Casei Dumnezeului meu,
decât sã locuiesc în corturile

rãutãþii!
11. Cãci Domnul Dumnezeu este un

soare* ºi un scut**,
Domnul dã îndurare ºi slavã,
ºi nu lipseºte de nici un† bine pe cei

ce duc o viaþã fãrã prihanã.
*Isa. 60.19. **Gen. 15.1. Vers. 9. Ps. 115.9-11; 119.114.

Prov. 2.7. †Ps. 34.9,10.

12. Doamne al oºtirilor,
ferice* de omul care se încrede în

Tine! *Ps. 2.12.

PSALMUL 85
Cãtre mai marele cântãreþilor. 

Un psalm al fiilor lui Core.

851. Tu ai fost binevoitor cu þara
Ta, Doamne!

Ai adus* înapoi pe prinºii de rãzboi
ai lui Iacov; *Ezra 1.11; 2.1. 
Ps. 14.7. Ier. 30.18; 31.23. Ezec. 39.25. Ioel. 3.1.

2. ai iertat* nelegiuirea poporului
Tãu, *Ps. 32.1.

3. i-ai acoperit toate pãcatele; – (Oprire)

Þi-ai abãtut toatã aprinderea 
ºi Te-ai întors din iuþimea mâniei Tale.
4. Întoarce-ne* iarãºi, Dumnezeul

mântuirii noastre!
Înceteazã-Þi mânia împotriva noastrã!

*Ps. 80.7.

5. În veci Te vei mânia* pe noi?
În veci Îþi vei lungi mânia?

*Ps. 74.1; 79.5; 80.4.

6. Nu ne vei înviora* iarãºi,
pentru ca sã se bucure poporul Tãu în

Tine? *Hab. 3.2.

7. Aratã-ne, Doamne, bunãtatea Ta 
ºi dã-ne mântuirea Ta!
8. Eu voi* asculta ce zice Dumnezeu,

Domnul:
cãci El** vorbeºte de pace poporului

Sãu ºi iubiþilor Lui,
numai ei sã† nu cadã iarãºi în

nebunie. *Hab. 2.1. **Zah. 9.10. †2 Pet. 2.20,21.

9. Da, mântuirea Lui este aproape*
de cei ce se tem de El,
pentru ca** în þara noastrã sã locu-

iascã slava. *Isa. 46.13. **Zah. 2.5. Ioan 1.14.

10. Bunãtatea ºi credincioºia se întâl-
nesc,
dreptatea* ºi pacea se sãrutã.

*Ps. 72.3. Isa. 32.17. Luca 2.14.

11. Credincioºia* rãsare din pãmânt,
ºi dreptatea priveºte de la înãlþimea

cerurilor. *Isa. 45.8.

12. Domnul* ne va da ºi fericirea,
ºi pãmântul** nostru îºi va da roa-

dele. *Ps. 84.11. Iac. 1.17. **Ps. 67.6.

13. Dreptatea* va merge ºi înaintea Lui,
ºi-L va ºi urma, cãlcând pe urmele

paºilor Lui! *Ps. 89.14.

PSALMUL 86
O rugãciune a lui David.

861. Ia aminte, Doamne, ºi ascul-
tã-mã!

Cãci sunt nenorocit ºi lipsit.
2. Pãzeºte-mi sufletul, cãci sunt unul

din cei iubiþi de Tine!
Scapã, Dumnezeule, pe robul Tãu,

care* se încrede în Tine! *Isa. 26.3.
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3. Ai milã* de mine, Doamne!
Cãci toatã ziua strig cãtre Tine.

*Ps. 56.1; 57.1.

4. Înveseleºte sufletul robului Tãu,
cãci* la Tine, Doamne, îmi înalþ

sufletul. *Ps. 25.1; 143.8.

5. Cãci* Tu eºti bun, Doamne, gata sã
ierþi
ºi plin de îndurare cu toþi cei ce Te

cheamã. *Vers. 15. Ps. 130.7; 145.9. Ioel 2.13.

6. Pleacã-Þi urechea, Doamne, la
rugãciunea mea,
ia aminte la glasul cererilor mele!
7. Te chem în* ziua necazului meu,
cãci m-asculþi. *Ps. 50.15.

8. Nimeni nu este ca Tine între*
dumnezei, Doamne,
ºi nimic** nu seamãnã cu lucrãrile

Tale. *Exod 15.11. Ps. 89.6. **Deut. 3.24.

9. Toate* neamurile pe care le-ai
fãcut vor veni sã se închine înaintea
Ta, Doamne,
ºi sã dea slavã Numelui Tãu.

*Ps. 22.31; 102.18. Isa. 43.7. Apoc. 15.4.

10. Cãci Tu eºti mare ºi faci*
minuni,
numai** Tu eºti Dumnezeu.
*Exod 15.11. Ps. 72.18; 77.14. **Deut. 6.4; 32.39. Isa. 37.16;

44.6. Marc. 12.29. 1 Cor. 8.4. Efes. 4.6.

11. Învaþã-mã* cãile Tale, Doamne!
Eu voi umbla în adevãrul Tãu.
Fã-mi inima sã se teamã de Numele

Tãu. *Ps. 25.4; 27.11; 119.33; 143.8.

12. Te voi lãuda din toatã inima mea,
Doamne Dumnezeul meu,
ºi voi preamãri Numele Tãu în veci!
13. Cãci mare este bunãtatea Ta faþã

de mine,
ºi Tu îmi izbãveºti* sufletul din

adânca locuinþã a morþilor. *Ps. 56.13; 116.8.

14. Dumnezeule, niºte îngâmfaþi* 
s-au sculat împotriva mea,
o ceatã de oameni asupritori vor 

sã-mi ia viaþa 
ºi nu se gândesc la Tine. *Ps. 54.3.

15. Dar* Tu, Doamne, Tu eºti un
Dumnezeu îndurãtor ºi milostiv,
îndelung rãbdãtor ºi bogat în bunãtate

ºi în credincioºie.
*Exod 34.6. Num. 14.18. Neem. 9.17. Vers. 5. Ps. 103.8;

111.4; 130.4,7; 145.8. Ioel 2.13.

16. Îndreaptã-Þi* privirile spre mine
ºi ai milã de mine:
dã tãrie robului Tãu 
ºi scapã pe fiul** roabei Tale!

*Ps. 25.16; 69.16. **Ps. 116.16.

17. Fã un semn pentru mine,
ca sã vadã vrãjmaºii mei ºi sã rãmânã

de ruºine,

cãci Tu mã ajuþi ºi mã mângâi,
Doamne!

PSALMUL 87
Un psalm al fiilor lui Core. O cântare.

871. Sionul are temeliile aºezate
pe* munþii cei sfinþi: *Ps. 48.1.

2. Domnul* iubeºte porþile Sionului
mai mult decât toate locaºurile lui

Iacov. *Ps. 78.67,68.

3. Lucruri pline de slavã* au fost
spuse despre tine,
cetate a lui Dumnezeu! – *Isa. 60.   (Oprire)

4. Eu pomenesc Egiptul* ºi Babilonul
printre cei ce Mã cunosc;
iatã, þara filistenilor, Tirul cu Etiopia:
„În Sion s-au nãscut.” – *Ps. 89.10. Isa. 51.9.

5. Iar despre Sion este zis: „Toþi 
s-au nãscut în el”,
ºi Cel Preaînalt îl întãreºte.
6. Domnul* numãrã popoarele,

scriindu-le**:
„Acolo s-au nãscut.” –

*Ps. 22.30. **Ezec. 13.9.         (Oprire)

7. ªi cei ce cântã ºi cei ce joacã
strigã:
„Toate izvoarele mele sunt în Tine.”

PSALMUL 88
O cântare. Un psalm al fiilor lui Core.

Cãtre mai marele cântãreþilor. 
De cântat cu flautul. O cântare a lui

Heman, ezrahitul.

881. Doamne Dumnezeul* mântuirii
mele!

Zi** ºi noapte strig înaintea Ta!
*Ps. 27.9; 51.14. **Luca 18.7.

2. S-ajungã rugãciunea mea înaintea
Ta!
Ia aminte la cererile mele;
3. cãci mi s-a sãturat sufletul de rele 
ºi* mi se apropie viaþa de Locuinþa

morþilor. *Ps. 107.18.

4. Sunt pus în rândul* celor ce se
coboarã în groapã,
sunt** ca un om care nu mai are

putere. *Ps. 28.1. **Ps. 31.12.

5. Stau întins printre cei morþi,
ca cei uciºi ºi culcaþi în mormânt,
de care nu-Þi mai aduci aminte 
ºi care sunt despãrþiþi de* mâna Ta.

*Isa. 53.8.

6. M-ai aruncat în groapa cea mai de
jos,
în întuneric, în adâncuri.
7. Mânia Ta mã apasã 
ºi mã nãpãdeºti cu* toate valurile

Tale. – *Ps. 42.7.      (Oprire)
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8. Ai îndepãrtat* de la mine pe toþi
prietenii mei,
m-ai fãcut o pricinã de scârbã pentru ei;
sunt închis** ºi nu pot sã ies.

*Iov 19.13,19. Ps. 31.11; 142.4. **Plân. 3.7.

9. Mi se topesc ochii* de suferinþã;
în toate zilele Te chem**, Doamne,
ºi-mi întind† mâinile spre Tine!

*Ps. 38.10. **Ps. 86.3. †Iov 11.13. Ps. 143.6.

10. Oare* pentru morþi faci Tu minuni?
Sau se scoalã morþii sã Te laude? –

*Ps. 6.5; 30.9; 115.17; 118.17. Isa. 38.18.         (Oprire)

11. Se vorbeºte de bunãtatea Ta în
mormânt
ºi de credincioºia Ta în Adânc?
12. Sunt cunoscute* minunile Tale în

întuneric
ºi** dreptatea Ta în þara uitãrii?

*Iov 10.21. Ps. 143.3. **Ps. 31.12. Vers. 5. Ecl. 8.10; 9.5.

13. Doamne, eu Îþi cer ajutorul, 
ºi* dimineaþa rugãciunea mea se

înalþã la Tine. *Ps. 5.3; 119.147.

14. Pentru ce*, Doamne, lepezi
sufletul meu?
Pentru ce îmi ascunzi** faþa Ta?

*Ps. 43.2. **Iov 13.24. Ps. 13.1.

15. Din tinereþe, sunt nenorocit ºi
trag sã mor,
sunt cuprins* de spaimele Tale ºi nu

ºtiu ce sã mai fac. *Iov 6.4.

16. Mânia Ta trece peste mine,
spaimele Tale mã nimicesc de tot.
17. Ele mã* înconjoarã toatã ziua ca

niºte ape,
mã înfãºoarã toate deodatã. *Ps. 22.16.

18. Ai depãrtat* de la mine pe prieteni
ºi tovarãºi;
ºi cei de aproape ai mei s-au fãcut

nevãzuþi. *Iov 19.13. Ps. 31.11; 38.11.

PSALMUL 89
O cântare a lui Etan, ezrahitul.

891. Voi cânta* totdeauna îndurãrile
Domnului,

voi spune din neam în neam, cu gura mea,
credincioºia** Ta. *Ps. 101.1. **Ps. 119.89.

2. Cãci zic: „Îndurarea are temelii
veºnice!
Tare ca cerurile este credincioºia Ta!”
3. „Am fãcut* legãmânt cu alesul

Meu” – zice Domnul –
„iatã ce am jurat** robului Meu

David: *1 Împ. 8.16. Isa. 42.1. **2 Sam. 7.11, etc. 
1 Cron. 17.10, etc. Ier. 30.9. Ezec. 34.23. Osea 3.5.

4. „Îþi voi întãri sãmânþa* pe vecie 
ºi-n veci** îþi voi aºeza scaunul de

domnie.”
*Vers. 29,36. **Vers. 1. Luca 1.32,33.          (Oprire)

5. Cerurile* laudã minunile Tale,
Doamne,
ºi credincioºia Ta în adunarea sfinþilor**!

*Ps. 19.1; 97.6. Apoc. 7.10-12. **Vers. 7.

6. Cãci, în cer*, cine se poate asemãna
cu Domnul?
Cine este ca Tine între fiii lui

Dumnezeu? *Ps. 40.5; 71.19; 86.8; 113.5.

7. Dumnezeu* este înfricoºat în
adunarea cea mare a sfinþilor 
ºi de temut pentru toþi cei ce stau în

jurul Lui. *Ps. 76.7,11.

8. Doamne Dumnezeul oºtirilor,
cine este puternic* ca Tine, Doamne!
ªi credincioºia Ta Te înconjoarã.

*Exod 15.11. 1 Sam. 2.2. Ps. 35.10; 71.19.

9. Tu* îmblânzeºti mândria mãrii;
când se ridicã valurile ei, Tu le
potoleºti. *Ps. 65.7; 93.3,4; 107.29.

10. Tu* ai zdrobit Egiptul ca pe un
hoit,
ai risipit pe vrãjmaºii Tãi prin puterea

braþului Tãu.
*Exod 14.26-28. Ps. 87.4. Isa. 30.7; 51.9.

11. Ale* Tale sunt cerurile ºi pãmântul,
Tu ai întemeiat lumea ºi tot ce

cuprinde ea.
*Gen. 1.1. 1 Cron. 29.11. Ps. 24.1,2; 50.12.

12. Tu ai fãcut miazãnoaptea* ºi
miazãziua;
Taborul** ºi Hermonul† se bucurã de

Numele Tãu. *Iov 26.7. **Ios. 19.22. †Ios. 12.1.

13. Braþul Tãu este puternic,
mâna Ta este tare, dreapta Ta este

înãlþatã.
14. Dreptatea* ºi judecata sunt temelia

scaunului Tãu de domnie;
bunãtatea** ºi credincioºia sunt

înaintea feþei Tale. *Ps. 97.2. **Ps. 85.13.

15. Ferice de poporul care cunoaºte
sunetul* trâmbiþei,
care umblã în lumina** feþei Tale,

Doamne! *Num. 10.10; 23.21. Ps. 98.6. **Ps. 4.6; 44.3.

16. El se bucurã neîncetat de Numele
Tãu
ºi se fãleºte cu dreptatea Ta.
17. Cãci Tu eºti fala puterii lui;
ºi, în* bunãvoinþa Ta, ne ridici puterea

noastrã.              *Vers. 24. Ps. 75.10; 92.10; 132.17.

18. Cãci Domnul este scutul nostru;
Sfântul lui Israel este Împãratul

nostru.
19. Atunci ai vorbit într-o vedenie

preaiubitului Tãu 
ºi ai zis: „Am dat ajutorul Meu unui

viteaz,
am ridicat din mijlocul poporului un

tânãr*; *Vers. 3. 1 Împ. 11.34.
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20. am gãsit* pe robul Meu David 
ºi l-am uns cu untdelemnul Meu cel

sfânt. *1 Sam. 16.1,12.

21. Mâna Mea îl* va sprijini,
ºi braþul Meu îl va întãri. *Ps. 80.17.

22. Vrãjmaºul* nu-l va prinde,
ºi cel rãu nu-l va apãsa; *2 Sam. 7.13.

23. ci voi zdrobi* dinaintea lui pe
potrivnicii lui 
ºi voi lovi pe cei ce-l urãsc. *2 Sam. 7.9.

24. Credincioºia* ºi bunãtatea Mea
vor fi cu el,
ºi** tãria lui se va înãlþa prin Numele

Meu. *Ps. 61.7. **Vers. 17.

25. Voi da în mâna* lui marea,
ºi în dreapta lui, râurile. *Ps. 72.8; 80.11.

26. El Îmi va zice: „Tu eºti Tatãl*
meu,
Dumnezeul meu ºi stânca** mântuirii

mele!”
*2 Sam. 7.14. 1 Cron. 22.10. **2 Sam. 22.47.

27. Iar Eu îl voi face întâiul* nãscut,
cel mai înalt** dintre împãraþii

pãmântului. *Ps. 2.7. Col. 1.15,18. **Num. 24.7.

28. Îi voi pãstra totdeauna bunãtatea*
Mea,
ºi legãmântul** Meu îi va fi neclintit.

*Isa. 55.3. **Vers. 34.

29. Îi voi face veºnicã sãmânþa*,
ºi scaunul** lui de domnie, ca† zilele

cerurilor.
*Vers. 4,6. **Vers. 4. Isa. 9.7. Ier. 33.17. †Deut. 11.21.

30. Dacã fiii* lui vor pãrãsi** legea
Mea
ºi nu vor umbla dupã poruncile Mele,

*2 Sam. 7.14. **Ps. 119.53. Ier. 9.13.

31. dacã vor cãlca orânduirile Mele 
ºi nu vor pãzi poruncile Mele,
32. atunci le voi pedepsi* fãrãdelegile

cu nuiaua,
ºi nelegiuirile cu lovituri;

*2 Sam. 7.14. 1 Împ. 11.31.

33. dar* nu-Mi voi îndepãrta deloc
bunãtatea de la ei ºi nu-Mi voi face
credincioºia de minciunã; *2 Sam. 7.13.

34. nu-Mi voi cãlca legãmântul 
ºi nu voi schimba ce a ieºit de pe

buzele Mele.
35. Am jurat odatã* pe sfinþenia Mea:
sã mint Eu oare lui David? *Amos 4.2.

36. Sãmânþa* lui va dãinui în veci;
scaunul lui de domnie va fi înaintea

Mea ca** soarele; *2 Sam. 7.16. 
Luca 1.33. Ioan 12.34. Vers. 4,29. **Ps. 72.5,17. Ier. 33.20.

37. ca luna va dãinui pe vecie,
ºi ca martorul credincios din cer.

(Oprire)

38. ªi totuºi*, Tu l-ai îndepãrtat** 

ºi Te-ai mâniat pe unsul Tãu;
*1 Cron. 28.9. Ps. 44.9; 60.1,10. **Deut. 32.19. Ps. 78.59.

39. ai nesocotit legãmântul fãcut cu
robul Tãu;
i-ai doborât ºi i-ai pângãrit* cununa.

*Ps. 74.7. Plân. 5.16.

40. I-ai prãbuºit* toate zidurile 
ºi i-ai dãrâmat toate cetãþuile. *Ps. 80.12.

41. Toþi trecãtorii îl jefuiesc 
ºi a ajuns de batjocura* vecinilor lui.

*Ps. 44.13; 79.4.

42. Ai înãlþat dreapta potrivnicilor lui,
ai înveselit pe toþi vrãjmaºii lui,
43. ai fãcut ca ascuþiºul sabiei lui sã

dea înapoi 
ºi nu l-ai sprijinit în luptã.
44. Ai pus capãt strãlucirii lui 
ºi i-ai trântit la pãmânt scaunul de

domnie*; *Vers. 39.

45. i-ai scurtat zilele tinereþii 
ºi l-ai acoperit de ruºine. – (Oprire)

46. Pânã* când, Doamne, Te vei
ascunde fãrã încetare 
ºi-Þi** va arde mânia ca focul?

*Ps. 79.5. **Ps. 78.63.

47. Adu-Þi* aminte ce scurtã este
viaþa mea 
ºi pentru ce nimic ai fãcut pe toþi fiii

omului. *Iov 7.7; 10.9; 14.1. Ps. 39.5; 119.84.

48. Este vreun om care* sã poatã trãi
ºi sã nu** vadã moartea,
care sã poatã sã-ºi scape sufletul din

Locuinþa morþilor? –
*Ps. 49.9. **Evr. 11.5.           (Oprire)

49. Unde sunt, Doamne, îndurãrile
Tale dintâi
pe care le-ai jurat* lui David, în**

credincioºia Ta?
*2 Sam. 7.15. Isa. 55.3. **Ps. 54.5.

50. Adu-Þi aminte, Doamne, de ocara
robilor Tãi,
adu-Þi* aminte cã port în sân ocara

multor popoare; *Ps. 69.9,19.

51. adu-Þi aminte de ocãrile vrãjma-
ºilor Tãi, Doamne;
de* ocãrile lor împotriva paºilor unsului

Tãu! *Ps. 74.22.

52. Binecuvântat sã fie Domnul în veci!
Amin! Amin! *Ps. 41.13.

CARTEA A PATRA
PSALMUL 90

O rugãciune a lui Moise, omul lui
Dumnezeu.

901. Doamne, Tu ai fost* locul
nostru de adãpost,

din neam în neam. *Deut. 33.27. Ezec. 11.16.

2. Înainte* ca sã se fi nãscut munþii 
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ºi înainte ca sã se fi fãcut pãmântul ºi
lumea,
din veºnicie în veºnicie, Tu eºti

Dumnezeu! *Prov. 8.25,26.

3. Tu întorci pe oameni în þãrânã 
ºi zici: „Întoarceþi-vã*, fiii oamenilor!”

*Gen. 3.19. Ecl. 12.7.

4. Cãci* înaintea Ta, o mie de ani
sunt ca ziua de ieri, care a trecut,
ºi ca o strajã din noapte. *2 Pet. 3.8.

5. Îi mãturi ca un* vis:
dimineaþa sunt** ca iarba care

încolþeºte iarãºi: *Ps. 73.20. **Ps. 103.15. Isa. 40.6.

6. înfloreºte dimineaþa* ºi creºte,
iar seara este tãiatã ºi se usucã.

*Iov 14.2. Ps. 92.7.

7. Noi suntem mistuiþi de mânia Ta 
ºi îngroziþi de urgia Ta.
8. Tu pui* înaintea Ta nelegiuirile

noastre
ºi scoþi la lumina feþei Tale pãcatele

noastre cele** ascunse.
*Ps. 50.21. Ier. 16.17. **Ps. 19.12.

9. Toate zilele noastre pier de urgia Ta,
vedem cum ni se duc anii ca un sunet.
10. Anii vieþii noastre se ridicã la

ºaptezeci de ani,
iar, pentru cei mai tari, la optzeci de

ani;
ºi lucrul cu care se mândreºte omul în

timpul lor nu este decât trudã ºi
durere,
cãci trece iute, ºi noi zburãm.
11. Dar cine ia seama la tãria mâniei

Tale 
ºi la urgia Ta, aºa cum se cuvine sã se

teamã de Tine?
12. Învaþã-ne* sã ne numãrãm bine

zilele,
ca sã cãpãtãm o inimã înþeleaptã!

*Ps. 39.4.

13. Întoarce-Te, Doamne! Pânã când
zãboveºti?
Ai* milã de robii Tãi!

*Deut. 32.36. Ps. 135.14.

14. Saturã-ne în fiecare dimineaþã de
bunãtatea Ta,
ºi* toatã viaþa noastrã ne vom bucura

ºi ne vom veseli. *Ps. 85.6; 149.4.

15. Înveseleºte-ne tot atâtea zile câte
ne-ai smerit,
tot atâþia ani cât am vãzut nenoro-

cirea!
16. Sã se arate robilor Tãi lucrarea*

Ta,
ºi slava Ta, fiilor lor! *Hab. 3.2.

17. Fie peste noi bunãvoinþa* Dom-
nului Dumnezeului nostru!

ªi întãreºte** lucrarea mâinilor
noastre,
da, întãreºte lucrarea mâinilor noastre!

*Ps. 27.4. **Isa. 26.12.

PSALMUL 91

911. Cel ce* stã sub ocrotirea Celui
Preaînalt

ºi se odihneºte la** umbra Celui
atotputernic, *Ps. 27.5; 31.20; 32.7. **Ps. 17.8.

2. zice* despre Domnul: „El este
locul meu de scãpare ºi cetãþuia mea,
Dumnezeul meu în care mã încred!”

*Ps. 142.5.

3. Da, El* te scapã de laþul vânãtorului,
de ciumã ºi de pustiirile ei. *Ps. 124.7.

4. El te va acoperi cu* penele Lui
ºi te vei ascunde sub aripile Lui.
Cãci scut ºi pavãzã este credincioºia

Lui! *Ps. 17.8; 57.1; 61.4.

5. Nu* trebuie sã te temi nici de
groaza din timpul nopþii,
nici de sãgeata care zboarã ziua,

*Iov 5.19, etc. Ps. 112.7; 121.6. Prov. 3.23,24. Isa. 43.2.

6. nici de ciuma care umblã în
întuneric,
nici de molima care bântuie ziua

namiaza mare.
7. O mie sã cadã alãturi de tine,
ºi zece mii la dreapta ta,
dar de tine nu se va apropia.
8. Doar vei* privi cu ochii 
ºi vei vedea rãsplãtirea celor rãi.

*Ps. 37.34. Mal. 1.5.

9. Pentru cã zici: „Domnul este locul
meu de adãpost*!”
ºi faci din Cel Preaînalt turnul** tãu

de scãpare, *Vers. 2. **Ps. 71.3; 90.1.

10. de aceea nici* o nenorocire nu te
va ajunge,
nici o urgie nu se va apropia de cortul

tãu. *Prov. 12.21.

11. Cãci* El va porunci îngerilor Sãi
sã te pãzeascã în toate cãile tale;

*Ps. 34.7; 71.3. Mat. 4.6. Luca 4.10,11. Evr. 1.14.

12. ºi ei te vor duce pe mâini,
ca* nu cumva sã-þi loveºti piciorul de

vreo piatrã. *Iov 5.23. Ps. 37.24.

13. Vei pãºi peste lei ºi peste nãpârci 
ºi vei cãlca peste pui de lei ºi peste

ºerpi. –
14. „Fiindcã Mã iubeºte – zice Dom-

nul – de aceea îl voi izbãvi;
îl voi ocroti, cãci cunoaºte* Numele

Meu. *Ps. 9.10.

15. Când Mã va* chema, îi voi
rãspunde;
voi fi cu** el în strâmtorare,

PSALMII 90, 91 607



îl voi izbãvi ºi-l voi† proslãvi.
*Ps. 50.15. **Isa. 43.2. †1 Sam. 2.30.

16. Îl voi sãtura cu viaþã lungã 
ºi-i voi arãta mântuirea Mea.”

PSALMUL 92
Un psalm. 

O cântare pentru ziua Sabatului.

921. Frumos* este sã lãudãm pe
Domnul

ºi sã mãrim Numele Tãu, Preaînalte,
*Ps. 147.1.

2. sã vestim* dimineaþa bunãtatea Ta,
ºi noaptea, credincioºia Ta, *Ps. 89.1.
3. cu* instrumentul cu zece corzi ºi

cu lãuta,
în sunetele harpei. *1 Cron. 23.5. Ps. 33.2.
4. Cãci Tu mã înveseleºti cu lucrãrile

Tale, Doamne,
ºi eu cânt de veselie, când vãd

lucrarea mâinilor Tale.
5. Cât* de mari sunt lucrãrile Tale,

Doamne,
ºi cât de adânci** sunt gândurile

Tale! *Ps. 40.5; 139.17. **Isa. 28.29. Rom. 11.33,34.
6. Omul* prost nu cunoaºte lucrul

acesta,
ºi cel nebun nu ia seama la el.

*Ps. 73.22; 94.8.
7. Dacã cei* rãi înverzesc ca iarba 
ºi dacã toþi cei ce fac rãul înfloresc,
este numai ca sã fie nimiciþi pe vecie.

*Iov 12.8; 21.7. Ps. 37.1,2,35,38. Ier. 12.1,2. Mal. 3.15.
8. Dar* Tu, Doamne, eºti înãlþat în

veci de veci! *Ps. 56.2; 83.18.
9. Cãci iatã, Doamne, vrãjmaºii Tãi,
iatã vrãjmaºii Tãi pier:
toþi cei ce fac rãul sunt risipiþi*.

*Ps. 68.1; 89.10.
10. Dar mie, Tu-mi dai puterea*

bivolului
ºi m-ai stropit cu** untdelemn

proaspãt. *Ps. 89.17,24. **Ps. 23.5.
11. Ochiul* meu îºi vede împlinitã

dorinþa faþã de vrãjmaºii mei,
ºi urechea mea aude împlinirea

dorinþei mele faþã de potrivnicii mei
cei rãi. *Ps. 54.7; 59.10; 112.8.
12. Cel fãrã prihanã înverzeºte ca*

finicul
ºi creºte ca cedrul din Liban.

*Ps. 52.8. Isa. 65.22. Osea 14.5,6.
13. Cei sãdiþi în Casa Domnului,
înverzesc în* curþile Dumnezeului

nostru. *Ps. 100.4; 135.2.
14. Ei aduc roade ºi la bãtrâneþe,
sunt plini de suc ºi verzi,
15. ca sã arate cã Domnul este drept,
El, Stânca* mea, în care nu** este

nelegiuire. *Deut. 32.4. **Rom. 9.14.

PSALMUL 93

931. Domnul* împãrãþeºte îmbrãcat
cu** mãreþie;

Domnul este îmbrãcat ºi încins† cu
putere:
de aceea lumea este tare†† ºi nu se

clatinã. *Ps. 96.10; 97.1; 99.1. 
Isa. 52.7. Apoc. 19.6. **Ps. 104.1. †Ps. 65.6. ††Ps. 96.10.

2. Scaunul Tãu de domnie este aºezat
din* vremuri strãvechi;
Tu eºti din veºnicie! *Ps. 45.6. Prov. 8.22, etc.

3. Râurile vuiesc, Doamne,
râurile vuiesc tare,
râurile se umflã cu putere.
4. Dar mai puternic decât vuietul

apelor mari 
ºi mai puternic decât vuietul valurilor

nãprasnice ale mãrii
este Domnul* în locurile cereºti.

*Ps. 65.7; 89.9.

5. Mãrturiile Tale sunt cu totul
adevãrate;
sfinþenia este podoaba Casei Tale,
Doamne, pentru tot timpul cât vor

þine vremurile.

PSALMUL 94

941. Doamne Dumnezeul rãzbunã-
rilor*,

Tu, Dumnezeul rãzbunãrilor, aratã-Te!
*Deut. 32.35. Naum 1.2.

2. Scoalã-Te*, Judecãtorul** pãmân-
tului,
ºi rãsplãteºte celor mândri dupã

faptele lor! *Ps. 7.6. **Gen. 18.25.

3. Pânã* când vor birui cei rãi,
Doamne,
pânã când vor birui cei rãi? *Iov 20.5.

4. Ei þin* cuvântãri puternice, vorbesc
cu trufie,
ºi toþi cei ce fac rãul se fãlesc.

*Ps. 31.18. Iuda 15.

5. Ei zdrobesc pe poporul Tãu,
Doamne, ºi asupresc moºtenirea Ta.
6. Înjunghie pe vãduvã ºi pe strãin,
ucid pe orfani 
7. ºi* zic: „Nu vede Domnul,
ºi Dumnezeul lui Iacov nu ia aminte!”

*Ps. 10.11,13; 59.7.

8. Totuºi învãþaþi-vã* minte, oameni
fãrã minte!
Când vã veþi înþelepþi, nebunilor?

*Ps. 73.22; 92.6.

9. Cel* ce a sãdit urechea s-ar putea
sã n-audã?
Cel ce a întocmit ochiul s-ar putea sã

nu vadã? *Exod 4.11. Prov. 20.12.

10. Cel ce pedepseºte neamurile 
s-ar putea sã nu pedepseascã,
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El, care* a dat omului pricepere?
*Iov 35.11. Isa. 28.26.

11. Domnul* cunoaºte gândurile
omului:
ºtie cã sunt deºarte. *1 Cor. 3.20.

12. Ferice* de omul pe care-l pedep-
seºti Tu, Doamne,
ºi pe care-l înveþi din legea Ta,

*Iov 5.17. Prov. 3.11. 1 Cor. 11.32. Evr. 12.5, etc.

13. ca sã-l liniºteºti în zilele neno-
rocirii,
pânã se va sãpa groapa celui rãu!
14. Cãci* Domnul nu lasã pe poporul

Sãu
ºi nu-ªi pãrãseºte moºtenirea.

*1 Sam. 12.22. Rom. 11.1,2.
15. Ci se va face odatã judecatã dupã

dreptate,
ºi toþi cei cu inima curatã o vor gãsi

bunã.
16. Cine mã va ajuta împotriva celor

rãi?
Cine mã va sprijini împotriva celor ce

fac rãul?
17. De* n-ar fi Domnul ajutorul meu,
cât de curând ar fi sufletul meu în

tãcerea morþii! *Ps. 124.1,2.
18. Ori de câte ori zic: „Mi se*

clatinã piciorul!”,
bunãtatea Ta, Doamne, mã sprijinã

totdeauna. *Ps. 38.16.
19. Când gânduri negre se frãmântã

cu grãmada înãuntrul meu,
mângâierile Tale îmi învioreazã

sufletul.
20. Te vor pune cei rãi sã ºezi pe

scaunul* lor de domnie,
ei care** pregãtesc nenorocirea la

adãpostul Legii? *Amos 6.3. **Ps. 58.2. Isa. 10.1.
21. Ei* se strâng împotriva vieþii celui

neprihãnit
ºi osândesc** sânge nevinovat.

*Mat. 27.1. **Exod 23.7. Prov. 17.15.
22. Dar Domnul este turnul* meu de

scãpare,
Dumnezeul meu este stânca mea de

adãpost. *Ps. 59.9; 62.2,6.
23. El* va face sã cadã asupra lor

nelegiuirea,
El îi va nimici prin rãutatea lor;
Domnul Dumnezeul nostru îi va

nimici. *Ps. 7.16. Prov. 2.22; 5.22.

PSALMUL 95

951. Veniþi sã cântãm cu veselie
Domnului

ºi sã* strigãm de bucurie cãtre Stân-
ca** mântuirii noastre.

*Ps. 100.1. **Deut. 32.15. 2 Sam. 22.47.

2. Sã mergem înaintea Lui cu laude,

sã facem sã rãsune cântece în cinstea
Lui!
3. Cãci* Domnul este un Dumnezeu

mare,
este un împãrat mare mai presus de

toþi dumnezeii. *Ps. 96.4; 97.9; 135.5.

4. El þine în mânã adâncimile pãmân-
tului,
ºi vârfurile munþilor sunt ale Lui.
5. A Lui este marea*, El a fãcut-o,
ºi mâinile Lui au întocmit uscatul:

*Gen. 1.9,10.

6. veniþi sã ne închinãm ºi sã ne smerim,
sã ne plecãm genunchiul* înaintea

Domnului, Fãcãtorului nostru!
*1 Cor. 6.20.

7. Cãci El este Dumnezeul nostru,
ºi noi* suntem poporul pãºunii Lui,

turma pe care o povãþuieºte mâna Lui...
O! de aþi asculta azi** glasul Lui! –

*Ps. 79.13; 80.1; 100.3. **Evr. 3.7,15; 4.7.

8. „Nu vã împietriþi inima ca la Meriba*,
ca în ziua de la Masa, în pustiu,

*Exod 17.2,7. Num. 14.22, etc.; 20.13. Deut. 6.16.

9. unde pãrinþii* voºtri M-au ispitit 
ºi M-au încercat, mãcar cã vãzuserã**

lucrãrile Mele.
*Ps. 78.18,40,56. 1 Cor. 10.9. **Num. 14.22.

10. Patruzeci* de ani M-am scârbit de
neamul acesta 
ºi am zis: „Este un popor cu inima

rãtãcitã;
ei nu cunosc cãile Mele.” *Evr. 3.10,17.

11. De aceea am jurat* în mânia Mea:
„Nu vor intra în odihna Mea!”

*Num. 14.23,28,30. Evr. 3.11,18; 4.3,5.

PSALMUL 96

961. Cântaþi* Domnului o cântare
nouã!

Cântaþi Domnului, toþi locuitorii
pãmântului! *1 Cron. 16.23-33. Ps. 33.3.

2. Cântaþi Domnului, binecuvântaþi
Numele Lui,
vestiþi din zi în zi mântuirea Lui!
3. Povestiþi printre neamuri slava Lui,
printre toate popoarele minunile Lui!
4. Cãci Domnul este mare* ºi foarte

vrednic** de laudã.
El este mai de temut† decât toþi

dumnezeii. *Ps. 145.3. **Ps. 18.3. †Ps. 95.3.

5. Cãci toþi* dumnezeii popoarelor
sunt niºte idoli,
dar** Domnul a fãcut cerurile.

*Ier. 10.11,12. **Ps. 115.15. Isa. 42.5.

6. Strãlucirea ºi mãreþia sunt înaintea
feþei Lui,
slava* ºi podoaba sunt în Locaºul Lui

cel Sfânt. *Ps. 29.2.
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7. Familiile popoarelor, daþi* Dom-
nului,
daþi Domnului slavã ºi cinste! *Ps. 29.1,2.

8. Daþi Domnului slava cuvenitã
Numelui Lui!
Aduceþi daruri de mâncare ºi intraþi

în curþile Lui!
9. Închinaþi-vã înaintea Domnului

îmbrãcaþi cu* podoabe sfinte,
tremuraþi înaintea Lui, toþi locuitorii

pãmântului! *Ps. 29.2; 110.3.

10. Spuneþi printre neamuri: „Domnul*
împãrãþeºte!
De aceea lumea este tare ºi nu se

clatinã.”
Domnul judecã popoarele** cu drep-

tate. *Ps. 93.1; 97.1. **Apoc. 11.15; 19.6.

11. Sã se bucure* cerurile ºi sã se
veseleascã pãmântul;
sã mugeascã** marea cu tot ce

cuprinde ea! *Ps. 69.34. **Ps. 98.7, etc.

12. Sã tresalte câmpia cu tot ce e pe ea,
toþi copacii pãdurii sã strige de

bucurie
13. înaintea Domnului! Cãci El vine,
vine sã judece pãmântul.
El va judeca* lumea cu dreptate, 
ºi popoarele, dupã credincioºia Lui.

*Ps. 67.4. Apoc. 19.11.

PSALMUL 97

971. Domnul* împãrãþeºte: sã se
veseleascã pãmântul 

ºi sã se bucure** ostroavele cele
multe! *Ps. 96.10. **Isa. 60.2.
2. Norii* ºi negura Îl înconjoarã,
dreptatea** ºi judecata sunt temelia

scaunului Sãu de domnie.
*1 Împ. 8.12. Ps. 18.11. **Ps. 89.14.

3. Înaintea Lui merge focul* 
ºi arde de jur împrejur pe potrivnicii

Lui. *Ps. 18.8; 50.3. Dan. 7.10. Hab. 3.5.
4. Fulgerele* Lui lumineazã lumea,
pãmântul Îl vede ºi se cutremurã.

*Exod 19.18. Ps. 77.18; 104.32.
5. Munþii* se topesc ca ceara înaintea

Domnului,
înaintea Domnului întregului pãmânt.

*Judc. 5.5. Mica 1.4. Naum 1.5.
6. Cerurile* vestesc dreptatea Lui,
ºi toate popoarele vãd slava Lui.

*Ps. 19.1; 50.6.
7. Sunt ruºinaþi* toþi cei ce slujesc

icoanelor
ºi care se fãlesc cu idolii:
toþi dumnezeii se închinã** înaintea

Lui. *Exod 20.4. Lev. 26.1. Deut. 5.8; 27.15. **Evr. 1.6.

8. Sionul aude lucrul acesta ºi se
bucurã; se veselesc fiicele lui Iuda
de judecãþile Tale, Doamne!

9. Cãci Tu, Doamne, Tu eºti Cel
Preaînalt* peste tot pãmântul,
Tu eºti preaînãlþat** mai presus de

toþi dumnezeii.
*Ps. 83.18. **Exod 18.11. Ps. 95.3; 96.4.

10. Urâþi rãul, cei ce* iubiþi pe
Domnul!
El** pãzeºte sufletele credincioºilor

Lui
ºi-i izbãveºte din† mâna celor rãi.
*Ps. 34.14; 37.27; 101.3. Amos 5.15. Rom. 12.9. **Ps. 31.23;

37.28; 145.20. Prov. 2.8. †Ps. 37.39,40. Dan. 3.28; 6.22,27.

11. Lumina este semãnatã pentru* cel
neprihãnit,
ºi bucuria, pentru cei cu inima curatã.

*Iov 22.28. Ps. 112.4. Prov. 4.18.

12. Neprihãniþilor*, bucuraþi-vã în
Domnul 
ºi** mãriþi prin laudele voastre

sfinþenia Lui! *Ps. 33.1. **Ps. 30.4.

PSALMUL 98
Un psalm.

981. Cântaþi* Domnului o cântare
nouã,

cãci El a fãcut minuni**. Dreapta† ºi
braþul Lui cel sfânt I-au venit în
ajutor.

*Ps. 33.3; 96.1. Isa. 42.10. **Exod 15.11. Ps. 77.14;
86.10; 105.5; 136.4; 139.14. †Exod 15.6. Isa. 59.16; 63.5.

2. Domnul* ªi-a arãtat mântuirea,
ªi-a descoperit** dreptatea înaintea

neamurilor.
*Isa. 52.10. Luca 2.30,31. **Isa. 62.2. Rom. 3.25,26.

3. ªi-a adus* aminte de bunãtatea ºi
credincioºia Lui faþã de casa lui Israel:
toate** marginile pãmântului au

vãzut mântuirea Dumnezeului nostru.
*Luca 1.54,55,72. **Isa. 49.6; 52.10. Luca 2.30,31; 3.6.

Fapt. 13.47; 28.28.

4. Strigaþi* cãtre Domnul cu strigãte
de bucurie, toþi locuitorii pãmântului!
Chiuiþi, strigaþi ºi cântaþi laude!

*Ps. 95.1; 100.1.

5. Cântaþi Domnului cu harpa,
cu harpa ºi cu cântece din gurã!
6. Cu* trâmbiþe ºi sunete din corn,
strigaþi de bucurie înaintea împãra-

tului, Domnului!
*Num. 10.10. 1 Cron. 15.28. 2 Cron. 29.27.

7. Sã urle* marea cu tot ce cuprinde
ea,
sã chiuie lumea ºi cei ce locuiesc pe

ea, *Ps. 96.11, etc.

8. sã batã* din palme râurile,
sã strige de bucurie toþi munþii

*Isa. 55.12.

9. înaintea Domnului! Cãci* El vine
sã judece pãmântul!
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El va judeca lumea cu dreptate,
ºi popoarele, cu nepãrtinire. *Ps. 96.10,13.

PSALMUL 99

99 1. Domnul* împãrãþeºte: popoa-
rele tremurã;

El** ºade pe heruvimi: pãmântul se
clatinã. *Ps. 93.1. **Exod 25.22. Ps. 18.10; 80.1.

2. Domnul este mare în Sion 
ºi înãlþat* peste toate popoarele.

*Ps. 97.9.

3. Sã laude oamenii Numele Tãu cel*
mare ºi înfricoºat,
cãci este sfânt! *Deut. 28.58. Apoc. 15.4.

4. Sã laude oamenii tãria* împãra-
tului, cãci iubeºte dreptatea!
Tu întãreºti dreptatea,
Tu faci dreptate ºi judecatã în Iacov.

*Iov 36.5-7.

5. Înãlþaþi* pe Domnul Dumnezeul
nostru
ºi închinaþi-vã înaintea aºternutului**

picioarelor Lui,
cãci este sfânt†!

*Vers. 9. **1 Cron. 28.2. Ps. 132.7. †Lev. 19.2.

6. Moise* ºi Aaron, dintre preoþii Lui,
ºi Samuel, dintre cei ce chemau

Numele Lui,
au chemat** pe Domnul, ºi El i-a ascul-

tat. *Ier. 15.1. **Exod 14.15; 15.25. 1 Sam. 7.9; 12.18.

7. El le-a vorbit din* stâlpul de nor;
ei au pãzit poruncile Lui ºi Legea pe

care le-a dat-o El. *Exod 33.9.

8. Doamne Dumnezeul nostru, Tu 
i-ai ascultat;
ai fost pentru ei un Dumnezeu*

iertãtor,
dar i-ai pedepsit** pentru greºelile

lor. *Num. 14.20. Ier. 46.28. 
Þef. 3.7. **Exod 32.2, etc. Num. 20.12,24. Deut. 9.12.

9. Înãlþaþi* pe Domnul Dumnezeul
nostru
ºi închinaþi-vã pe muntele Lui cel sfânt!
Cãci Domnul Dumnezeul nostru este

sfânt! *Vers. 5. Exod 15.2. Ps. 34.3; 118.28.

PSALMUL 100
Un psalm de laudã.

1001. Strigaþi de* bucurie cãtre
Domnul,

toþi locuitorii pãmântului! *Ps. 95.1; 98.4.

2. Slujiþi Domnului cu bucurie,
veniþi cu veselie înaintea Lui.
3. Sã ºtiþi cã Domnul este Dumnezeu!
El* ne-a fãcut, ai Lui suntem:
noi suntem poporul** Lui ºi turma

pãºunii Lui. *Ps. 119.73; 
139.13, etc; 149.2. Efes. 2.10. **Ps. 95.7. Ezec. 34.30,31.

4. Intraþi* cu laude pe porþile Lui,
intraþi cu cântãri în curþile Lui!
Lãudaþi-L ºi binecuvântaþi-I Numele.

*Ps. 66.3; 116.17-19.

5. Cãci Domnul este bun; bunãtatea
Lui þine în* veci,
ºi credincioºia Lui, din neam în neam.

*Ps. 136.1, etc.
PSALMUL 101

Un psalm al lui David.

1011. Voi* cânta bunãtatea ºi
dreptatea;

Þie, Doamne, Îþi voi cânta. *Ps. 89.1.

2. Mã voi* purta cu înþelepciune pe o
cale neprihãnitã. –
Când vei veni la mine? –
Voi umbla** cu inima fãrã prihanã în

mijlocul casei mele.
*1 Sam. 18.14. **1 Împ. 9.4; 11.4.

3. Nu voi pune nimic rãu înaintea
ochilor mei;
urãsc* purtarea** pãcãtoºilor;
ea nu se va lipi de mine.

*Ps. 97.10. **Ios. 23.6. 1 Sam. 12.20,21. Ps. 40.4; 125.5.

4. Inima stricatã se va depãrta de mine;
nu vreau sã cunosc pe cel rãu*.

*Mat. 7.23. 2 Tim. 2.19.

5. Pe cel ce cleveteºte în ascuns pe
aproapele sãu, îl voi nimici;
pe cel* cu priviri trufaºe ºi cu inima

îngâmfatã, nu-l voi suferi.
*Ps. 18.27. Prov. 6.17.

6. Voi avea ochii îndreptaþi asupra
credincioºilor din þarã, ca sã locuiascã
lângã mine;
cel ce umblã pe o cale fãrã prihanã,

acela îmi va sluji.
7. Cel ce se dedã la înºelãciune nu va

locui în casa mea;
cel ce spune minciuni nu va sta

înaintea mea.
8. În* fiecare dimineaþã voi nimici pe

toþi cei rãi din þarã,
ca sã stârpesc** din cetatea Domnului

pe toþi cei ce sãvârºesc nelegiuirea.
*Ps. 75.10. Ier. 21.12. **Ps. 48.2,8.

PSALMUL 102
O rugãciune a unui nenorocit, când este

doborât de întristare ºi îºi varsã
plângerea înaintea Domnului.

102 1. Doamne, ascultã-mi rugã-
ciunea

ºi s-ajungã* strigãtul meu pânã la
Tine! *Exod 2.23. 1 Sam. 9.16. Ps. 18.6.

2. Nu-mi* ascunde faþa Ta în ziua
necazului meu!
Pleacã-Þi** urechea spre mine, când

strig!
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Ascultã-mã degrabã!
*Ps. 27.9; 69.17. **Ps. 71.2; 88.2.

3. Cãci* zilele mele pier ca fumul,
ºi oasele** îmi ard ca un tãciune.

*Ps. 119.83. Iac. 4.14. **Iov 30.30. Ps. 31.10. Plân. 1.13.

4. Inima îmi este lovitã ºi mi se
usucã* întocmai ca iarba;
pânã ºi pâinea uit sã mi-o mãnânc.

*Vers. 11. Ps. 37.2. 

5. Aºa de mari îmi sunt gemetele,
cã mi se lipesc oasele* de carne.

*Iov 19.20. Plân. 4.8.

6. Semãn* cu pelicanul din pustiu,
sunt ca o cucuvea din dãrâmãturi;

*Iov 30.29. **Isa. 34.11. Þef. 2.14.

7. nu mai pot dormi* 
ºi sunt ca pasãrea singuraticã** pe un

acoperiº. *Ps. 77.4. **Ps. 38.11.
8. În fiecare zi mã batjocoresc vrãj-

maºii mei,
ºi potrivnicii mei jurã* pe mine** în

mânia lor. *Fapt. 26.11. **Fapt. 23.12.
9. Mãnânc þãrânã în loc de pâine 
ºi îmi amestec lacrimile cu bãutura*,

*Ps. 42.3; 80.5.

10. din pricina mâniei ºi urgiei Tale;
cãci Tu m-ai* ridicat ºi m-ai aruncat

departe. *Ps. 30.7.

11. Zilele mele sunt ca o* umbrã gata
sã treacã,
ºi mã usuc ca iarba.

*Iov 14.2. Ps. 109.23; 144.4. Ecl. 6.12.
12. Dar* Tu, Doamne, Tu împãrãþeºti

pe vecie,
ºi pomenirea** Ta þine din neam în

neam.
*Vers. 4. Isa. 40.6-8. Iac. 1.10. **Vers. 26. Ps. 9.7. Plân. 5.19.
13. Tu Te vei scula ºi vei avea milã*

de Sion;
cãci este vremea** sã Te înduri de el,

a venit vremea hotãrâtã pentru el.
*Ps. 135.13. **Isa. 60.10. Zah. 1.12.

14. Cãci robii Tãi iubesc pietrele*
Sionului
ºi le e milã de þãrâna lui. *Isa. 40.2.
15. Atunci se vor teme* neamurile de

Numele Domnului,
ºi toþi împãraþii pãmântului, de slava

Ta. *Ps. 79.1.
16. Da, Domnul va zidi iarãºi Sionul 
ºi Se va arãta în* slava Sa.

*1 Împ. 8.43. Ps. 138.4. Isa. 60.3.
17. El ia aminte la* rugãciunea

nevoiaºului
ºi nu-i nesocoteºte rugãciunea.

*Isa. 60.1,2. Neem. 1.6,11; 2.8.

18. Sã se scrie* lucrul acesta pentru
neamul de oameni care va veni, 
ºi poporul** care se va naºte sã laude

pe Domnul!
*Rom. 15.4. 1 Cor. 10.11. **Ps. 22.31. Isa. 43.21.

19. Cãci El priveºte* din înãlþimea
sfinþeniei Lui;
Domnul priveºte din ceruri pe pãmânt,

*Deut. 26.15. Ps. 14.2; 33.13,14.

20. ca* sã audã gemetele prinºilor de
rãzboi
ºi sã izbãveascã pe cei ce sunt pe

moarte; *Ps. 79.11.

21. pentru ca ei sã vesteascã* în Sion
Numele Domnului,
ºi laudele Lui, în Ierusalim, *Ps. 22.22.

22. când se vor strânge toate popoa-
rele
ºi toate împãrãþiile ca sã slujeascã

Domnului.
23. El mi-a frânt puterea în drum 
ºi mi-a scurtat* zilele. *Iov 21.21.

24. Eu zic*: „Dumnezeule, nu mã lua
la jumãtatea zilelor mele,
Tu, ai cãrui ani** þin veºnic!”

*Isa. 38.10. **Ps. 90.2. Hab. 1.12.

25. Tu ai întemeiat în* vechime
pãmântul,
ºi cerurile sunt lucrarea mâinilor

Tale. *Gen. 1.1; 2.1. Evr. 1.10.

26. Ele* vor pieri, dar Tu** vei
rãmâne;
toate se vor învechi ca o hainã;
le vei schimba ca pe un veºmânt, ºi se

vor schimba. *Isa. 34.4; 
51.6; 65.17; 66.22. Rom. 8.20. 2 Pet. 3.7,10-12. **Vers. 12.

27. Dar Tu* rãmâi Acelaºi,
ºi anii Tãi nu se vor sfârºi.

*Mal. 3.6. Evr. 13.8. Iac. 1.17.

28. Fiii* robilor Tãi îºi vor locui þara,
ºi sãmânþa lor va rãmâne înaintea Ta.

*Ps. 69.36.

PSALMUL 103
Un psalm al lui David.

1031. Binecuvânteazã, suflete, pe*
Domnul,

ºi tot ce este în mine sã binecuvânteze
Numele Lui cel sfânt!

*Vers. 22. Ps. 104.1; 146.1.

2. Binecuvânteazã, suflete, pe
Domnul
ºi nu uita nici una din binefacerile

Lui!
3. El* îþi iartã toate fãrãdelegile tale,
El îþi vindecã** toate bolile tale;

*Ps. 130.8. Isa. 33.24. Mat. 9.2,6. Marc. 2.5,10,11. Luca
7.47. **Exod 15.26. Ps. 147.3. Ier. 17.14.

4. El îþi izbãveºte* viaþa din groapã,
El te încununeazã** cu bunãtate ºi

îndurare; *Ps. 34.22; 56.13. **Ps. 5.12.

5. El îþi saturã de bunãtãþi bãtrâneþea 
ºi te face sã* întinereºti iarãºi ca

vulturul. *Isa. 40.31.
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6. Domnul face dreptate* ºi judecatã
tuturor celor asupriþi. *Ps. 146.7.

7. El ªi-a arãtat* cãile Sale lui Moise,
ºi lucrãrile Sale, copiilor lui Israel.

*Ps. 147.19.

8. Domnul este îndurãtor ºi milostiv,
îndelung rãbdãtor ºi bogat în bunã-

tate. *Exod 34.6,7. 
Num. 14.18. Deut. 5.10. Neem. 9.17. Ps. 86.15. Ier. 32.18.

9. El nu* Se ceartã fãrã încetare 
ºi nu þine mânia pe vecie.

*Ps. 30.5. Isa. 57.16. Ier. 3.5. Mica 7.18.

10. Nu ne face dupã* pãcatele noastre,
nu ne pedepseºte dupã fãrãdelegile

noastre. *Ezra 9.13.

11. Ci* cât sunt de sus cerurile faþã
de pãmânt,
atât este de mare bunãtatea Lui pentru

cei ce se tem de El; *Ps. 57.10. Efes. 3.18.

12. cât este de departe rãsãritul de
apus,
atât de mult depãrteazã* El fãrãdele-

gile noastre de la noi. *Isa. 43.25. Mica 7.18.

13. Cum* se îndurã un tatã de copiii
lui,
aºa Se îndurã Domnul de cei ce se

tem de El. *Mal. 3.17.

14. Cãci El ºtie din ce suntem fãcuþi;
Îºi aduce* aminte cã suntem þãrânã**.

*Ps. 78.39. **Gen. 3.19. Ecl. 12.7.

15. Omul! Zilele* lui sunt ca iarba,
ºi înfloreºte ca** floarea de pe câmp.

*Ps. 90.5,6. 1 Pet. 1.24. **Iov 14.1,2. Iac. 1.10,11.

16. Când trece un vânt peste ea, nu
mai este,
ºi locul* pe care-l cuprindea n-o mai

cunoaºte. *Iov 7.10; 20.9.

17. Dar bunãtatea Domnului þine în
veci pentru cei ce se tem de El,
ºi îndurarea Lui pentru* copiii copiilor

lor, *Exod 20.6.

18. pentru* cei ce pãzesc legãmântul
Lui
ºi îºi aduc aminte de poruncile Lui,

ca sã le împlineascã. *Deut. 7.9.

19. Domnul ªi-a aºezat scaunul de
domnie* în ceruri,
ºi domnia** Lui stãpâneºte peste tot.

*Ps. 11.4. **Ps. 47.2. Dan. 4.25,34,35.

20. Binecuvântaþi* pe Domnul, îngerii
Lui,
care sunteþi tari în putere, care

împliniþi** poruncile Lui 
ºi care ascultaþi de glasul cuvântului

Lui. *Ps. 148.2. **Mat. 6.10. Evr. 1.14.

21. Binecuvântaþi* pe Domnul, toate
oºtirile Lui,
robii** Lui, care faceþi voia Lui!

*Gen. 32.2. Ios. 5.14. Ps. 68.17. **Dan. 7.9,10. Evr. 1.14.

22. Binecuvântaþi* pe Domnul, toate
lucrãrile Lui,
în toate locurile stãpânirii Lui!
Binecuvânteazã**, suflete, pe Domnul!

*Ps. 145.10. **Vers. 1.

PSALMUL 104

104 1. Binecuvânteazã, suflete,
pe* Domnul!

Doamne Dumnezeule, Tu eºti nemãr-
ginit de mare!
Tu** eºti îmbrãcat cu strãlucire ºi

mãreþie! *Vers. 35. Ps. 103.1. **Ps. 93.1.

2. Te* înveleºti cu lumina ca ºi cu o
manta; întinzi** cerurile ca un cort.

*Dan. 7.9. **Isa. 40.22; 45.12.

3. Cu* apele Îþi întocmeºti vârful
locuinþei Tale;
din** nori Îþi faci carul 
ºi† umbli pe aripile vântului.

*Amos 9.6. **Isa. 19.1. †Ps. 18.10.

4. Din vânturi Îþi faci* soli,
ºi din flãcãri** de foc, slujitori.

*Evr. 1.7. **2 Împ. 2.11; 6.17.

5. Tu ai aºezat* pãmântul pe temeliile
lui,
ºi niciodatã nu se va clãtina.

*Iov 26.7; 38.4,6. Ps. 24.2; 136.6. Ecl. 1.4.

6. Tu îl acoperiseºi cu* Adâncul cum
l-ai acoperi cu o hainã;
apele stãteau pe munþi, *Gen. 7.19.

7. dar la ameninþarea Ta au fugit*,
la glasul tunetului Tãu au luat-o la

fugã, *Gen. 8.1.

8. suindu-se pe munþi* ºi coborându-se
în vãi,
pânã la locul** pe care li-l hotãrâseºi

Tu. *Gen. 8.5. **Iov 38.10,11.

9. Le-ai pus o margine* pe care nu
trebuie s-o treacã,
pentru ca sã** nu se mai întoarcã sã

acopere pãmântul.
*Iov 26.10. Ps. 33.7. Ier. 5.22. **Gen. 9.11,15.

10. Tu faci sã þâºneascã izvoarele în
vãi,
ºi ele curg printre munþi.
11. Tu adãpi la ele toate fiarele câm-

pului;
în ele îºi potolesc setea mãgarii

sãlbatici.
12. Pãsãrile cerului locuiesc pe

marginile lor 
ºi fac sã le rãsune glasul printre

ramuri.
13. Din locaºul Tãu cel înalt Tu* uzi

munþii;
ºi se saturã** pãmântul de rodul†

lucrãrilor Tale.
*Ps. 147.8. **Ps. 65.9,10. †Ier. 10.13; 14.22.
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14. Tu* faci sã creascã iarba pentru
vite,
ºi verdeþuri, pentru nevoile omului,
ca pãmântul sã dea hranã**: *Gen. 1.29,30; 

3.18; 9.3. Ps. 147.8. **Iov 28.5. Ps. 136.25; 147.9.

15. vin*, care înveseleºte inima
omului,
untdelemn, care-i înfrumuseþeazã

faþa,
ºi pâine, care-i întãreºte inima.

*Judc. 9.13. Ps. 23.5. Prov. 31.6,7.

16. Se udã copacii Domnului,
cedrii din Liban pe care* i-a sãdit El.

*Num. 24.6.

17. În ei îºi fac pãsãrile cuiburi;
iar cocostârcul îºi are locuinþa în

chiparoºi;
18. munþii cei înalþi sunt pentru þapii

sãlbatici,
iar stâncile sunt adãpost pentru

iepuri*. *Prov. 30.26.

19. El a fãcut* luna, ca sã arate
vremile;
soarele ºtie** când trebuie sã apunã.

*Gen. 1.14. **Iov 38.12.

20. Tu aduci* întunericul, ºi se face
noapte:
atunci toate fiarele pãdurilor se pun

în miºcare; *Isa. 45.7.

21. puii* de lei mugesc dupã pradã 
ºi îºi cer hrana de la Dumnezeu.

*Iov 38.39. Ioel 1.20.

22. Când rãsare soarele, ele fug
înapoi
ºi se culcã în vizuinile lor.
23. Dar omul iese la lucrul* sãu 
ºi la munca lui, pânã seara. *Gen. 3.19.

24. Cât* de multe sunt lucrãrile Tale,
Doamne!
Tu pe toate le-ai fãcut cu înþelep-

ciune,
ºi pãmântul este plin de fãpturile

Tale. *Prov. 3.19.

25. Iatã marea cea întinsã ºi mare:
în ea se miºcã nenumãrate vieþuitoare
mici ºi mari.
26. Acolo în ea umblã corãbiile,
ºi în ea este leviatanul* acela pe care 

l-ai fãcut sã se joace în valurile ei.
*Iov 41.1.

27. Toate* aceste vieþuitoare Te
aºteaptã,
ca sã le dai hrana la vreme.

*Ps. 136.25; 145.15; 147.9.

28. Le-o dai Tu, ele o primesc;
Îþi deschizi Tu mâna, ele se saturã de

bunãtãþile Tale.
29. Îþi ascunzi Tu faþa, ele tremurã;

le iei* Tu suflarea, ele mor 
ºi se întorc în þãrâna lor.

*Iov 34.14,15. Ps. 146.4. Ecl. 12.7.

30. Îþi trimiþi* Tu suflarea, ele sunt
zidite,
ºi înnoieºti astfel faþa pãmântului.

*Isa. 32.15. Ezec. 37.9.

31. În veci sã þinã slava Domnului!
Sã Se* bucure Domnul de lucrãrile

Lui! *Gen. 1.31.

32. El priveºte pãmântul, ºi pãmântul
se* cutremurã;
atinge** munþii, ºi ei fumegã.

*Hab. 3.10. **Ps. 144.5.

33. Voi* cânta Domnului cât voi trãi,
voi lãuda pe Dumnezeul meu cât voi

fi. *Ps. 63.4; 146.2.

34. Fie plãcute Lui cuvintele mele!
Mã bucur de Domnul.
35. Sã piarã* pãcãtoºii de pe pãmânt,
ºi cei rãi sã nu mai fie!
Binecuvânteazã**, suflete, pe Domnul!
Lãudaþi pe Domnul!

*Ps. 37.38. Prov. 2.22. **Vers. 1.

PSALMUL 105

105 1. Lãudaþi* pe Domnul,
chemaþi Numele Lui!

Faceþi** cunoscut printre popoare
isprãvile Lui!

*1 Cron. 16.8-22. Isa. 12.4. **Ps. 145.4,5,11.

2. Cântaþi, cântaþi în cinstea Lui!
Vorbiþi* despre toate minunile Lui!

*Ps. 77.12; 119.27.

3. Fãliþi-vã cu Numele Lui cel sfânt!
Sã se bucure inima celor ce cautã pe

Domnul!
4. Alergaþi la Domnul ºi la sprijinul

Lui,
cãutaþi* necurmat faþa Lui! *Ps. 27.8.

5. Aduceþi-vã aminte* de semnele
minunate pe care le-a fãcut,
de minunile ºi de judecãþile rostite de

gura Lui, *Ps. 77.11.

6. sãmânþã a robului Sãu Avraam,
copii ai lui Iacov, aleºii Sãi!
7. Domnul este Dumnezeul nostru:
judecãþile* Lui se aduc la îndeplinire

pe tot pãmântul. *Isa. 26.9.

8. El Îºi aduce* aminte totdeauna de
legãmântul Lui,
de fãgãduinþele Lui fãcute pentru o

mie de neamuri de om, *Luca 1.72.

9. de legãmântul pe* care l-a încheiat
cu Avraam 
ºi de jurãmântul pe care l-a fãcut lui

Isaac; *Gen. 17.2; 
22.16, etc.; 26.3; 28.13; 35.11. Luca 1.73. Evr. 6.17.
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10. El l-a fãcut lege pentru Iacov,
legãmânt veºnic pentru Israel,
11. zicând: „Þie* îþi voi da þara

Canaanului ca moºtenire
care v-a cãzut la sorþi.” *Gen. 13.15; 15.18.

12. Pe atunci* ei erau puþini la nu-
mãr,
foarte puþini la numãr, ºi** strãini în

þarã; *Gen. 34.30. Deut. 7.7; 26.5. **Evr. 11.9.

13. mergeau de la un neam la altul
ºi de la o împãrãþie la un alt popor;
14. dar n-a dat voie* nimãnui sã-i

asupreascã
ºi a pedepsit** împãraþi din pricina

lor. *Gen. 35.5. **Gen. 12.17; 20.3,7.

15. „Nu vã atingeþi de unºii Mei – a
zis El –
ºi nu faceþi rãu prorocilor Mei!”
16. A chemat* foametea asupra þãrii
ºi a tãiat** orice mijloc de trai.

*Gen. 41.54. **Lev. 26.26. Isa. 3.1. Ezec. 4.16.

17. Le-a trimis* înainte pe un om;
Iosif** a fost vândut ca rob.

*Gen. 45.5; 50.20. **Gen. 37.28,36.

18. I-au strâns picioarele în* lanþuri,
l-au pus în fiare, *Gen. 39.20; 40.15.

19. pânã la vremea când s-a întâmplat
ce vestise el 
ºi pânã când l-a încercat cuvântul*

Domnului. *Gen. 41.25.

20. Atunci împãratul a trimis* sã-i
scoatã lanþurile,
ºi stãpânitorul popoarelor l-a izbãvit.

*Gen. 41.14.

21. L-a* pus domn peste casa lui 
ºi dregãtorul tuturor averilor lui,

*Gen. 41.40.

22. ca sã lege dupã plac pe domnitorii
lui
ºi sã înveþe pe bãtrânii lui înþelep-

ciunea.
23. Atunci Israel a venit în Egipt*,
ºi Iacov a locuit în** þara lui Ham.

*Gen. 46.6. **Ps. 78.51; 106.22.

24. Domnul* a înmulþit pe poporul
Sãu foarte mult 
ºi l-a fãcut mai puternic decât potriv-

nicii lui. *Exod 1.7.

25. Acestora le-a schimbat* inima,
pânã acolo cã au urât pe poporul Lui 
ºi s-au purtat miºeleºte cu robii Sãi.

*Exod 1.8, etc.

26. A trimis* pe robul Sãu Moise
ºi pe Aaron, pe** care-l alesese.

*Exod 3.10; 4.12,14. **Num. 16.5; 17.5.

27. Prin puterea Lui, ei* au fãcut
semne minunate în mijlocul lor,
au** fãcut minuni în þara lui Ham.

*Exod 7-12. Ps. 78.43, etc. **Ps. 106.22.

28. A* trimis întuneric ºi a adus
negura,
ca sã nu** fie neascultãtori la cuvântul

Lui. *Exod 10.22. **Ps. 99.7.

29. Le-a prefãcut* apele în sânge 
ºi a fãcut sã le piarã toþi peºtii.

*Exod 7.20. Ps. 78.44.

30. Þara* lor a forfotit de broaºte,
pânã în odãile împãraþilor lor.

*Exod 8.6. Ps. 78.45.

31. El a zis*, ºi au venit muºte
otrãvitoare,
pãduchi pe tot þinutul lor.

*Exod 8.17,24. Ps. 78.45.

32. În* loc de ploaie le-a dat grin-
dinã
ºi flãcãri de foc în þara lor.

*Exod 9.23,25. Ps. 78.48.

33. Le-a bãtut* viile ºi smochinii 
ºi a sfãrâmat copacii din þinutul lor.

*Ps. 78.47.

34. El a zis* ºi au venit lãcuste,
lãcuste fãrã numãr,

*Exod 10.4,13,14. Ps. 78.46.

35. care au mâncat toatã iarba din
þarã
ºi au mistuit roadele de pe câmpiile

lor.
36. A* lovit pe toþi întâii nãscuþi din

þara lor,
toatã pârga** puterii lor.

*Exod 12.29. Ps. 78.51. **Gen. 49.3.

37. A scos* pe poporul Sãu cu argint
ºi aur,
ºi nici unul n-a ºovãit dintre seminþiile

Lui. *Exod 12.35.

38. Egiptenii* s-au bucurat de plecarea
lor,
cãci îi apucase groaza de ei. *Exod 12.33.

39. A* întins un nor, ca sã-i acopere,
ºi focul, ca sã lumineze noaptea.

*Exod 13.21. Neem. 9.12.

40. La* cererea lor, a trimis prepeliþe 
ºi i-a sãturat cu pâine** din cer.

*Exod 16.12, etc. Ps. 78.18,27. **Ps. 78.24,25.

41. A deschis* stânca, ºi au curs ape,
care s-au vãrsat ca un râu în locurile

uscate.
*Exod 17.6. Num. 20.11. Ps. 78.15,16. 1 Cor. 10.4.

42. Cãci ªi-a adus aminte de cuvântul*
Lui cel sfânt 
ºi de robul Sãu Avraam. *Gen. 15.14.

43. A scos pe poporul Sãu cu veselie,
pe aleºii Sãi în mijlocul strigãtelor de

bucurie.
44. Le-a* dat pãmânturile neamu-

rilor,
ºi au pus stãpânire pe rodul muncii

popoarelor, *Deut. 6.10,11. Ios. 13.7, etc. Ps. 78.55.
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45. ca* sã pãzeascã poruncile Lui 
ºi sã þinã legile Lui.
Lãudaþi pe Domnul! *Deut. 4.1,40; 6.21-25.

PSALMUL 106

1061. Lãudaþi pe Domnul!
Lãudaþi* pe Domnul**, cãci

este bun,
cãci îndurarea Lui þine în veci!

*1 Cron. 16.34. **Ps. 107.1; 118.1; 136.1.

2. Cine* va putea spune isprãvile
mãreþe ale Domnului?
Cine va putea vesti toatã lauda Lui?

*Ps. 40.5.

3. Ferice de cei ce pãzesc Legea,
de cei ce înfãptuiesc dreptatea* în

orice** vreme! *Ps. 15.2. **Fapt. 24.16. Gal. 6.9.

4. Adu-Þi* aminte de mine, Doamne,
în bunãvoinþa Ta pentru poporul Tãu!
Adu-Þi aminte de mine ºi dã-i

ajutorul Tãu, *Ps. 119.132.

5. ca sã vãd fericirea aleºilor Tãi,
sã mã bucur de bucuria poporului Tãu 
ºi sã mã laud cu moºtenirea Ta!
6. Noi am pãcãtuit* ca ºi pãrinþii

noºtri,
am sãvârºit nelegiuire, am fãcut rãu.

*Lev. 26.40. 1 Împ. 8.47. Dan. 9.5.

7. Pãrinþii noºtri în Egipt n-au luat
aminte la minunile Tale, 
nu ºi-au adus aminte de mulþimea

îndurãrilor Tale ºi* au fost neascultãtori
la mare, la Marea Roºie. *Exod 14.11,12.

8. Dar El i-a scãpat, din pricina
Numelui* Lui,
ca** sã-ªi arate puterea.

*Ezec. 20.14. **Exod 9.16.

9. A mustrat* Marea Roºie, ºi ea s-a
uscat;
ºi i-a trecut** prin adâncuri ca

printr-un pustiu.
*Exod 14.21. Ps. 18.15. Naum 1.4. **Isa. 63.11-14.

10. I-a scãpat* din mâna celui ce-i ura 
ºi i-a izbãvit din mâna vrãjmaºului.

*Exod 14.30.

11. Apele* au acoperit pe potrivnicii lor.
N-a rãmas unul mãcar din ei.

*Exod 14.27,28; 15.5.

12. Atunci* ei au crezut în cuvintele Lui
ºi au cântat laudele Lui. *Exod 14.31; 15.1.

13. Dar au uitat curând* lucrãrile Lui 
ºi n-au aºteptat împlinirea planurilor

Lui. *Exod 15.24; 16.2; 17.2. Ps. 78.18.

14. Ci* i-a apucat pofta în pustiu 
ºi au ispitit pe Dumnezeu în pustietate.

*Num. 11.4,33. Ps. 78.18. 1 Cor. 10.6.

15. El* le-a dat ce cereau;
dar a trimis** o molimã printre ei.

*Num. 11.31. Ps. 78.29. **Isa. 10.16.

16. În tabãrã au fost geloºi* pe
Moise
ºi pe Aaron, sfântul Domnului.

*Num. 16.1, etc.

17. Atunci s-a deschis* pãmântul ºi a
înghiþit pe Datan, 
ºi s-a închis deasupra cetei lui

Abiram. *Num. 16.31,32. Deut. 11.6.

18. Focul* le-a aprins ceata,
ºi flacãra a mistuit pe cei rãi.

*Num. 16.35,46.

19. Au fãcut un* viþel în Horeb.
S-au închinat înaintea unui chip turnat

*Exod 32.4.

20. ºi au schimbat* Slava lor 
pe chipul unui bou care mãnâncã

iarbã. *Ier. 2.11. Rom. 1.23.

21. Au uitat* pe Dumnezeu, Mântui-
torul lor,
care fãcuse lucruri mari în Egipt,

*Ps. 78.11.

22. minuni în þara* lui Ham,
semne minunate la Marea Roºie.

*Ps. 78.51; 105.23,27.

23. ªi* El a vorbit sã-i nimiceascã:
dar Moise, alesul Sãu, a stat** la mijloc

înaintea Lui,
ca sã-L abatã de la mânia Lui ºi sã-L

opreascã sã-i nimiceascã.
*Exod 32.10,11,32. Deut. 9.19,25; 10.10. Ezec. 20.13.

**Ezec. 13.5; 22.30.

24. Ei au nesocotit þara* desfãtãrilor;
n-au** crezut în cuvântul Domnului,

*Deut. 8.7. Ier. 3.19. Ezec. 20.6. **Evr. 3.18.

25. ci* au cârtit în corturile lor 
ºi n-au ascultat de glasul Lui.

*Num. 14.2,27.

26. Atunci* El a ridicat** mâna
ºi a jurat cã-i va face sã cadã în

pustiu, *Num. 14.28, etc. 
Ps. 95.11. Ezec. 20.15. Evr. 3.11,18. **Exod 6.8. Deut. 32.40.

27. cã* le va doborî sãmânþa printre
neamuri
ºi-i va împrãºtia în mijlocul þãrilor.

*Lev. 26.33. Ps. 44.11. Ezec. 20.23.

28. Ei* s-au alipit de Baal-Peor 
ºi au mâncat vite jertfite morþilor.

*Num. 25.2,3; 31.16. Deut. 4.3; 32.17. Osea 9.10.
Apoc. 2.14.

29. Au mâniat astfel pe Domnul prin
faptele lor,
ºi o urgie a izbucnit între ei.
30. Dar* Fineas s-a sculat ºi a fãcut

judecatã,
ºi astfel urgia s-a oprit. *Num. 25.7,8.

31. Lucrul acesta i-a fost socotit ca*
o stare de neprihãnire,
din neam în neam, pe vecie.

*Num. 25.11-13.
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32. Ei* au mâniat pe Domnul la apele
Meriba;
ºi** Moise a fost pedepsit din pricina

lor.
*Num. 20.3,13. Ps. 81.7. **Num. 20.12. Deut. 1.37; 3.26.

33. Cãci* s-au rãzvrãtit împotriva
Duhului Lui,
ºi Moise a vorbit în chip uºuratic cu

buzele. *Num. 20.10.

34. Ei n-au* nimicit popoarele
pe** care le poruncise Domnul sã le

nimiceascã.
*Judc. 1.21,27-29, etc. **Deut. 7.2,16. Judc. 2.2.

35. Ci* s-au amestecat cu neamurile 
ºi au învãþat faptele lor,

*Judc. 2.2; 3.5,6. Isa. 2.6. 1 Cor. 5.6.

36. au* slujit idolilor lor,
care** au fost o cursã pentru ei.

*Judc. 2.12,13,17,19; 3.6,7. **Exod 23.33. Deut. 7.16. Judc.
2.3,14,15.

37. ªi-au jertfit* fiii ºi fiicele la
idoli**, *2 Împ. 16.3. Isa. 57.5. Ezec. 16.20; 
20.26. **Lev. 17.7. Deut. 32.17. 2 Cron. 11.15. 1 Cor. 10.20.

38. au vãrsat sânge nevinovat,
sângele fiilor ºi fiicelor lor,
pe care i-au jertfit idolilor din

Canaan,
ºi þara* a fost spurcatã astfel prin

omoruri. *Num. 35.33.

39. S-au spurcat* prin faptele lor,
s-au desfrânat** prin faptele lor.

*Ezec. 20.18,30,31. **Lev. 17.7. Num. 15.39. Ezec. 20.30.

40. Atunci Domnul S-a aprins* de
mânie împotriva poporului Sãu 
ºi a urât moºtenirea** Lui.

*Judc. 2.14, etc. Ps. 78.59,62. **Deut. 9.29.

41. I-a dat* în mâinile neamurilor,
cei ce îi urau au stãpânit peste ei,

*Judc. 2.14. Neem. 9.27, etc.

42. vrãjmaºii lor i-au asuprit,
ºi au fost smeriþi sub puterea lor.
43. El de* mai multe ori i-a izbãvit,
dar ei s-au arãtat neascultãtori în

planurile lor,
ºi au ajuns nenorociþi prin nelegiuirea

lor. *Judc. 2.16. Neem. 9.27, etc.

44. Dar El le-a vãzut strâmtorarea,
când le-a auzit* strigãtele.

*Judc. 3.9; 4.3; 6.7; 10.10. Neem. 9.27, etc.

45. ªi-a* adus aminte de legãmântul
Sãu,
ºi a** avut milã de ei, dupã† bunã-

tatea Lui cea mare: *Lev. 26.41,42. 
**Judc. 2.18. †Ps. 51.1; 69.16. Isa. 63.7. Plân. 3.32.

46. a* stârnit pentru ei mila
tuturor celor ce îi þineau prinºi de

rãzboi. *Ezra 9.9. Ier. 42.12.

47. Scapã-ne*, Doamne Dumnezeul
nostru,

ºi strânge-ne din mijlocul neamurilor,
ca sã lãudãm Numele Tãu cel sfânt 
ºi sã ne fãlim cu lauda Ta!

*1 Cron. 16.35,36.

48. Binecuvântat* sã fie Domnul
Dumnezeul lui Israel,
din veºnicie în veºnicie!
ªi tot poporul sã zicã: „Amin!
Lãudaþi pe Domnul!” *Ps. 41.13.

CARTEA A CINCEA
PSALMUL 107

107 1. „Lãudaþi* pe Domnul, cãci
este bun**,

cãci în veac þine îndurarea Lui!”
*Ps. 106.1; 118.1; 136.1. **Ps. 119.68. Mat. 19.17.

2. Aºa sã zicã cei rãscumpãraþi de
Domnul,
pe* care i-a izbãvit El din** mâna

vrãjmaºului, *Ps. 106.10. 
**Ps. 106.47. Isa. 43.5,6. Ier. 29.14; 31.8,10. Ezec. 39.27,28.

3. ºi pe care i-a strâns din toate þãrile:
de la rãsãrit ºi de la apus,
de la miazãnoapte ºi de la mare.
4. Ei pribegeau prin pustiu*, umblau**

pe cãi neumblate, 
ºi nu gãseau nici o cetate, unde sã

poatã locui. *Vers. 40. **Deut. 32.10.

5. Sufereau de foame ºi de sete;
le tânjea sufletul în ei.
6. Atunci*, în strâmtorarea lor au

strigat cãtre Domnul,
ºi El i-a izbãvit din necazurile lor;

*Vers. 13,19,28. Ps. 50.15. Osea 5.15.

7. i-a cãlãuzit pe drumul* cel drept,
ca sã ajungã într-o cetate de locuit.

*Ezra 8.21.

8. O, de ar lãuda* oamenii pe Domnul
pentru bunãtatea Lui 
ºi pentru minunile Lui faþã de fiii

oamenilor! *Vers. 15,21,31.

9. Cãci El a potolit* setea sufletului
însetat
ºi a umplut de bunãtãþi sufletul

flãmând. *Ps. 34.10. Luca 1.53.

10. Cei ce ºedeau* în întuneric ºi
umbra morþii
trãiau legaþi** în ticãloºie ºi în fiare,

*Luca 1.79. **Iov 36.8.

11. pentru cã se* rãzvrãtiserã împo-
triva cuvintelor lui Dumnezeu,
pentru cã nesocotiserã sfatul** Celui

Preaînalt.
*Plân. 3.42. **Ps. 73.24; 119.24. Luca 7.30. Fapt. 20.27.

12. El le-a smerit inima prin sufe-
rinþã:
au cãzut, ºi nimeni nu i-a* ajutat.

*Ps. 22.11. Isa. 63.5.
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13. Atunci*, în strâmtorarea lor, au
strigat cãtre Domnul,
ºi El i-a izbãvit din necazurile lor.

*Vers. 6,19,28.

14. I-a scos* din întuneric ºi de
umbra morþii 
ºi le-a rupt legãturile.

*Ps. 68.6; 146.7. Fapt. 12.7, etc.; 16.26, etc.

15. O, de ar lãuda* oamenii pe Domnul
pentru bunãtatea Lui 
ºi pentru minunile Lui faþã de fiii

oamenilor! *Vers. 8,21,31.

16. Cãci El a sfãrâmat* porþi din
aramã
ºi a rupt zãvoare din fier. *Isa. 45.2.

17. Nebunii, prin* purtarea lor vino-
vatã
ºi prin nelegiuirile lor, ajunseserã

nenorociþi. Plân. 3.39.

18. Sufletul* lor se dezgustase de
orice hranã, 
ºi erau lângã** porþile morþii.

*Iov 33.20. **Iov 33.22. Ps. 9.13; 88.3.

19. Atunci*, în strâmtorarea lor, au
strigat cãtre Domnul,
ºi El i-a izbãvit din necazurile lor;

*Vers. 6,13,28.

20. a trimis* cuvântul Sãu ºi i-a
tãmãduit**
ºi i-a† scãpat de groapã.
*2 Împ. 20.4,5. Ps. 147.15,18. Mat. 8.8. **Ps. 30.2; 103.3.

†Iov 33.28,30. Ps. 30.3; 49.15; 56.13; 103.4.

21. O, de ar lãuda* oamenii pe Domnul
pentru bunãtatea Lui 
ºi pentru minunile Lui faþã de fiii

oamenilor! *Vers. 8,15,31.

22. Sã-I* aducã jertfe de mulþumiri 
ºi sã** vesteascã lucrãrile Lui cu

strigãte de bucurie. *Lev. 7.12. 
Ps. 50.14; 116.17. Evr. 13.15. **Ps. 9.11; 73.28; 118.17.

23. Cei ce se coborâserã pe mare în
corãbii
ºi fãceau negoþ pe apele cele mari,
24. aceia au vãzut lucrãrile Domnului
ºi minunile Lui în mijlocul adân-

cului.
25. El a zis ºi* a pus sã sufle furtuna,
care a ridicat valurile mãrii. *Iona 1.4.

26. Se suiau spre ceruri, se coborau
în adânc;
sufletul* le era pierdut în faþa primej-

diei. *Ps. 22.14; 119.28. Naum 2.10.

27. Apucaþi de ameþealã, se clãtinau
ca un om beat,
ºi zadarnicã le era toatã iscusinþa.
28. Atunci*, în strâmtorarea lor, au

strigat cãtre Domnul,
ºi El i-a izbãvit din necazurile lor.

*Vers. 6,13,19.

29. A oprit* furtuna, a adus liniºtea,
ºi valurile s-au potolit. *Ps. 89.9. Mat. 8.26.

30. Ei s-au bucurat cã valurile s-au
liniºtit,
ºi Domnul i-a dus în limanul dorit.
31. O, de ar lãuda* oamenii pe Domnul

pentru bunãtatea Lui 
ºi pentru minunile Lui faþã de fiii

oamenilor! *Vers. 8,15,21.

32. Sã-L înalþe în* adunarea popo-
rului
ºi sã-L laude în adunarea bãtrânilor!

*Ps. 22.22,25; 111.1.

33. El preface* râurile în pustiu, 
ºi izvoarele de apã, în pãmânt uscat,

*1 Împ. 17.1,7.

34. þara* roditoare în þarã sãratã,
din pricina rãutãþii locuitorilor ei.

*Gen. 13.10; 14.3; 19.25.

35. Tot El preface* pustiul în iaz, 
ºi pãmântul uscat, în izvoare de ape.

*Ps. 114.8. Isa. 41.18.

36. Aºazã acolo pe cei flãmânzi,
ºi ei întemeiazã o cetate ca sã

locuiascã în ea;
37. însãmânþeazã ogoare, sãdesc vii 
ºi-i culeg roadele.
38. El* îi binecuvânteazã, ºi se**

înmulþesc nespus, 
ºi nu le împuþineazã vitele.

*Gen. 12.2; 17.16,20. **Exod 1.7.

39. Dacã sunt împuþinaþi* ºi apãsaþi
prin asuprire,
nenorocire ºi suferinþã, *2 Împ. 10.32.

40. El* varsã dispreþul peste cei mari 
ºi-i face sã pribegeascã prin pustiuri

fãrã drum, *Iov 12.21,24.

41. dar* ridicã pe cel lipsit, izbãveºte
pe cel nevoiaº
ºi înmulþeºte** familiile ca pe niºte

turme. *1 Sam. 2.8. Ps. 113.7,8. **Ps. 78.52.

42. „Oamenii* fãrã prihanã vãd lucrul
acesta ºi se bucurã,
ºi orice nelegiuire** îºi închide

gura!” *Iov 22.19. Ps. 52.6; 
58.10. **Iov 5.16. Ps. 63.11. Prov. 10.11. Rom. 3.19.

43. Cine* este înþelept sã ia seama la
aceste lucruri 
ºi sã fie cu luare aminte la bunãtãþile

Domnului. *Ps. 64.9. Ier. 9.12. Osea 14.9.

PSALMUL 108
O cântare. Un psalm al lui David.

1081. Gata* îmi este inima sã cânte,
Dumnezeule!

Voi cânta, voi suna din instrumentele
mele; aceasta este slava mea! *Ps. 57.7.

2. Deºteptaþi-vã*, lãutã ºi harpã!
Mã voi trezi în zori de zi. *Ps. 57.8-11.
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3. Te voi lãuda printre popoare,
Doamne,
Te voi cânta printre neamuri.
4. Cãci mare este bunãtatea Ta ºi se

înalþã mai presus de ceruri,
iar credincioºia Ta, pânã la nori.
5. Înalþã-Te* peste ceruri, Dumnezeule,
ºi fie slava Ta peste tot pãmântul!

*Ps. 57.5,11.

6. Pentru ca* preaiubiþii Tãi sã fie
izbãviþi,
scapã-ne prin dreapta Ta ºi ascul-

tã-ne! *Ps. 60.5, etc.

7. Dumnezeu a vorbit în sfinþenia Lui:
„Voi birui, voi împãrþi Sihemul, voi

mãsura Valea Sucot;
8. al Meu este Galaadul, al Meu,

Manase;
Efraim este întãritura capului Meu,
ºi Iuda*, toiagul Meu de cârmuire;

*Gen. 49.10.

9. Moab este ligheanul în care Mã spãl;
Îmi arunc încãlþãmintea asupra Edo-

mului;
strig de bucurie asupra þãrii filis-

tenilor!”
10. Cine* mã va duce în cetatea

întãritã?
Cine mã va duce la Edom? *Ps. 60.9.

11. Oare nu Tu, Dumnezeule, care 
ne-ai lepãdat 
ºi care nu vrei sã mai ieºi, Dumnezeule,

cu oºtirile noastre?
12. Dã-ne ajutor în necaz,
cãci zadarnic este ajutorul omului.
13. Cu* Dumnezeu vom face mari

isprãvi;
El va zdrobi pe vrãjmaºii noºtri.

*Ps. 60.12.

PSALMUL 109
Cãtre mai marele cântãreþilor. 

Un psalm al lui David.

1091. Dumnezeul laudei mele,
nu* tãcea! *Ps. 83.1.

2. Cãci potrivnicii au deschis împo-
triva mea o gurã rea ºi înºelãtoare,
îmi vorbesc cu o limbã mincinoasã,
3. mã înconjoarã cu cuvântãri pline

de urã 
ºi se rãzboiesc cu mine fãrã* temei.

*Ps. 35.7; 69.4. Ioan 15.25.

4. Pe când eu îi iubesc, ei îmi sunt
potrivnici;
dar eu alerg la rugãciune.
5. Ei* îmi întorc rãu pentru bine,
ºi urã, pentru dragostea mea.

*Ps. 35.7,12; 38.20.

6. Pe vrãjmaºul meu pune-l sub
stãpânirea unui om rãu,
ºi un pârâº* sã stea la dreapta lui!

*Zah. 3.1.

7. Când va fi judecat, sã fie gãsit
vinovat,
ºi rugãciunea* lui sã treacã drept un

pãcat! *Prov. 28.9.

8. Puþine sã-i fie zilele la numãr,
ºi slujba sã i-o ia altul*! *Fapt. 1.20.

9. Sã-i rãmânã copiii orfani*,
ºi nevasta sa, vãduvã! *Exod 22.24.

10. Copiii lui sã umble fãrã nici un
cãpãtâi ºi sã cerºeascã,
sã-ºi caute pâinea departe de locuinþa

lor dãrâmatã!
11. Cel ce l-a împrumutat* sã-i punã

mâna pe tot ce are,
ºi strãinii sã-i jefuiascã rodul muncii

lui! *Iov 5.5; 18.9.

12. Nimeni sã nu mai þinã la el ºi
nimeni sã n-aibã milã de orfanii lui!
13. Urmaºii lui sã fie nimiciþi* 
ºi sã li se stingã numele** în neamul

urmãtor! *Iov 18.19. Ps. 37.28. **Prov. 10.7.

14. Nelegiuirea* pãrinþilor sãi sã
rãmânã ca aducere aminte înaintea
Domnului
ºi sã nu se** ºteargã pãcatul mamei

lui! *Exod 20.5. **Neem. 4.5. Ier. 18.23.

15. Domnul sã-i aibã totdeauna
înaintea ochilor,
ca sã le ºteargã* pomenirea de pe

pãmânt, *Iov 18.17. Ps. 34.16.

16. pentru cã nu ºi-a adus aminte sã
facã îndurare,
pentru cã a prigonit pe cel nenorocit

ºi pe cel lipsit,
pânã acolo încât sã omoare pe omul

cu inima zdrobitã*! *Ps. 34.18.

17. Îi plãcea* blestemul: sã cadã
asupra lui!
Nu-i plãcea binecuvântarea: sã se

depãrteze de el! *Prov. 14.14. Ezec. 35.6.

18. Se îmbracã cu blestemul cum se
îmbracã cu haina lui,
îi pãtrunde* ca apa înãuntrul lui, 
ca untdelemnul, în oase! *Num. 5.22.

19. De aceea, sã-i slujeascã de
veºmânt, ca sã se acopere,
de încingãtoare, cu care sã fie tot-

deauna încins!
20. Aceasta sã fie, din partea Dom-

nului, plata vrãjmaºilor mei 
ºi a celor ce vorbesc cu rãutate de

mine!
21. Iar Tu, Doamne Dumnezeule, lu-
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creazã pentru mine din pricina Numelui
Tãu,
cãci mare este bunãtatea Ta; izbã-

veºte-mã!
22. Sunt nenorocit ºi lipsit, 
ºi îmi e rãnitã inima înãuntrul meu.
23. Pier ca* umbra gata sã treacã,
sunt izgonit ca o lãcustã. *Ps. 102.11; 144.4.

24. Mi-au slãbit genunchii* de post 
ºi mi s-a sleit trupul de slãbiciune.

*Evr. 12.12.

25. Am ajuns de ocara* lor;
când mã privesc, ei dau** din cap.

*Ps. 22.6,7. **Mat. 27.39.
26. Ajutã-mi, Doamne Dumnezeul meu!
Scapã-mã prin bunãtatea Ta!
27. ªi* sã ºtie cã mâna Ta,
cã Tu, Doamne, ai fãcut lucrul acesta!

*Iov 37.7.
28. Mãcar cã ei blestemã*, Tu bine-

cuvânteazã;
mãcar cã se ridicã ei împotriva mea,

vor fi înfruntaþi,
iar robul** Tãu se va bucura.

*2 Sam. 16.11,12. **Isa. 65.14.

29. Potrivnicii* mei sã se îmbrace cu
ocara,
sã se acopere cu ruºinea lor cum se

acoperã cu o manta! *Ps. 35.26; 132.18.

30. Voi lãuda foarte mult cu gura mea
pe Domnul,
Îl* voi mãri în mijlocul mulþimii;

*Ps. 35.18; 111.1.

31. cãci El* stã la dreapta sãracului,
ca sã-l izbãveascã de cei ce-l osân-

desc. *Ps. 16.8; 73.23; 110.5; 121.5.

PSALMUL 110
Un psalm al lui David.

110 1. Domnul* a zis Domnului
meu: „ªezi la dreapta Mea,

pânã voi pune pe vrãjmaºii Tãi sub
picioarele Tale.” –

*Ps. 45.6,7. Mat. 22.44. Marc. 12.36. Luca 20.42. Fapt. 2.34.
1 Cor. 15.25. Evr. 1.13. 1 Pet. 3.22. 
2. Domnul va întinde din Sion toiagul

de cârmuire al puterii Tale, zicând:
„Stãpâneºte în mijlocul vrãjmaºilor

Tãi!”
3. Poporul* Tãu este plin de înflãcã-

rare, când Îþi aduni oºtirea;
cu** podoabe sfinte, ca din sânul

zorilor,
vine tineretul Tãu la Tine, ca roua.

*Judc. 5.2. **Ps. 96.9.
4. Domnul a jurat, ºi nu-I* va pãrea rãu:
„Tu** eºti preot în veac,
în felul lui Melhisedec.” –

*Num. 23.19. **Evr. 5.6; 6.20; 7.17,21. Zah. 6.13.

5. Domnul, de la* dreapta Ta,

zdrobeºte pe împãraþi în** ziua
mâniei Lui.

*Ps. 16.8. **Ps. 2.5,12. Rom. 2.5. Apoc. 11.18.

6. El face dreptate printre neamuri:
totul este plin de trupuri moarte;
El zdrobeºte* capete pe toatã întin-

derea þãrii. *Ps. 68.21. Hab. 3.13.

7. El bea din* pârâu în timpul
mersului:
de aceea** Îºi înalþã capul.

*Judc. 7.5,6. **Isa. 53.12.

PSALMUL 111

1111. Lãudaþi pe Domnul!
Voi lãuda* pe Domnul din toatã

inima mea,
în tovãrãºia oamenilor fãrã prihanã ºi

în adunare. *Ps. 35.18; 89.5; 107.32; 109.30; 149.1.

2. Mari* sunt lucrãrile Domnului,
cercetate** de toþi cei ce le iubesc.

*Iov 38-41. Ps. 92.5; 139.14. Apoc. 15.3. **Ps. 143.5.

3. Strãlucire ºi mãreþie* este lucrarea
Lui,
ºi dreptatea Lui þine în veci.

*Ps. 145.4,5,10.

4. El a lãsat o aducere aminte a minu-
nilor Lui,
Domnul este îndurãtor ºi milostiv*.

*Ps. 86.5; 103.8.

5. El a dat hranã* celor ce se tem de El;
El Îºi aduce pururi aminte de legã-

mântul Lui. *Mat. 6.26,33.

6. El a arãtat poporului Sãu puterea
lucrãrilor Lui,
cãci le-a dat moºtenirea neamurilor.
7. Lucrãrile mâinilor Lui sunt credin-

cioºie* ºi dreptate;
toate poruncile Lui sunt adevãrate**,

*Apoc. 15.3. **Ps. 19.7.
8. întãrite* pentru veºnicie,
fãcute** cu credincioºie ºi neprihã-

nire. *Isa. 40.8. Mat. 5.18. **Ps. 19.9. Apoc. 15.3.
9. A trimis poporului Sãu izbãvirea*,
a aºezat legãmântul Sãu în veci;
Numele Lui este sfânt** ºi înfricoºat.

*Mat. 1.21. Luca 1.68. **Luca 1.49.
10. Frica Domnului este începutul*

înþelepciunii;
toþi cei ce o pãzesc au o minte

sãnãtoasã,
ºi slava Lui þine în veci.

*Deut. 4.6. Iov 28.28. Prov. 1.7; 9.10. Ecl. 12.13.

PSALMUL 112

1121. Lãudaþi pe Domnul!
Ferice* de omul care se teme

de Domnul 
ºi care** are o mare plãcere pentru

poruncile Lui!
*Ps. 128.1. **Ps. 119.16,35,47,70,143.
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2. Sãmânþa lui va fi puternicã* pe
pãmânt;
neamul oamenilor fãrã prihanã va fi

binecuvântat. *Ps. 25.13; 37.26; 102.28.

3. El are în casã bogãþie* ºi belºug,
ºi neprihãnirea lui dãinuieºte în veci.

*Mat. 6.33.

4. Celui fãrã prihanã îi rãsare o
luminã* în întuneric,
El este milostiv, îndurãtor ºi drept.

*Iov 11.17. Ps. 97.11.

5. Ce bine-i* merge omului care face
milã ºi împrumutã pe altul 
ºi care îºi rânduieºte faptele** dupã

dreptate! *Ps. 37.26. Luca 6.35. **Efes. 5.15. Col. 4.5.

6. Cãci el nu se clatinã niciodatã*;
pomenirea** celui neprihãnit þine în

veci. *Ps. 15.5. **Prov. 10.7.

7. El nu se teme de* veºti rele,
ci inima** lui este tare, încrezãtoare†

în Domnul. *Prov. 1.33. **Ps. 57.7. †Ps. 64.10.

8. Inima îi este mângâiatã, n-are* nici
o teamã,
pânã ce îºi vede** împlinitã dorinþa

faþã de potrivnicii lui.
*Prov. 1.33. **Ps. 59.10; 118.7.

9. El este* darnic, dã celor lipsiþi;
milostenia** lui þine în veci;
capul† i se înalþã cu slavã.

*2 Cor. 9.9. **Deut. 24.13. Vers. 3. †Ps. 75.10.

10. Cel rãu* vede lucrul acesta ºi se
mânie,
scrâºneºte din dinþi** ºi se† topeºte.
Poftele†† celor rãi rãmân neîmplinite.

*Luca 13.28. **Ps. 37.12. †Ps. 58.7,8.

PSALMUL 113

1131. Lãudaþi pe Domnul!
Robii Domnului, lãudaþi*,

lãudaþi Numele Domnului! *Ps. 135.1.

2. Fie* Numele Domnului binecu-
vântat
de acum ºi pânã în veac! *Dan. 2.20.

3. De la* rãsãritul soarelui pânã la
apusul lui,
fie Numele Domnului lãudat.

*Isa. 59.19. Mal. 1.11.

4. Domnul este înãlþat* mai presus de
toate neamurile,
slava Lui este mai presus de** ceruri.

*Ps. 79.9; 99.2. **Ps. 8.1.

5. Cine* este ca Domnul Dumnezeul
nostru
care locuieºte atât de sus? *Ps. 89.6.

6. El* Îºi pleacã privirile sã vadã
ce se face în ceruri ºi pe pãmânt.

*Ps. 11.4; 138.6. Isa. 57.15.

7. El* ridicã pe sãrac din þãrânã,

înalþã pe cel lipsit din gunoi,
*1 Sam. 2.8. Ps. 107.41.

8. ca sã-i* facã sã ºadã împreunã cu
cei mari:
cu mai marii poporului Sãu. *Iov 36.7.
9. El* dã o casã celei ce era stearpã,
face din ea o mamã veselã în mijlocul

copiilor ei.
Lãudaþi pe Domnul!

*1 Sam. 2.5. Ps. 68.6. Isa. 54.1. Gal. 4.27.

PSALMUL 114

114 1. Când a ieºit* Israel din Egipt,
când a plecat casa lui Iacov de

la** un popor strãin, *Exod 13.3. **Ps. 81.5.
2. Iuda* a ajuns locaºul Lui cel sfânt,
ºi Israel, stãpânirea Lui.

*Exod 6.7; 19.6; 25.8; 29.45,46. Deut. 27.9.
3. Marea* a vãzut lucrul acesta, ºi a

fugit,
Iordanul** s-a întors înapoi:

*Exod 14.21. Ps. 77.16. **Ios. 3.13,16.

4. munþii* au sãrit ca niºte berbeci,
ºi dealurile, ca niºte miei.

*Ps. 29.6; 68.16. Hab. 3.6.
5. Ce* ai tu, mare, de fugi,
ºi tu, Iordanule, de te întorci înapoi?

*Hab. 3.8.
6. Ce aveþi, munþilor, de sãltaþi ca

niºte berbeci,
ºi voi, dealurilor, ca niºte miei?
7. Da, cutremurã-te, pãmântule,

înaintea Domnului,
înaintea Dumnezeului lui Iacov,
8. care* preface stânca în iaz,
ºi cremenea, în izvor de ape.

*Exod 17.6. Num. 20.11. Ps. 107.35.

PSALMUL 115

1151. Nu nouã*, Doamne, nu nouã,
ci Numelui Tãu dã slavã

pentru bunãtatea Ta, pentru credin-
cioºia Ta! *Isa. 48.11. Ezec. 36.32.
2. Pentru ce sã zicã neamurile:
„Unde* este Dumnezeul lor?”

*Ps. 42.3,10; 79.10. Ioel 2.17.
3. Dumnezeul* nostru este în cer,
El face tot ce vrea.

*1 Cron. 16.26. Ps. 135.6. Dan. 4.35.
4. Idolii* lor sunt argint ºi aur,
fãcuþi de mâini omeneºti.

*Deut. 4.28. Ps. 135.15-17. Ier. 10.3, etc.
5. Au gurã, dar nu vorbesc,
au ochi, dar nu vãd,
6. au urechi, dar n-aud,
au nas, dar nu miroase,
7. au mâini, dar nu pipãie,
picioare, dar nu merg;
nu scot nici un sunet din gâtlejul lor.
8. Ca ei sunt cei ce-i* fac,
toþi cei ce se încred în ei.

*Ps. 135.18. Isa. 44.9-11. Iona 2.8. Hab. 2.18,19.
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9. Israele*, încrede-te în Domnul!
El este ajutorul** ºi scutul lor.

*Ps. 118.2-4; 135.19,20. **Ps. 33.20. Prov. 30.5.

10. Casa lui Aaron, încrede-te în
Domnul!
El este ajutorul ºi scutul lor.
11. Cei ce vã temeþi de Domnul,

încredeþi-vã în Domnul!
El este ajutorul ºi scutul lor.
12. Domnul ªi-aduce aminte de noi:

El va binecuvânta,
va binecuvânta casa lui Israel,
va binecuvânta casa lui Aaron,
13. va* binecuvânta pe cei ce se tem

de Domnul,
pe cei mici ºi pe cei mari. *Ps. 128.1,4.

14. Domnul sã vã înmulþeascã tot mai
mult,
pe voi ºi pe copiii voºtri!
15. Fiþi binecuvântaþi* de Domnul,
care** a fãcut cerurile ºi pãmântul!

*Gen. 14.19. **Gen. 1.1. Ps. 96.5.

16. Cerurile sunt ale Domnului,
dar pãmântul l-a dat fiilor oamenilor.
17. Nu* morþii laudã pe Domnul 
ºi nici vreunul din cei ce se coboarã

în locul tãcerii, *Ps. 6.5; 88.10-12. Isa. 38.18.

18. ci* noi, noi vom binecuvânta pe
Domnul,
de acum ºi pânã în veac.
Lãudaþi pe Domnul! *Ps. 113.2. Dan. 2.20.

PSALMUL 116

116 1. Iubesc* pe Domnul, cãci El
aude

glasul meu, cererile mele. *Ps. 18.1.

2. Da, El ªi-a plecat urechea spre mine,
de aceea-L voi chema toatã viaþa

mea.
3. Mã înfãºuraserã legãturile* morþii 
ºi m-apucaserã sudorile mormântului;
eram pradã necazului ºi durerii.

*Ps. 18.4-6.

4. Dar am chemat Numele Domnului
ºi am zis:
„Doamne, mântuieºte-mi sufletul.”
5. Domnul este milostiv* ºi drept**, 
ºi Dumnezeul nostru este plin de

îndurare.
*Ps. 103.8. **Ezra 9.15. Neem. 9.8. Ps. 119.137; 145.17.

6. Domnul pãzeºte pe cei fãrã rãutate:
eram nenorocit de tot, dar El m-a

mântuit.
7. Întoarce-te, suflete, la odihna* ta,
cãci Domnul** þi-a fãcut bine.

*Ier. 6.16. Mat. 11.29. **Ps. 13.6; 119.17.

8. Da*, Tu mi-ai izbãvit sufletul de la
moarte,

ochii, din lacrimi, 
ºi picioarele, de cãdere. *Ps. 56.13.

9. Voi umbla înaintea Domnului
pe* pãmântul celor vii. *Ps. 27.13.

10. Aveam* dreptate când ziceam:
„Sunt foarte nenorocit!” *2 Cor. 4.13.

11. În neliniºtea mea, ziceam*:
„Orice** om este înºelãtor.”

*Ps. 31.22. **Rom. 3.4.

12. Cum voi rãsplãti Domnului
toate binefacerile Lui faþã de mine?
13. Voi înãlþa paharul izbãvirilor 
ºi voi chema Numele Domnului;
14. îmi voi împlini juruinþele* fãcute

Domnului
în faþa întregului Sãu popor.

*Vers. 18. Ps. 22.25. Iona 2.9.

15. Scumpã* este înaintea Domnului
moartea celor iubiþi de El. *Ps. 72.14.

16. Ascultã-mã, Doamne, cãci sunt
robul* Tãu:
robul Tãu, fiul** roabei Tale,
ºi Tu mi-ai desfãcut legãturile.

*Ps. 119.125; 143.12. **Ps. 86.16.

17. Îþi voi aduce o jertfã* de mulþu-
mire
ºi voi chema Numele Domnului;

*Lev. 7.12. Ps. 50.14; 107.22.

18. îmi voi împlini juruinþele* fãcute
Domnului
în faþa întregului Sãu popor, *Vers. 14.

19. în curþile* Casei Domnului,
în mijlocul tãu, Ierusalime!
Lãudaþi pe Domnul! *Ps. 96.8; 100.4; 135.2.

PSALMUL 117

117 1. Lãudaþi* pe Domnul, toate
neamurile,

lãudaþi-L, toate popoarele! *Rom. 15.11.

2. Cãci mare este bunãtatea Lui faþã
de noi,
ºi credincioºia* Lui þine în veci.
Lãudaþi pe Domnul! *Ps. 100.5.

PSALMUL 118

118 1. Lãudaþi* pe Domnul, cãci
este bun,

„cãci în veac þine îndurarea Lui!”
*1 Cron. 16.8,34. Ps. 106.1; 107.1; 136.1.

2. Sã* zicã Israel:
„Cãci în veac þine îndurarea Lui!”

*Ps. 115.9, etc.

3. Casa lui Aaron sã zicã:
„Cãci în veac þine îndurarea Lui!”
4. Cei ce se tem de Domnul sã zicã:
„Cãci în veac þine îndurarea Lui!”
5. În* mijlocul strâmtorãrii am chemat

pe Domnul:
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Domnul m-a ascultat ºi m-a scos la**
larg. *Ps. 120.1. **Ps. 18.19.

6. Domnul* este de partea mea, nu
mã tem de nimic:
ce pot sã-mi facã niºte oameni?

*Ps. 27.1; 56.4,11; 146.5. Isa. 51.12. Evr. 13.6.

7. Domnul* este ajutorul meu,
ºi mã bucur când îmi vãd** împlinitã

dorinþa faþã de vrãjmaºii mei.
*Ps. 54.4. **Ps. 59.10.

8. Mai* bine este sã cauþi un adãpost
în Domnul,
decât sã te încrezi în om;

*Ps. 40.4; 62.8,9. Ier. 17.5,7.

9. mai* bine sã cauþi un adãpost în
Domnul,
decât sã te încrezi în cei mari.

*Ps. 146.3.

10. Toate neamurile mã înconjurau:
în Numele Domnului le tai în bucãþi.
11. Mã înconjurau*, m-au împre-

surat:
dar în Numele Domnului le tai în

bucãþi. *Ps. 88.17.

12. M-au înconjurat ca* niºte albine;
se sting ca** un foc de spini:
în Numele Domnului le tai în bucãþi.

*Deut. 1.44. **Ecl. 7.6. Naum 1.10.

13. Tu mã împingeai, ca sã mã faci sã
cad,
dar Domnul m-a ajutat.
14. Domnul este tãria* mea ºi pricina

laudelor mele;
El m-a mântuit. *Exod 15.2. Isa. 12.2.

15. Strigãte de biruinþã ºi de mântuire
se înalþã în corturile celor neprihã-
niþi:
dreapta Domnului câºtigã biruinþa!
16. Dreapta* Domnului se înalþã;
dreapta Domnului câºtigã biruinþa!

*Exod 15.6.

17. Nu* voi muri, ci voi trãi 
ºi voi** povesti lucrãrile Domnului.

*Ps. 6.5. Hab. 1.12. **Ps. 73.28.

18. Domnul m-a pedepsit*,
da, dar nu m-a dat pradã morþii.

*2 Cor. 6.9.

19. Deschideþi-mi* porþile neprihã-
nirii,
ca sã intru ºi sã laud pe Domnul.

*Isa. 26.2.

20. Iatã* poarta Domnului:
pe** ea intrã cei neprihãniþi.

*Ps. 24.7. **Isa. 35.8. Apoc. 21.27; 22.14,15.

21. Te laud, pentru cã m-ai* ascultat,
pentru cã m-ai** mântuit.

*Ps. 116.1. **Vers. 14.

22. Piatra* pe care au lepãdat-o
zidarii

a ajuns sã fie pusã în capul unghiului
clãdirii. *Mat. 21.42. 
Marc. 12.10. Luca 20.17. Fapt. 4.11. Efes. 2.20. 1 Pet. 2.4,7.

23. Domnul a fãcut lucrul acesta 
ºi este o minunãþie înaintea ochilor

noºtri.
24. Aceasta este ziua pe care a fãcut-o

Domnul:
sã ne bucurãm ºi sã ne veselim în ea!
25. Doamne, ajutã!
Doamne, dã izbândã!
26. Binecuvântat* sã fie cel ce vine

în Numele Domnului!
Vã binecuvântãm din Casa Domnului.

*Mat. 21.9; 23.39. Marc. 11.9. Luca 19.38. Zah. 4.7.

27. Domnul este Dumnezeu ºi ne
lumineazã*.
Legaþi cu funii vita pentru jertfã ºi

aduceþi-o pânã la coarnele altarului!
*Est. 8.16. 1 Pet. 2.9.

28. Tu eºti Dumnezeul meu, ºi eu Te
voi lãuda;
Dumnezeule*, Te voi preamãri.

*Exod 15.2. Isa. 25.1.

29. Lãudaþi* pe Domnul, cãci este bun,
cãci în veac þine îndurarea Lui!

*Vers. 1.

PSALMUL 119

119 1. Ferice de cei fãrã prihanã în
calea lor,

care* umblã întotdeauna dupã Legea
Domnului! *Ps. 128.1.

2. Ferice de cei ce pãzesc poruncile
Lui,
care-L cautã din toatã inima lor,
3. care* nu sãvârºesc nici o nele-

giuire,
ºi umblã în cãile Lui! *1 Ioan 3.9; 5.18.

4. Tu ai dat poruncile Tale,
ca sã fie pãzite cu sfinþenie.
5. O, de ar þinti cãile mele
la pãzirea orânduirilor Tale!
6. Atunci* nu voi roºi de ruºine
la vederea tuturor poruncilor Tale!

*Iov 22.26. 1 Ioan 2.28.

7. Te voi lãuda* cu inimã neprihãnitã,
când voi învãþa legile dreptãþii Tale.

*Vers. 171.

8. Vreau sã pãzesc orânduirile Tale:
nu mã pãrãsi de tot!
9. Cum îºi va þine tânãrul curatã

cãrarea?
Îndreptându-se dupã cuvântul Tãu.
10. Te* caut din toatã inima mea;
nu mã lãsa sã mã abat** de la

poruncile Tale. *2 Cron. 15.15. **Vers. 21,118.

11. Strâng cuvântul Tãu în* inima
mea,
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ca sã nu pãcãtuiesc împotriva Ta!
*Ps. 37.31. Luca 2.19,51.

12. Binecuvântat sã fii Tu, Doamne!
Învaþã-mã* orânduirile Tale!

*Vers. 26,33,64,68,108,124,135. Ps. 25.4.

13. Cu buzele mele vestesc*
toate hotãrârile gurii Tale. *Ps. 34.11.

14. Când urmez învãþãturile Tale, mã
bucur
de parc-aº avea toate comorile.
15. Mã gândesc* adânc la poruncile

Tale,
ºi cãrãrile Tale le am sub ochi.

*Vers. 23,48,78. Ps. 1.2. 

16. Mã desfãtez* în orânduirile Tale 
ºi nu uit cuvântul Tãu.

*Vers. 35,47,70,77. Ps. 1.2. 

17. Fã* bine robului Tãu, ca sã
trãiesc
ºi sã pãzesc cuvântul Tãu! *Ps. 116.7.

18. Deschide-mi ochii, ca sã vãd
lucrurile minunate ale Legii Tale!
19. Sunt un strãin* pe pãmânt:
nu-mi ascunde poruncile Tale!
*Gen. 47.9. 1 Cron. 29.15. Ps. 39.12. 2 Cor. 5.6. Evr. 11.13.

20. Totdeauna mi se topeºte* sufletul
de dor dupã legile Tale.

*Vers. 40,131. Ps. 42.1,2; 63.1; 84.2. 

21. Tu mustri pe cei îngâmfaþi, pe bles-
temaþii aceºtia 
care se* rãtãcesc de la poruncile Tale.

*Vers. 10,110,118.

22. Ridicã* de peste mine ocara ºi
dispreþul!
Cãci pãzesc învãþãturile Tale. *Ps. 39.8.

23. Sã tot stea voievozii ºi sã
vorbeascã împotriva mea:
robul Tãu cugetã* adânc la orânduirile

Tale. *Vers. 15.

24. Învãþãturile* Tale sunt desfãtarea
mea
ºi sfãtuitorii mei. *Vers. 77,92.

25. Sufletul meu este lipit* de
þãrânã:
învioreazã-mã**, dupã fãgãduinþa

Ta! *Ps. 44.25. **Vers. 40. Ps. 143.11.

26. Eu îmi istorisesc cãile, ºi Tu mã
asculþi:
învaþã-mã* orânduirile Tale!

*Vers. 12. Ps. 25.4; 27.11; 86.11.

27. Fã-mã sã pricep calea poruncilor
Tale,
ºi voi* cugeta la lucrurile Tale cele

minunate. *Ps. 145.5,6.

28. Îmi plânge sufletul* de durere:
ridicã-mã dupã cuvântul Tãu!

*Ps. 107.26.

29. Depãrteazã-mã de calea necredin-
cioºiei, cãtre Tine, 

ºi dã-mi îndurarea Ta, ca sã urmez
Legea Ta!
30. Aleg calea adevãrului,
pun legile Tale sub ochii mei.
31. Mã þin de învãþãturile Tale,
Doamne, nu mã lãsa de ruºine!
32. Alerg pe calea poruncilor Tale,
cãci îmi scoþi inima la* larg.

*1 Împ. 4.29. Isa. 60.5. 2 Cor. 6.11.

33. Învaþã-mã*, Doamne, calea orân-
duirilor Tale,
ca s-o þin pânã** la sfârºit!

*Vers. 12. **Vers. 112. Mat. 10.22. Apoc. 2.26.

34. Dã-mi* pricepere, ca sã pãzesc
Legea Ta
ºi s-o þin din toatã inima mea!

*Vers. 73. Prov. 2.6. Iac. 1.5.

35. Povãþuieºte-mã pe cãrarea porun-
cilor Tale,
cãci îmi place* de ea. *Vers. 16.

36. Pleacã-mi inima spre învãþãturile
Tale,
ºi nu spre câºtig*! *Ezec. 33.31. 

Marc. 7.21,22. Luca 12.15. 1 Tim. 6.10. Evr. 13.5.

37. Abate-mi* ochii de la vederea**
lucrurilor deºarte,
învioreazã-mã† în calea Ta!

*Isa. 33.15. **Prov. 23.5. †Vers. 40.

38. Împlineºte-Þi* fãgãduinþa faþã de
robul Tãu,
fãgãduinþa fãcutã pentru cei ce se tem

de Tine! *2 Sam. 7.25.

39. Depãrteazã de la mine ocara de
care mã tem!
Cãci judecãþile Tale sunt pline de

bunãtate.
40. Iatã, doresc* sã împlinesc porun-

cile Tale:
fã-mã sã trãiesc** în neprihãnirea

cerutã de Tine!
*Vers. 20. **Vers. 25,37,88,107,149,156,159.

41. Sã vinã*, Doamne, îndurarea Ta
peste mine,
mântuirea Ta, dupã fãgãduinþa Ta!

*Vers. 77. Ps. 106.4. 

42. ªi atunci voi putea rãspunde celui
ce mã batjocoreºte,
cãci mã încred în cuvântul Tãu.
43. Nu lua de tot din gura mea

cuvântul adevãrului!
Cãci nãdãjduiesc în judecãþile Tale.
44. Voi pãzi Legea Ta necurmat,
totdeauna ºi pe vecie.
45. Voi umbla în loc larg,
cãci caut poruncile Tale.
46. Voi* vorbi despre învãþãturile

Tale înaintea împãraþilor 
ºi nu-mi va roºi obrazul.

*Ps. 138.1. Mat. 10.18,19. Fapt. 26.1,2.
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47. Mã desfãtez* în poruncile Tale,
cãci le iubesc. *Vers. 16.

48. Îmi întind mâinile spre poruncile
Tale pe care le iubesc 
ºi vreau sã mã gândesc* adânc la

orânduirile Tale. *Vers. 15.

49. Adu-Þi aminte de fãgãduinþa datã
robului Tãu,
în care m-ai fãcut sã-mi pun*

nãdejdea! *Vers. 74,81,147.

50. Aceasta este mângâierea* mea în
necazul meu:
cã fãgãduinþa Ta îmi dã iarãºi viaþã.

*Rom. 15.4.

51. Niºte îngâmfaþi mi-aruncã batjo-
curi*;
totuºi eu nu mã abat** de la Legea

Ta. *Ier. 20.7. **Iov 23.11. Vers. 157. Ps. 44.18. 

52. Mã gândesc la judecãþile Tale de
odinioarã, Doamne, 
ºi mã mângâi.
53. M-apucã o mânie* aprinsã la

vederea celor rãi,
care pãrãsesc Legea Ta. *Ezra 9.3.

54. Orânduirile Tale sunt prilejul cân-
tãrilor mele,
în casa pribegiei mele.
55. Noaptea îmi aduc* aminte de

Numele Tãu, Doamne,
ºi pãzesc Legea Ta. *Ps. 63.6.

56. Aºa mi se cuvine,
cãci pãzesc poruncile Tale.
57. Partea* mea, Doamne, o spun,
este sã pãzesc cuvintele Tale.

*Ps. 16.5. Ier. 10.16. Plân. 3.24.

58. Te rog din toatã inima mea:
ai milã de mine, dupã* fãgãduinþa Ta!

*Vers. 41.

59. Mã gândesc* la cãile mele 
ºi îmi îndrept picioarele spre învã-

þãturile Tale. *Luca 15.17,18.

60. Mã grãbesc ºi nu preget
sã pãzesc poruncile Tale.
61. Cursele celor rãi mã înconjoarã,
dar nu uit Legea Ta.
62. Mã scol la* miezul nopþii sã Te laud
pentru judecãþile Tale cele drepte.

*Fapt. 16.25.
63. Sunt prieten cu toþi cei ce se tem

de Tine 
ºi cu cei ce pãzesc poruncile Tale.
64. Pãmântul, Doamne, este plin de

bunãtatea* Ta;
învaþã-mã orânduirile Tale! *Ps. 33.5.
65. Tu faci bine robului Tãu,
Doamne, dupã fãgãduinþa Ta.
66. Învaþã-mã* sã am înþelegere ºi

pricepere,
cãci cred în poruncile Tale. *Vers. 12,25.

67. Pânã* ce am fost smerit, rãtã-
ceam;
dar acum pãzesc cuvântul Tãu.

*Vers. 71. Ier. 31.18,19. Evr. 12.11.
68. Tu eºti bun* ºi binefãcãtor:
învaþã-mã** orânduirile Tale!

*Ps. 106.1; 107.1. Mat. 19.17. **Vers. 12,25.
69. Niºte îngâmfaþi urzesc* neadevã-

ruri împotriva mea;
dar eu pãzesc din toatã inima mea

poruncile Tale. *Iov 13.4. Ps. 109.2.
70. Inima lor este nesimþitoare* ca

grãsimea:
dar eu mã desfãtez** în Legea Ta.

*Ps. 17.10. Isa. 6.10. Fapt. 28.27. **Vers. 35.

71. Este spre* binele meu cã m-ai
smerit,
ca sã învãþ orânduirile Tale.

*Vers. 67. Evr. 12.10,11.
72. Mai* mult preþuieºte pentru mine

legea gurii Tale,
decât o mie de lucruri de aur ºi de

argint. *Vers. 127. Ps. 19.10. Prov. 8.10,11,19.
73. Mâinile* Tale m-au fãcut ºi 

m-au întocmit;
dã-mi pricepere**, ca sã învãþ porun-

cile Tale!
*Iov 10.8. Ps. 100.3; 138.8; 139.14. **Vers. 34,144.

74. Cei* ce se tem de Tine mã vãd ºi
se bucurã,
cãci nãdãjduiesc în fãgãduinþele**

Tale. *Ps. 34.2. **Vers. 49,147.
75. ªtiu, Doamne, cã judecãþile Tale

sunt drepte:
din* credincioºie m-ai smerit.

*Evr. 12.10.
76. Fã ca bunãtatea Ta sã-mi fie

mângâierea,
cum ai fãgãduit robului Tãu!
77. Sã vinã* peste mine îndurãrile

Tale, ca sã trãiesc,
cãci Legea** Ta este desfãtarea mea.

*Vers. 41. **Vers. 24,47,174.
78. Sã fie înfruntaþi* îngâmfaþii care

mã asupresc fãrã** temei!
Cãci eu mã gândesc† adânc la po-

runcile Tale. *Ps. 25.3. **Vers. 86. †Vers. 23.
79. Sã se întoarcã la mine cei ce se

tem de Tine 
ºi cei ce cunosc învãþãturile Tale!
80. Inima sã-mi fie neîmpãrþitã în

orânduirile Tale,
ca sã nu fiu dat de ruºine!
81. Îmi tânjeºte* sufletul dupã mân-

tuirea Ta:
nãdãjduiesc în fãgãduinþa** Ta.

*Ps. 73.26; 84.2. **Vers. 74,114.
82. Mi se topesc* ochii dupã fãgãdu-

inþa Ta 
ºi zic: „Când mã vei mângâia?”

*Vers. 123. Ps. 69.3.
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83. Cãci am ajuns* ca un burduf pus
în fum;
totuºi nu uit orânduirile Tale.

*Iov 30.30.

84. Care* este numãrul zilelor robului
Tãu?
Când** vei pedepsi pe cei ce mã

prigonesc? *Ps. 39.4. **Apoc. 6.10.

85. Niºte îngâmfaþi* sapã gropi
înaintea mea;
nu lucreazã dupã Legea Ta.

*Ps. 35.7. Prov. 16.27.

86. Toate poruncile Tale nu sunt
decât credincioºie;
ei mã prigonesc* fãrã** temei:

ajutã-mã! *Vers. 78. **Ps. 35.19; 38.19.

87. Gata, gata sã mã doboare ºi sã mã
prãpãdeascã,
dar eu nu pãrãsesc poruncile Tale.
88. Învioreazã-mã* dupã bunãtatea

Ta,
ca sã pãzesc învãþãturile gurii Tale!

*Vers. 40.

89. Cuvântul Tãu, Doamne,
dãinuieºte în* veci, în ceruri.

*Ps. 89.2. Mat. 24.34,35. 1 Pet. 1.25.

90. Credincioºia Ta þine din neam în
neam;
Tu ai întemeiat pãmântul, ºi el rãmâne

tare.
91. Dupã legile* Tale stã în picioare

totul astãzi,
cãci toate lucrurile Îþi sunt supuse.

*Ier. 33.25.

92. Dacã n-ar fi fost Legea* Ta
desfãtarea mea,
aº fi pierit în ticãloºia mea. *Vers. 24.

93. Niciodatã nu voi uita poruncile
Tale,
cãci prin ele mã înviorezi.
94. Al Tãu sunt: mântuieºte-mã!
Cãci caut poruncile Tale.
95. Niºte rãi mã aºteaptã ca sã mã

piardã;
dar eu iau aminte la învãþãturile Tale.
96. Vãd cã tot* ce este desãvârºit are

margini:
poruncile Tale însã sunt fãrã margini.

*Mat. 5.18; 24.35.

97. Cât de mult iubesc Legea Ta!
Toatã ziua mã gândesc* la ea. *Ps. 1.2.

98. Poruncile Tale mã fac mai înþe-
lept* decât vrãjmaºii mei,
cãci totdeauna le am cu mine.

*Deut. 4.6,8.

99. Sunt mai învãþat decât toþi învãþã-
torii mei,
cãci* mã gândesc la învãþãturile Tale.

*2 Tim. 3.15.

100. Am mai* multã pricepere decât
bãtrânii,
cãci pãzesc poruncile Tale. *Iov 32.7-9.

101. Îmi þin* piciorul departe de
orice drum rãu,
ca sã pãzesc cuvântul Tãu. *Prov. 1.15.

102. Nu mã depãrtez de legile Tale,
cãci Tu mã înveþi.
103. Ce* dulci sunt cuvintele Tale

pentru cerul gurii mele!
Mai dulci decât mierea în gura mea!

*Ps. 19.10. Prov. 8.11.

104. Prin poruncile Tale mã fac mai
priceput,
de aceea urãsc* orice cale a min-

ciunii. *Vers. 128.

105. Cuvântul Tãu este o candelã*
pentru picioarele mele
ºi o luminã pe cãrarea mea. *Prov. 6.23.

106. Jur* – ºi mã voi þine de jurã-
mânt –
cã voi pãzi legile Tale cele drepte.

*Neem. 10.29.

107. Sunt foarte amãrât:
învioreazã-mã*, Doamne, dupã cuvân-

tul Tãu! *Vers. 88.

108. Primeºte, Doamne, simþãmin-
tele* pe care le spune gura mea 
ºi învaþã-mã** legile Tale!

*Osea 14.2. Evr. 13.15. **Vers. 12,26.

109. Viaþa* îmi este necurmat în
primejdie,
ºi totuºi nu uit Legea Ta. *Iov 13.14.

110. Niºte rãi îmi întind* curse,
dar eu nu** mã rãtãcesc de la

poruncile Tale. *Ps. 140.5; 141.9. **Vers. 10,21.

111. Învãþãturile Tale sunt moºtenirea*
mea de veci,
cãci ele** sunt bucuria inimii mele.

*Deut. 33.4. **Vers. 77,92,174.

112. Îmi plec inima sã împlinesc
orânduirile Tale 
totdeauna ºi pânã* la sfârºit. *Vers. 33.

113. Urãsc pe oamenii nehotãrâþi,
dar iubesc Legea Ta.
114. Tu eºti adãpostul* ºi scutul meu;
eu nãdãjduiesc în fãgãduinþa** Ta.

*Ps. 32.7; 91.1. **Vers. 81.
115. Depãrtaþi-vã* de mine, rãilor,
ca sã pãzesc poruncile Dumnezeului

meu! *Ps. 6.8; 139.19. Mat. 7.23.
116. Sprijinã-mã, dupã fãgãduinþa Ta,

ca sã trãiesc,
ºi nu mã lãsa* de ruºine în nãdejdea

mea! *Ps. 25.2. Rom. 5.5; 9.33; 10.11.
117. Fii sprijinul meu, ca sã fiu

scãpat
ºi sã mã veselesc neîncetat de orân-

duirile Tale!
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118. Tu dispreþuieºti pe toþi cei ce se
depãrteazã* de orânduirile Tale,
cãci înºelãtoria lor este zadarnicã.

*Vers. 21.

119. Ca* spuma iei pe toþi cei rãi de
pe pãmânt:
de aceea eu iubesc învãþãturile Tale.

*Ezec. 22.18.

120. Mi se înfioarã carnea* de frica
Ta ºi mã tem de judecãþile Tale.

*Hab. 3.16.

121. Pãzesc Legea ºi dreptatea:
nu mã lãsa în voia asupritorilor mei!
122. Ia sub ocrotirea* Ta binele

robului Tãu 
ºi nu mã lãsa apãsat de niºte îngâm-

faþi! *Evr. 7.22.

123. Mi se topesc ochii* dupã mân-
tuirea Ta 
ºi dupã fãgãduinþa Ta cea dreaptã.

*Vers. 81,82.

124. Poartã-Te cu robul Tãu dupã
bunãtatea Ta 
ºi învaþã-mã* orânduirile Tale!

*Vers. 12.

125. Eu sunt robul* Tãu; dã-mi
pricepere,
ca sã cunosc învãþãturile Tale.

*Ps. 116.16.

126. Este vremea ca Domnul sã
lucreze:
cãci ei calcã Legea Ta.
127. De aceea*, eu iubesc poruncile

Tale 
mai mult decât aurul, da, mai mult

decât aurul curat:
*Vers. 72. Ps. 19.10. Prov. 8.11.

128. de aceea gãsesc drepte toate
poruncile Tale, 
ºi urãsc* orice cale a minciunii.

*Vers. 104.

129. Învãþãturile Tale sunt minunate:
de aceea le pãzeºte sufletul meu.
130. Descoperirea cuvintelor Tale dã

luminã,
dã pricepere* celor fãrã rãutate.

*Ps. 19.7. Prov. 1.4.

131. Deschid gura ºi oftez,
cãci sunt* lacom dupã poruncile Tale.

*Vers. 20.

132. Întoarce-Þi* faþa spre mine ºi ai
milã de mine,
dupã** obiceiul Tãu faþã de cei ce

iubesc Numele Tãu! *Ps. 106.4. **2 Tes. 1.6,7.

133. Întãreºte-mi* paºii în cuvântul
Tãu
ºi nu** lãsa nici o nelegiuire sã stãpâ-

neascã peste mine!
*Ps. 17.5. **Ps. 19.13. Rom. 6.12.

134. Izbãveºte-mã de* asuprirea
oamenilor,
ca sã pãzesc poruncile Tale! *Luca 1.74.

135. Fã sã strãluceascã faþa* Ta peste
robul Tãu 
ºi învaþã-mã** orânduirile Tale!

*Ps. 4.6. **Vers. 12,26.

136. Ochii îmi varsã ºiroaie* de apã,
pentru cã Legea Ta nu este pãzitã.

*Ier. 9.1; 14.17. Ezec. 9.4.

137. Tu eºti drept*, Doamne,
ºi judecãþile Tale sunt fãrã prihanã.

*Ezra 9.15. Neem. 9.33. Ier. 12.1. Dan. 9.7.

138. Tu Îþi întemeiezi învãþãturile*
pe dreptate 
ºi pe cea mai mare credincioºie.

*Ps. 19.7-9.

139. Râvna* mea mã mãnâncã,
pentru cã potrivnicii mei uitã cuvin-

tele Tale. *Ps. 69.9. Ioan 2.17.

140. Cuvântul Tãu este cu totul
încercat*,
ºi robul Tãu îl iubeºte.

*Ps. 12.6; 18.30; 19.8. Prov. 30.5

141. Sunt mic ºi dispreþuit,
dar nu uit poruncile Tale.
142. Dreptatea Ta este o dreptate

veºnicã,
ºi Legea Ta este adevãrul*.

*Vers. 151. Ps. 19.9. Ioan 17.17.

143. Necazul ºi strâmtorarea mã ajung,
dar poruncile Tale sunt desfãtarea*

mea. *Vers. 77.

144. Învãþãturile Tale sunt drepte pe
vecie:
dã-mi pricepere*, ca sã trãiesc!

*Vers. 34,73,169.

145. Te chem din toatã inima mea:
ascultã-mã, Doamne,
ca sã pãzesc orânduirile Tale.
146. Te chem: mântuieºte-mã,
ca sã pãzesc învãþãturile Tale!
147. O iau înaintea* zorilor ºi strig;
nãdãjduiesc** în fãgãduinþele Tale.

*Ps. 5.3; 88.13; 130.6. **Vers. 74.

148. O iau înaintea* strãjilor de
noapte ºi deschid ochii,
ca sã mã gândesc adânc la cuvântul

Tãu. *Ps. 63.1,6.

149. Ascultã-mi glasul, dupã bunãta-
tea Ta:
învioreazã-mã*, Doamne, dupã jude-

cata Ta! *Vers. 40,154.

150. Se apropie cei ce urmãresc
miºelia
ºi se depãrteazã de Legea Ta.
151. Dar Tu eºti aproape*, Doamne,
ºi** toate poruncile Tale sunt adevã-

rul. *Ps. 145.18. **Vers. 142.
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152. De multã vreme ºtiu din învã-
þãturile Tale 
cã le-ai aºezat pentru* totdeauna.

*Luca 21.33.

153. Vezi-mi* ticãloºia ºi izbãveº-
te-mã,
cãci nu uit Legea Ta. *Plân. 5.1.

154. Apãrã-mi* pricina ºi rãscum-
pãrã-mã,
învioreazã-mã** dupã fãgãduinþa Ta.

*1 Sam. 24.15. Ps. 35.1. Mica 7.9. **Vers. 40.

155. Mântuirea este departe* de cei
rãi,
cãci ei nu cautã orânduirile Tale. *Iov 5.4.

156. Mari sunt îndurãrile Tale, Doamne!
Învioreazã-mã* dupã judecãþile Tale!

*Vers. 149.

157. Mulþi sunt prigonitorii ºi potriv-
nicii mei,
dar nu* mã depãrtez de învãþãturile

Tale. *Vers. 51. Ps. 44.18. 

158. Vãd cu scârbã* pe cei necre-
dincioºi Þie,
care nu pãzesc cuvântul Tãu.

*Vers. 136. Ezec. 9.4.

159. Vezi cât de mult iubesc eu
poruncile Tale:
învioreazã-mã*, Doamne, dupã bunã-

tatea Ta! *Vers. 88.

160. Temelia cuvântului Tãu este
adevãrul,
ºi toate legile Tale cele drepte sunt

veºnice.
161. Niºte* voievozi mã prigonesc

fãrã temei,
dar inima mea nu tremurã decât de

cuvintele Tale. *1 Sam. 24.11,14; 26.18. Vers. 23.

162. Mã bucur de cuvântul Tãu 
ca cel ce gãseºte o mare pradã.
163. Urãsc ºi nu pot suferi minciuna,
dar iubesc Legea Ta.
164. De ºapte ori pe zi Te laud,
din pricina legilor Tale celor drepte.
165. Multã* pace au cei ce iubesc

Legea Ta 
ºi nu li se întâmplã nici o nenorocire.

*Prov. 3.2. Isa. 32.17.

166. Eu nãdãjduiesc* în mântuirea
Ta, Doamne,
ºi împlinesc poruncile Tale.

*Gen. 49.18. Vers. 174.

167. Sufletul meu þine învãþãturile Tale,
ºi le iubesc mult de tot!
168. Pãzesc poruncile ºi învãþãturile

Tale,
cãci* toate cãile mele sunt înaintea

Ta. *Prov. 5.21.

169. Sã ajungã strigãtul meu pânã la
Tine, Doamne!

Dã-mi pricepere*, dupã fãgãduinþa
Ta. *Vers. 144.

170. Sã ajungã cererea mea pânã la
Tine!
Izbãveºte-mã, dupã fãgãduinþa Ta!
171. Buzele* mele sã vesteascã lauda Ta,
cãci Tu mã înveþi orânduirile Tale!

*Vers. 7.

172. Sã cânte limba mea cuvântul
Tãu,
cãci toate poruncile Tale sunt drepte!
173. Mâna Ta sã-mi fie într-ajutor,
cãci am* ales poruncile Tale.

*Ios. 24.22. Prov. 1.29. Luca 10.42.

174. Suspin* dupã mântuirea Ta,
Doamne,
ºi Legea** Ta este desfãtarea mea.

*Vers. 166. **Vers. 16,24,47,77,111.

175. Sã-mi trãiascã sufletul ºi sã Te
laude,
ºi judecãþile Tale sã mã sprijine!
176. Rãtãcesc* ca o oaie pierdutã:

cautã pe robul Tãu,
cãci nu uit poruncile Tale.

*Isa. 53.6. Luca 15.4, etc. 1 Pet. 2.25.

PSALMUL 120
O cântare a treptelor.

1201. Cãtre Domnul strig în strâm-
torarea* mea,

ºi El m-ascultã. *Ps. 118.5. Iona 2.2.

2. Doamne, scapã-mi sufletul de buza
mincinoasã,
de limba înºelãtoare!
3. Ce-þi dã El þie, ce-þi aduce El þie,
limbã înºelãtoare?
4. Sãgeþi ascuþite de rãzboinic 
cu cãrbuni aprinºi de ienupãr.
5. Vai de mine cã locuiesc la Meºec*,
cã** locuiesc în corturile Cheda-

rului! *Gen. 10.2. 
Ezec. 27.13. **Gen. 25.13. 1 Sam. 25.1. Ier. 49.28,29.

6. Destul mi-a locuit sufletul
lângã cei ce urãsc pacea.
7. Eu sunt pentru pace;
dar de îndatã ce vorbesc eu, ei sunt

pentru rãzboi.

PSALMUL 121
O cântare a treptelor.

1211. Îmi ridic ochii spre munþi...
De unde-mi va veni ajutorul?

2. Ajutorul* îmi vine de la Domnul,
care a fãcut cerurile ºi pãmântul.

*Ps. 124.8.
3. Da, El nu* va îngãdui sã þi se

clatine piciorul;
Cel ce te pãzeºte nu** va dormita.

*1 Sam. 2.9. Prov. 3.23,26. **Ps. 127.1. Isa. 27.3.
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4. Iatã cã nu dormiteazã, nici nu doarme
Cel ce pãzeºte pe Israel.
5. Domnul este pãzitorul tãu,
Domnul este umbra* ta pe mâna ta

cea** dreaptã. *Isa. 25.4. **Ps. 16.8; 109.31.

6. De aceea nu te va bate soarele* ziua,
nici luna noaptea. *Ps. 91.5. Isa. 49.10. Apoc. 7.16.

7. Domnul te va pãzi* de orice rãu,
îþi va pãzi sufletul. *Ps. 41.2; 97.10; 145.20.

8. Domnul te va pãzi* la plecare ºi la
venire,
de acum ºi pânã în veac.

*Deut. 28.6. Prov. 2.8; 3.6.

PSALMUL 122
O cântare a treptelor. 

Un psalm al lui David.

1221. Mã bucur când mi se zice
„Haidem* la Casa Domnului!”

*Isa. 2.3. Zah. 8.21.

2. Picioarele mi se opresc în porþile
tale, Ierusalime!
3. Ierusalime, tu eºti zidit
ca o cetate fãcutã* dintr-o bucatã!

*2 Sam. 5.9.

4. Acolo* se suie seminþiile, semin-
þiile Domnului,
dupã legea** lui Israel,
ca sã laude Numele Domnului.

*Exod 23.17. Deut. 16.16. **Exod 16.34.

5. Cãci* acolo sunt scaunele de dom-
nie pentru judecatã,
scaunele de domnie ale casei lui

David. *Deut. 17.8. 2 Cron. 19.8.

6. Rugaþi-vã* pentru pacea Ierusa-
limului!
Cei ce te iubesc sã se bucure de

odihnã. *Ps. 51.18.

7. Pacea sã fie între zidurile tale,
ºi liniºtea, în casele tale domneºti!
8. Din pricina fraþilor ºi prietenilor mei,
doresc pacea în sânul tãu.
9. Din pricina Casei Domnului Dum-

nezeului nostru,
fac urãri pentru fericirea* ta.

*Neem. 2.10.

PSALMUL 123
O cântare a treptelor.

1231. La Tine îmi* ridic ochii, la
Tine care locuieºti** în ceruri.

*Ps. 121.1; 141.8. **Ps. 2.4; 11.4; 115.3.

2. Cum se uitã ochii robilor la mâna
stãpânilor lor,
ºi ochii roabei, la mâna stãpânei ei,
aºa se uitã ochii noºtri la Domnul

Dumnezeul nostru
pânã va avea milã de noi.

3. Ai milã de noi, Doamne, ai milã de
noi,
cãci suntem sãtui de dispreþ;
4. ne este sãtul sufletul
de batjocurile celor îngâmfaþi,
de dispreþul celor trufaºi.

PSALMUL 124
O cântare a treptelor. 

Un psalm al lui David.

124 1. De n-ar fi fost Domnul de
partea noastrã –

sã spunã* Israel acum! – *Ps. 129.1.

2. de n-ar fi fost Domnul de partea
noastrã
când s-au ridicat oamenii împotriva

noastrã,
3. ne-ar* fi înghiþit de vii,
când li s-a aprins mânia împotriva

noastrã; *Ps. 56.1,2; 57.3. Prov. 1.12.

4. ne-ar fi înecat apele,
ar fi trecut râurile peste sufletul nostru;
5. ar fi trecut peste sufletul nostru

valurile nãprasnice.
6. Binecuvântat sã fie Domnul,
care nu ne-a dat pradã dinþilor lor!
7. Sufletul ne-a scãpat ca* pasãrea

din laþul pãsãrarului;
laþul s-a rupt, ºi noi am scãpat.

*Ps. 91.3. Prov. 6.5.

8. Ajutorul* nostru este în Numele
Domnului,
care** a fãcut cerurile ºi pãmântul.

*Ps. 121.2. **Gen. 1.1. Ps. 134.3.

PSALMUL 125
O cântare a treptelor.

125 1. Cei ce se încred în Domnul
sunt ca muntele Sionului care

nu se clatinã, ci stã întãrit pe vecie.
2. Cum este înconjurat Ierusalimul de

munþi,
aºa înconjoarã Domnul pe poporul

Sãu, de acum ºi pânã în veac.
3. Cãci toiagul* de cârmuire al

rãutãþii nu va rãmâne pe moºtenirea
celor neprihãniþi,
pentru ca cei neprihãniþi sã nu întindã

mâinile spre nelegiuire. *Prov. 22.8. Isa. 14.5.

4. Doamne, varsã-Þi binefacerile
peste cei buni 
ºi peste cei cu inima fãrã prihanã!
5. Dar pe cei ce apucã pe cãi*

lãturalnice,
sã-i nimiceascã Domnul împreunã cu

cei ce fac rãu!
Pacea** sã fie peste Israel!

*Prov. 2.15. **Ps. 128.6. Gal. 6.16.

PSALMII 121, 122, 123, 124, 125 629



PSALMUL 126
O cântare a treptelor.

126 1. Când a adus Domnul înapoi
pe prinºii de rãzboi ai Sionului,

parcã* visam. *Fapt. 12.9.
2. Atunci gura* ne era plinã de

strigãte de bucurie,
ºi limba, de cântãri de veselie.
Atunci se spunea printre neamuri:
„Domnul a fãcut mari lucruri pentru

ei!” *Iov 8.21.
3. Da, Domnul a fãcut mari lucruri

pentru noi, 
ºi de aceea suntem plini de bucurie.
4. Doamne, adu înapoi pe prinºii

noºtri de rãzboi,
ca pe niºte râuri în partea de miazãzi!
5. Cei* ce seamãnã cu lacrimi 
vor secera cu cântãri de veselie.

*Ier. 31.9, etc.
6. Cel ce umblã plângând, când aruncã

sãmânþa,
se întoarce cu veselie când îºi strânge

snopii.

PSALMUL 127
O cântare a treptelor. 

Un psalm al lui Solomon.

127 1. Dacã nu zideºte Domnul o
casã,

degeaba lucreazã cei ce o zidesc;
dacã nu* pãzeºte Domnul o cetate,
degeaba vegheazã cel ce o pãzeºte.

*Ps. 121.3-5.
2. Degeaba vã sculaþi de dimineaþã ºi

vã culcaþi târziu,
ca sã mâncaþi* o pâine câºtigatã cu

durere;
cãci preaiubiþilor Lui El le dã pâine

ca în somn. *Gen. 3.17,19.
3. Iatã, fiii* sunt o moºtenire de la

Domnul,
rodul** pântecelui este o rãsplatã datã

de El. *Gen. 33.5; 48.4. Ios. 24.3,4. **Deut. 28.4.
4. Ca sãgeþile în mâna unui rãzboinic
aºa sunt fiii fãcuþi la tinereþe.
5. Ferice de omul care îºi umple tolba

de sãgeþi cu ei!
Cãci ei* nu vor rãmâne de ruºine 
când vor vorbi cu vrãjmaºii lor la

poartã. *Iov 5.4. Prov. 27.11.

PSALMUL 128
O cântare a treptelor.

1281. Ferice de* oricine se teme
de Domnul 

ºi umblã pe cãile Lui! *Ps. 112.1; 115.13; 119.1.
2. Cãci* atunci te bucuri de lucrul

mâinilor tale,
eºti fericit ºi-þi merge bine. *Isa. 3.10.

3. Nevasta ta este ca* o viþã roditoare
înãuntrul casei tale;
copiii tãi stau ca** niºte lãstari de

mãslin împrejurul mesei tale.
*Ezec. 19.10. **Ps. 52.8; 144.12.

4. Aºa este binecuvântat
omul care se teme de Domnul.
5. Sã te binecuvânteze* Domnul din Sion,
sã vezi fericirea Ierusalimului, în toate

zilele vieþii tale, *Ps. 134.3.
6. ºi sã vezi* pe copiii copiilor tãi!
Pacea** sã fie peste Israel!

*Gen. 50.23. **Iov 42.16. Ps. 125.5.

PSALMUL 129
O cântare a treptelor.

1291. Destul m-au asuprit din
tinereþe* –

s-o spunã** Israel! –
*Ezec. 23.3. Osea 2.15; 11.1. **Ps. 124.1.

2. destul m-au asuprit din tinereþe,
dar nu m-au biruit.
3. Plugarii au arat pe spinarea mea,
au tras brazde lungi pe ea.
4. Domnul este drept:
El a tãiat funiile celor rãi.
5. Sã se umple de ruºine ºi sã dea

înapoi
toþi cei ce urãsc Sionul!
6. Sã fie ca iarba* de pe acoperiºuri,
care se usucã înainte de a fi smulsã!

*Ps. 37.2.
7. Secerãtorul nu-ºi umple mâna cu ea,
cel ce leagã snopii nu-ºi încarcã

braþul cu ea,
8. ºi trecãtorii nu zic:
„Binecuvântarea* Domnului sã fie

peste voi!”
„Vã binecuvântãm în Numele Dom-

nului!” *Rut 2.4. Ps. 118.26.

PSALMUL 130
O cântare a treptelor.

130 1. Din fundul* adâncului, Te
chem, Doamne! *Plân. 3.55. Iona 2.2.

2. Doamne, ascultã-mi glasul!
Sã ia aminte urechile Tale
la glasul cererilor mele!
3. Dacã* ai pãstra, Doamne, aducerea

aminte a nelegiuirilor,
cine ar putea sta în picioare, Doamne?

*Ps. 143.2. Rom. 3.20,23,24.
4. Dar la Tine este iertare*,
ca sã fii de temut**.

*Exod 34.7. **1 Împ. 8.40. Ps. 2.11. Ier. 33.8,9.
5. Eu nãdãjduiesc* în Domnul, sufletul

meu nãdãjduieºte,
ºi aºtept** fãgãduinþa Lui.
*Ps. 27.14; 33.20; 40.1. Isa. 8.17; 26.8; 30.18. **Ps. 119.81.

6. Sufletul* meu aºteaptã pe Domnul 
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mai mult decât aºteaptã strãjerii
dimineaþa,
da, mai mult decât aºteaptã strãjerii

dimineaþa. *Ps. 63.6; 119.147.

7. Israele, pune-þi nãdejdea* în Domnul,
cãci la** Domnul este îndurarea 
ºi la El este belºug de rãscumpãrare!

*Ps. 131.3. **Ps. 86.5,15. Isa. 55.7.

8. El* va rãscumpãra pe Israel
din toate nelegiuirile lui.

*Ps. 103.3,4. Mat. 1.21.

PSALMUL 131
O cântare a treptelor. 

Un psalm al lui David.

1311. Doamne, eu n-am o inimã
îngâmfatã, nici priviri trufaºe,

nu mã îndeletnicesc cu lucruri prea mari
ºi* prea înalte pentru mine. *Rom. 12.16.

2. Dimpotrivã, sufletul îmi este liniºtit
ºi potolit
ca* un copil înþãrcat care stã lângã

mama sa;
da, sufletul meu este ca un copil

înþãrcat. *Mat. 18.3. 1 Cor. 14.20.

3. Pune-þi nãdejdea* în Domnul,
Israele,
de acum ºi pânã în veac! *Ps. 130.7.

PSALMUL 132
O cântare a treptelor.

132 1. Doamne, adu-Þi aminte de
David

ºi de toate necazurile lui!
2. Adu-Þi aminte cum a jurat el

Domnului
ºi a fãcut* urmãtoarea juruinþã Puter-

nicului** lui Iacov: *Ps. 65.1. **Gen. 49.24.

3. „Nu voi intra în cortul în care
locuiesc,
nu mã voi sui în patul în care mã

odihnesc,
4. nu* voi da somn ochilor mei,
nici aþipire pleoapelor mele, *Prov. 6.4.

5. pânã nu voi gãsi* un loc pentru
Domnul,
o locuinþã pentru Puternicul lui

Iacov.” – *Fapt. 7.46.

6. Iatã, am auzit vorbindu-se despre
el la* Efrata,
l-am gãsit** în† ogorul Iaar...

*1 Sam. 17.12. **1 Sam. 7.1. †1 Cron. 13.5.

7. „Haidem la locuinþa Lui,
sã* ne închinãm înaintea aºternutului

picioarelor Lui!... *Ps. 5.7; 99.5.

8. Scoalã-Te*, Doamne, vino la locul
Tãu de odihnã,
Tu ºi chivotul** mãreþiei Tale!

*Num. 10.35. 2 Cron. 6.41,42. **Ps. 78.61.

9. Preoþii Tãi sã se îmbrace* în nepri-
hãnire,
ºi credincioºii Tãi sã scoatã strigãte

de bucurie! *Iov 29.14. Vers. 16. Isa. 61.10.

10. Pentru robul Tãu David,
nu lepãda pe unsul Tãu!” –
11. Domnul* a jurat lui David

adevãrul
ºi nu Se va întoarce de la ce a jurat:
„Voi pune pe scaunul tãu de domnie

un fiu din** trupul tãu. *Ps. 89.3,4,33, etc.; 
110.4. **2 Sam. 7.12. 2 Cron. 6.16. Luca 1.69. Fapt. 2.30.

12. Dacã fiii tãi vor pãzi legãmântul
Meu
ºi învãþãturile Mele pe care li le voi da,
vor ºedea ºi fiii lor în veci pe scaunul

tãu de domnie.” –
13. Da*, Domnul a ales Sionul,
l-a dorit ca locuinþã a Lui ºi a zis:

*Ps. 48.1,2.

14. „Acesta* este locul Meu de
odihnã pe vecie;
voi locui în el, cãci l-am dorit.

*Ps. 68.16.

15. Îi voi* binecuvânta din belºug hrana,
voi sãtura cu pâine pe sãracii lui.

*Ps. 147.14.

16. Voi îmbrãca în* mântuire pe
preoþii lui,
ºi** credincioºii lui vor scoate

strigãte de bucurie.
*2 Cron. 6.41. Vers. 9. Ps. 149.4. **Osea 11.12.

17. Acolo* voi înãlþa puterea lui
David,
voi pregãti** o candelã unsului Meu,
*Ezec. 29.21. Luca 1.69. **1 Împ. 4.36; 15.4. 2 Cron. 21.7.

18. voi îmbrãca* cu ruºine pe vrãj-
maºii lui,
ºi peste el va strãluci cununa lui.”

*Ps. 35.26; 109.29.

PSALMUL 133
O cântare a treptelor. 

Un psalm al lui David.

1331. Iatã, ce plãcut ºi ce dulce
este sã locuiascã fraþii* împre-

unã! *Gen. 13.8. Evr. 13.1.

2. Este ca untdelemnul* de preþ, care,
turnat pe capul lui,
se coboarã pe barbã,
pe barba lui Aaron,
se coboarã pe marginea veºmintelor

lui. *Exod 30.25,30.

3. Este ca roua Hermonului*
care se coboarã pe munþii Sionului,
cãci acolo** dã Domnul binecu-

vântarea,
viaþa, pentru veºnicie.

*Deut. 4.48. **Lev. 25.21. Deut. 28.8. Ps. 42.8.
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PSALMUL 134
O cântare a treptelor.

134 1. Iatã, binecuvântaþi pe Dom-
nul, toþi* robii Domnului,

care** staþi noaptea în Casa Dom-
nului! *Ps. 135.1,2. **1 Cron. 9.33.

2. Ridicaþi-vã* mâinile spre Sfântul
Locaº
ºi binecuvântaþi pe Domnul! *1 Tim. 2.8.

3. Domnul sã te binecuvânteze din*
Sion,
El, care** a fãcut cerurile ºi pãmântul!

*Ps. 124.8. **Ps. 128.5; 135.21.

PSALMUL 135

1351. Lãudaþi pe Domnul! Lãudaþi
Numele Domnului,

lãudaþi-L*, robi ai Domnului,
*Ps. 113.1; 134.1.

2. care* staþi în Casa Domnului,
în curþile** Casei Dumnezeului nos-

tru! *Luca 2.37. **Ps. 92.13; 96.8; 116.19.

3. Lãudaþi pe Domnul, cãci Domnul
este bun*;
cântaþi Numele Lui, cãci** este bine-

voitor. *Ps. 119.68. **Ps. 147.1.

4. Cãci Domnul ªi-a ales pe Iacov*,
pe Israel, ca sã fie al Lui.

*Exod 19.5. Deut. 7.6,7; 10.15.

5. ªtiu cã Domnul este mare* 
ºi cã Domnul nostru este mai presus

de toþi dumnezeii. *Ps. 95.3; 97.9.

6. Domnul face tot* ce vrea
în ceruri ºi pe pãmânt,
în mãri ºi în toate adâncurile. *Ps. 115.3.

7. El* ridicã norii de la marginile
pãmântului,
dã** naºtere la fulgere ºi ploaie 
ºi scoate vântul din cãmãrile† lui.

*Ier. 10.13; 51.16. **Iov 28.25,26; 38.24, etc. Zah. 10.1. †Iov 38.22.

8. El* a lovit pe întâii nãscuþi ai
Egiptului,
de la oameni pânã la dobitoace.

*Exod 12.12,29. Ps. 78.51; 136.10.
9. A trimis* semne ºi minuni în

mijlocul tãu, Egiptule:
împotriva** lui faraon ºi împotriva

tuturor slujitorilor lui.
*Exod 7-10,14. **Ps. 136.15.

10. A* lovit multe neamuri 
ºi a ucis împãraþi puternici:

*Num. 21.24-26,34,35. Ps. 136.17, etc.
11. pe Sihon, împãratul amoriþilor,
pe Og, împãratul Basanului,
ºi pe toþi împãraþii* Canaanului;

*Ios. 12.7.

12. ºi* le-a dat þara de moºtenire,
de moºtenire poporului Sãu, Israel.

*Ps. 78.55; 136.21,22.

13. Doamne, Numele* Tãu rãmâne pe
vecie;
Doamne, pomenirea Ta þine din neam

în neam, *Exod 3.15. Ps. 102.12.

14. cãci* Domnul va judeca pe
poporul Sãu, 
ºi va avea milã de robii Sãi. *Deut. 32.36.

15. Idolii* neamurilor sunt argint ºi
aur,
lucrare fãcutã de mâinile oamenilor.

*Ps. 115.4-8.

16. Au gurã, ºi nu vorbesc,
au ochi, ºi nu vãd,
17. au urechi, ºi totuºi n-aud,
da, n-au suflare în gurã.
18. Ca ei sunt cei ce-i fac,
toþi cei ce se încred în ei.
19. Casa lui Israel, binecuvântaþi* pe

Domnul!
Casa lui Aaron, binecuvântaþi pe

Domnul! *Ps. 115.9, etc.

20. Casa lui Levi, binecuvântaþi pe
Domnul!
Cei ce vã temeþi de Domnul, binecu-

vântaþi pe Domnul!
21. Domnul sã fie binecuvântat din*

Sion,
El, care locuieºte în Ierusalim!
Lãudaþi pe Domnul! *Ps. 134.3.

PSALMUL 136

136 1. Lãudaþi* pe Domnul, cãci
este bun,

cãci** în veac þine îndurarea Lui!
*Ps. 106.1; 107.1; 118.1. **1 Cron. 16.34,41. 2 Cron. 20.21.

2. Lãudaþi pe Dumnezeul* dumne-
zeilor,
cãci în veac þine îndurarea Lui!

*Deut. 10.17.

3. Lãudaþi pe Domnul domnilor,
cãci în veac þine îndurarea Lui!
4. Pe Cel ce* singur face minuni mari,
cãci în veac þine îndurarea Lui!

*Ps. 72.18.

5. Pe Cel* ce a fãcut cerurile cu
pricepere,
cãci în veac þine îndurarea Lui!

*Gen. 1.1. Prov. 3.19. Ier. 51.15.

6. Pe Cel* ce a întins pãmântul pe ape,
cãci în veac þine îndurarea Lui!

*Gen. 1.9. Ps. 24.2. Ier. 10.12.

7. Pe Cel* ce a fãcut luminãtori mari,
cãci în veac þine îndurarea Lui!

*Gen. 1.14.

8. Soarele*, ca sã stãpâneascã ziua,
cãci în veac þine îndurarea Lui!

*Gen. 1.16.

9. Luna ºi stelele, ca sã stãpâneascã
noaptea,
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cãci în veac þine îndurarea Lui!
10. Pe Cel* ce a lovit pe egipteni în

întâii lor nãscuþi,
cãci în veac þine îndurarea Lui!

*Exod 12.29. Ps. 135.8.

11. ªi* a scos pe Israel din mijlocul
lor,
cãci în veac þine îndurarea Lui!

*Exod 12.51; 13.3,17.

12. Cu* mânã tare ºi cu braþ întins,
cãci în veac þine îndurarea Lui!

*Exod 6.6.

13. Pe Cel* ce a tãiat în douã Marea
Roºie,
cãci în veac þine îndurarea Lui!

*Exod 14.21,22. Ps. 78.13.

14. Care a trecut pe Israel prin mij-
locul ei,
cãci în veac þine îndurarea Lui!
15. ªi* a aruncat pe faraon ºi oºtirea

lui în Marea Roºie,
cãci în veac þine îndurarea Lui!

*Exod 14.27. Ps. 135.9.

16. Pe Cel* ce a cãlãuzit pe poporul
Sãu în pustiu,
cãci în veac þine îndurarea Lui!

*Exod 13.18; 15.22. Deut. 8.15.

17. Pe Cel* ce a lovit împãraþi mari,
cãci în veac þine îndurarea Lui!

*Ps. 135.10,11.

18. Pe Cel* ce a ucis împãraþi puter-
nici,
cãci în veac þine îndurarea Lui!

*Deut. 29.7.

19. Pe Sihon*, împãratul amoriþilor,
cãci în veac þine îndurarea Lui!

*Num. 21.21.

20. ªi pe Og*, împãratul Basanului,
cãci în veac þine îndurarea Lui! 

*Num. 21.33.

21. ªi* le-a dat þara de moºtenire,
cãci în veac þine îndurarea Lui!

*Ios. 12.1, etc. Ps. 135.12.

22. De moºtenire robului Sãu Israel,
cãci în veac þine îndurarea Lui!
23. Pe Cel ce ªi-a adus* aminte de

noi când eram smeriþi,
cãci în veac þine îndurarea Lui!

*Gen. 8.1. Deut. 32.36. Ps. 113.7.

24. ªi ne-a izbãvit de asupritorii
noºtri,
cãci în veac þine îndurarea Lui!
25. Pe Cel* ce dã hranã oricãrei

fãpturi,
cãci în veac þine îndurarea Lui!

*Ps. 104.27; 145.15; 147.9.

26. Lãudaþi pe Dumnezeul cerurilor,
cãci în veac þine îndurarea Lui!

PSALMUL 137

1371. Pe malurile râurilor Babilo-
nului

ºedeam jos ºi plângeam,
când ne aduceam aminte de Sion.
2. În sãlciile din þinutul acela
ne atârnaserãm harpele.
3. Cãci acolo, biruitorii noºtri ne

cereau cântãri,
ºi asupritorii* noºtri ne cereau bucurie,

zicând:
„Cântaþi-ne câteva din cântãrile

Sionului!” – *Ps. 79.1.

4. Cum sã cântãm noi cântãrile Domnului
pe un pãmânt strãin?
5. Dacã te voi uita, Ierusalime,
sã-ºi uite dreapta mea destoinicia ei!
6. Sã mi se lipeascã limba* de cerul gurii,
dacã nu-mi voi aduce aminte de tine,
dacã nu voi face din Ierusalim
culmea bucuriei mele! *Ezec. 3.26.

7. Adu-Þi aminte, Doamne, de copiii*
Edomului,
care, în ziua nenorocirii Ierusali-

mului,
ziceau: „Radeþi-l, radeþi-l
din temelii!”

*Ier. 49.7, etc. Plân. 4.22. Ezec. 25.12. Obad. 10, etc.

8. Ah! fiica Babilonului, sortitã pus-
tiirii*,
ferice de cine-þi** va întoarce la fel
rãul pe care ni l-ai fãcut! *Isa. 13.1,6, etc.; 

47.1. Ier. 25.12; 50.2. **Ier. 50.15,29. Apoc. 18.6.

9. Ferice de cine va apuca pe pruncii tãi 
ºi-i va zdrobi* de stâncã! *Isa. 13.16.

PSALMUL 138
Un psalm al lui David.

1381. Te laud din toatã inima, cânt
laudele Tale înaintea dumne-

zeilor. *Ps. 119.46.

2. Mã* închin în** Templul Tãu cel
sfânt
ºi laud Numele Tãu, pentru bunãtatea

ºi credincioºia Ta,
cãci Þi s-a mãrit† faima prin împli-

nirea fãgãduinþelor Tale.
*Ps. 28.2. **1 Împ. 8.29,30. Ps. 5.7. †Isa. 42.21.

3. În ziua când Te-am chemat, m-ai
ascultat,
m-ai îmbãrbãtat ºi mi-ai întãrit

sufletul.
4. Toþi* împãraþii pãmântului Te vor

lãuda, Doamne,
când vor auzi cuvintele gurii Tale;

*Ps. 102.15,22.

5. ei vor lãuda cãile Domnului,
cãci mare este slava Domnului!
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6. Domnul este* înãlþat: totuºi vede**
pe cei smeriþi 
ºi cunoaºte de departe pe cei îngâmfaþi.

*Ps. 113.5,6. Isa. 57.15. **Prov. 3.34. Iac. 4.6. 1 Pet. 5.5.

7. Când* umblu în mijlocul strâmto-
rãrii, Tu mã înviorezi,
Îþi întinzi mâna spre mânia vrãjma-

ºilor mei,
ºi dreapta Ta mã mântuieºte. *Ps. 23.3,4.

8. Domnul* va sfârºi ce a început
pentru mine.
Doamne, bunãtatea Ta þine în veci:
nu** pãrãsi lucrãrile mâinilor Tale.

*Ps. 57.2. Filp. 1.6. **Iov 10.3,8; 14.15.

PSALMUL 139
Cãtre mai marele cântãreþilor. 

Un psalm al lui David.

139 1. Doamne, Tu mã cercetezi*
de aproape ºi mã cunoºti,

*Ps. 17.3. Ier. 12.3.

2. ºtii* când stau jos ºi când mã scol,
ºi de departe îmi pãtrunzi** gândul.

*2 Împ. 19.27. **Mat. 9.4. Ioan 2.24,25.

3. ªtii* când umblu ºi când mã culc, 
ºi cunoºti toate cãile mele. *Iov 31.4.

4. Cãci nu-mi ajunge cuvântul pe
limbã,
ºi Tu*, Doamne, îl ºi cunoºti în totul.

*Evr. 4.13.

5. Tu mã înconjori pe dinapoi ºi pe
dinainte
ºi-Þi pui mâna peste mine.
6. O ºtiinþã* atât de minunatã este

mai presus de puterile mele:
este prea înaltã ca s-o pot prinde.

*Iov 42.3. Ps. 40.5; 131.1.

7. Unde* mã voi duce departe de
Duhul Tãu 
ºi unde voi fugi departe de faþa Ta?

*Ier. 23.24. Iona 1.3.

8. Dacã* mã voi sui în cer, Tu eºti acolo;
dacã** mã voi culca în Locuinþa

morþilor, iatã-Te ºi acolo;
*Amos 9.2-4. **Iov 26.6. Prov. 15.11.

9. dacã voi lua aripile zorilor 
ºi mã voi duce sã locuiesc la mar-

ginea mãrii,
10. ºi acolo mâna Ta mã va cãlãuzi,
ºi dreapta Ta mã va apuca.
11. Dacã voi zice: „Cel puþin întu-

nericul mã va acoperi 
ºi se va face noapte lumina dimpre-

jurul meu!”
12. Iatã cã nici chiar întunericul* nu

este întunecos pentru Tine;
ci noaptea strãluceºte ca ziua,
ºi întunericul, ca lumina.

*Iov 26.6; 34.22. Dan. 2.22. Evr. 4.13.

13. Tu mi-ai întocmit rinichii,
Tu m-ai þesut în pântecele mamei

mele:
14. Te laud cã sunt o fãpturã aºa de

minunatã.
Minunate sunt lucrãrile Tale, 
ºi ce bine vede sufletul meu lucrul

acesta!
15. Trupul* meu nu era ascuns de Tine,
când am fost fãcut într-un loc tainic,
þesut în chip ciudat, ca în adâncimile

pãmântului. *Iov 10.8,9. Ecl. 11.5.

16. Când nu eram decât un plod fãrã
chip, ochii Tãi mã vedeau;
ºi în cartea Ta erau scrise toate zilele

care-mi erau rânduite,
mai înainte de a fi fost vreuna din ele.
17. Cât* de nepãtrunse mi se par

gândurile Tale, Dumnezeule,
ºi cât de mare este numãrul lor!

*Ps. 40.5.

18. Dacã le numãr, sunt mai multe
decât boabele de nisip.
Când mã trezesc, sunt tot cu Tine.
19. O, Dumnezeule, de ai ucide* pe

cel rãu!
Depãrtaþi-vã** de la mine, oameni

setoºi de sânge! *Isa. 14.4. **Ps. 119.115.

20. Ei vorbesc* despre Tine în chip
nelegiuit,
Îþi iau Numele ca sã mintã, ei,

vrãjmaºii Tãi! *Iuda 15.

21. Sã* nu urãsc eu, Doamne, pe cei
ce Te urãsc 
ºi sã nu-mi fie scârbã de cei ce se

ridicã împotriva Ta? *2 Cron. 19.2. Ps. 119.158.

22. Da, îi urãsc cu o urã desãvârºitã;
îi privesc ca pe vrãjmaºi ai mei.
23. Cerceteazã-mã*, Dumnezeule, ºi

cunoaºte-mi inima!
Încearcã-mã ºi cunoaºte-mi gândurile!

*Iov 31.6. Ps. 26.2.

24. Vezi dacã sunt pe o cale rea, 
ºi du-mã* pe calea veºniciei!

*Ps. 5.8; 143.10.

PSALMUL 140
Cãtre mai marele cântãreþilor. 

Un psalm al lui David.

1401. Scapã-mã, Doamne, de
oamenii cei rãi! 

Pãzeºte-mã* de oamenii asupritori,
*Vers. 4.

2. care cugetã lucruri rele în inima lor 
ºi sunt totdeauna* gata sã aþâþe rãzboiul!

*Ps. 56.6.

3. Ei îºi ascut limba ca un ºarpe,
au pe buze o otravã de nãpârcã*. –

*Ps. 58.4. Rom. 3.13. (Oprire)
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4. Pãzeºte-mã*, Doamne, de mâinile
celui rãu!
Fereºte-mã** de oamenii asupritori,
care se gândesc sã mã doboare!

*Ps. 71.4. **Vers. 1.

5. Niºte* îngâmfaþi îmi întind curse
ºi laþuri,
pun reþele de-a lungul drumului 
ºi îmi întind capcane. –

*Ps. 35.7; 57.6; 119.110; 141.9. Ier. 18.22. (Oprire)

6. Eu zic Domnului: „Tu eºti Dum-
nezeul meu!
Ia aminte, Doamne, la glasul rugã-

ciunilor mele!
7. Doamne Dumnezeule, tãria mân-

tuirii mele,
Tu-mi acoperi capul în ziua luptei.”
8. Nu împlini, Doamne, dorinþele celui

rãu,
nu lãsa sã-i izbuteascã planurile, ca*

sã nu se fãleascã! – *Deut. 32.27.       (Oprire)

9. Asupra capului celor ce mã înconjoarã
sã cadã* nelegiuirea buzelor lor!

*Ps. 7.16; 94.23. Prov. 12.13; 18.7.

10. Cãrbuni* aprinºi sã cadã peste ei!
În foc sã fie aruncaþi,
în adâncuri, de unde sã nu se mai

scoale! *Ps. 11.6.

11. Omul cu limba mincinoasã nu se
întãreºte pe pãmânt,
ºi pe omul asupritor, nenorocirea îl

paºte ºi-l duce la pierzare.
12. ªtiu cã Domnul face* dreptate

celui asuprit,
dreptate, celor lipsiþi. *1 Împ. 8.45. Ps. 9.4.

13. Da, cei neprihãniþi vor lãuda
Numele Tãu,
oamenii fãrã prihanã vor locui îna-

intea Ta.

PSALMUL 141
Un psalm al lui David.

1411. Doamne, eu Te chem: vino
degrabã* la mine!

Ia aminte la glasul meu, când Te
chem! *Ps. 70.5.

2. Ca* tãmâia sã fie rugãciunea**
mea înaintea Ta, 
ºi ca† jertfa de searã sã fie ridica-

rea†† mâinilor mele! *Apoc. 8.3. 
**Apoc. 5.8; 8.3,4. †Ps. 134.2. 1 Tim. 2.8. ††Exod 29.39.

3. Pune, Doamne, o strajã înaintea
gurii mele 
ºi pãzeºte uºa buzelor mele!
4. Nu-mi abate inima la lucruri rele,
la fapte vinovate, împreunã cu oame-

nii care fac rãul,
ºi* sã nu mãnânc din ospeþele lor!

*Prov. 23.6.

5. Loveascã-mã cel* neprihãnit, cãci
lovirea lui îmi este binevenitã;
pedepseascã-mã, cãci pedeapsa lui

este ca untdelemnul turnat pe capul
meu.
Sã nu-mi întorc capul de la ea:
dar rugãciunea mea se va înãlþa 

întruna împotriva rãutãþii lor.
*Prov. 9.8; 19.25; 25.12. Gal. 6.1.

6. Când li se vor prãvãli judecãtorii
de-a lungul stâncilor,
atunci vor asculta cuvintele mele ºi

vor vedea cã sunt plãcute.
7. Cum se brãzdeazã ºi se spintecã

pãmântul,
aºa ni se risipesc oasele la* gura

mormântului. *2 Cor. 1.9.

8. De aceea, cãtre Tine, Doamne
Dumnezeule, îmi îndrept* ochii,
la Tine caut adãpost; nu-mi pãrãsi

sufletul! *2 Cron. 20.12. Ps. 25.15; 123.1,2.

9. Pãzeºte-mã de* cursa pe care mi-o
întind ei 
ºi de piedicile celor ce fac rãul!

*Ps. 119.110; 140.5; 142.3.

10. Sã cadã* cei rãi în laþurile lor,
în timp ce eu sã scap! *Ps. 35.8.

PSALMUL 142
O cântare a lui David. O rugãciune

fãcutã când era în peºterã.

142 1. Cu glasul meu strig cãtre
Domnul,

cu glasul meu mã rog cãtre Domnul.
2. Îmi vãrs* necazul înaintea Lui 
ºi-mi povestesc strâmtorarea înaintea

Lui. *Ps. 102, titlu. Isa. 26.16.

3. Când* îmi este mâhnit duhul în
mine,Tu îmi cunoºti cãrarea.
Pe** drumul pe care umblu, mi-au

întins o cursã. *Ps. 143.4. **Ps. 140.5.

4. Aruncã-Þi* ochii la dreapta ºi
priveºte! Nimeni** nu mã mai
cunoaºte,
orice scãpare este pierdutã pentru

mine, nimãnui nu-i pasã de sufletul
meu. *Ps. 69.20. **Ps. 31.11; 88.8,18.

5. Doamne, cãtre Tine strig ºi zic:
„Tu* eºti scãparea mea,
Partea** mea de moºtenire pe†

pãmântul celor vii.” *Ps. 46.1; 91.2. 
**Ps. 16.5; 73.26; 119.57. Plân. 3.24. †Ps. 27.13.

6. Ia aminte la strigãtele mele, cãci
sunt nenorocit* de tot.
Izbãveºte-mã de cei ce mã prigonesc,

cãci sunt mai tari decât mine. *Ps. 116.6.

7. Scoate-mi sufletul din temniþã, ca
sã laud Numele Tãu!
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Cei neprihãniþi vor veni sã mã
înconjoare*, când** îmi vei face bine.

*Ps. 34.2. **Ps. 13.6; 119.17.

PSALMUL 143
Un psalm al lui David.

143 1. Doamne, ascultã-mi rugã-
ciunea, pleacã-Þi urechea la

cererile mele!
Ascultã-mã în* credincioºia ºi drep-

tatea Ta! *Ps. 13.1.

2. Nu* intra la judecatã cu robul Tãu!
Cãci nici un om viu nu este fãrã

prihanã înaintea** Ta.
*Iov 14.3. **Exod 34.7. Iov 4.17; 9.2; 15.14; 25.4. Ps. 130.3.

Ecl. 7.20. Rom. 3.20. Gal. 2.16.

3. Vrãjmaºul îmi urmãreºte sufletul,
îmi calcã viaþa în picioare la pãmânt:
mã face sã locuiesc în întuneric ca cei

ce au murit de multã vreme.
4. Îmi* este mâhnit duhul în mine,
îmi este tulburatã inima înãuntrul

meu. *Ps. 77.3; 142.3.

5. Mi-aduc* aminte de zilele de
odinioarã,
mã gândesc la toate lucrãrile Tale,
cuget la lucrarea mâinilor Tale.

*Ps. 77.5,10,11.

6. Îmi întind* mâinile spre Tine;
îmi suspinã sufletul** dupã Tine ca un

pãmânt uscat. – *Ps. 88.9. **Ps. 63.1.  (Oprire)

7. Grãbeºte de m-ascultã, Doamne!
Mi se topeºte duhul:
nu-mi ascunde faþa Ta!
Cãci* aº ajunge atunci ca cei ce se

coboarã în groapã! *Ps. 28.1.

8. Fã-mã sã aud dis-de-dimineaþã*
bunãtatea Ta,
cãci mã încred în Tine.
Aratã-mi** calea pe care trebuie sã

umblu,
cãci la Tine îmi înalþ† sufletul.

*Ps. 46.5. **Ps. 5.8. †Ps. 25.1.

9. Scapã-mã de vrãjmaºii mei, Doamne,
cãci la Tine caut adãpost.
10. Învaþã-mã* sã fac voia Ta, cãci

Tu eºti Dumnezeul meu.
Duhul** Tãu cel bun sã mã cãlãu-

zeascã pe calea† cea dreaptã!
*Ps. 25.4,5; 139.24. **Neem. 9.20. †Isa. 26.10.

11. Pentru Numele Tãu, Doamne,
învioreazã-mã*;
în dreptatea Ta, scoate-mi sufletul din

necaz! *Ps. 119.25,37,40, etc.

12. În bunãtatea Ta, nimiceºte* pe
vrãjmaºii mei 

ºi pierde pe toþi potrivnicii sufletului
meu,
cãci eu** sunt robul Tãu.

*Ps. 54.5. **Ps. 116.16.

PSALMUL 144
Un psalm al lui David.

1441. Binecuvântat sã fie Dom-
nul, Stânca mea,

care-mi* deprinde mâinile la luptã,
degetele, la bãtãlie, *2 Sam. 22.35. Ps. 18.34.

2. Binefãcãtorul* meu ºi Cetãþuia mea,
Turnul meu de scãpare ºi Izbãvitorul

meu,
Scutul meu de adãpost,
care-mi supune pe poporul meu!

*2 Sam. 22.2,3,40,48.

3. Doamne*, ce este omul ca sã iei
cunoºtinþã de el,
fiul omului ca sã iei seama la el?

*Iov 7.17. Ps. 8.4. Evr. 2.6.

4. Omul* este ca o suflare,
zilele** lui sunt ca umbra care trece.

*Iov 4.19; 14.2. Ps. 39.5; 62.9. **Ps. 102.11.

5. Pleacã* cerurile, Doamne, ºi
coboarã-Te!
Atinge** munþii, ca sã fumege!

*Ps. 18.9. Isa. 64.1. **Ps. 104.32.

6. Fulgerã* ºi risipeºte pe vrãjmaºii
mei!
Aruncã-Þi sãgeþile ºi pune-i pe fugã!

*Ps. 18.13,14.

7. Întinde-Þi* mâinile de sus,
izbãveºte-mã** ºi scapã-mã din apele

cele mari,
din mâna fiilor† celui strãin,

*Ps. 18.16. **Vers. 11. Ps. 69.1,2,14. †Ps. 54.3. Mal. 2.11.

8. a cãror gurã spune neadevãruri*, 
ºi a cãror dreaptã este o dreaptã

mincinoasã. *Ps. 12.2.

9. Dumnezeule, Îþi voi cânta o cântare*
nouã,
Te voi lãuda cu lãuta cu zece corzi.

*Ps. 33.2,3; 40.3.

10. Tu, care* dai împãraþilor biruinþa,
care ai scãpat de sabie ucigaºã pe

robul Tãu David, *Ps. 18.50.

11. izbãveºte-mã* ºi scapã-mã din
mâna fiilor celui strãin,
a cãror gurã spune neadevãruri, 
ºi a cãror dreaptã este o dreaptã

mincinoasã!... *Vers. 7,8.

12. Fiii noºtri sunt ca* niºte odrasle,
care cresc în tinereþea lor;
fetele noastre, ca niºte stâlpi sãpaþi

frumos, care fac podoaba caselor
împãrãteºti. *Ps. 128.3.

13. Grânarele noastre sunt pline ºi
gem de tot felul de merinde;
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turmele ni se înmulþesc cu miile, cu
zecile de mii, în câmpiile noastre:
14. viþelele noastre sunt prãsitoare;
nu-i nici o pagubã, nici o robie,
nici un þipãt în uliþele noastre!
15. Ferice* de poporul care stã astfel!
Ferice de poporul al cãrui Dumnezeu

este Domnul! *Deut. 33.29. Ps. 33.12; 65.4; 146.5.

PSALMUL 145
O cântare* de laudã a lui David.

145 1. Te voi înãlþa, Dumnezeule,
Împãratul meu,

ºi voi binecuvânta Numele Tãu în
veci de veci. *Ps. 100, titlu.

2. În fiecare zi Te voi binecuvânta 
ºi voi lãuda Numele Tãu în veci de

veci.
3. Mare* este Domnul ºi foarte

vrednic de laudã, 
ºi mãrimea** Lui este nepãtrunsã.

*Ps. 96.4; 147.5. **Iov 5.9; 9.10. Rom. 11.33.

4. Fiecare* neam de om sã laude
lucrãrile Tale 
ºi sã vesteascã isprãvile Tale cele

mari! *Isa. 38.19.

5. Voi spune strãlucirea slãvitã a
mãreþiei Tale 
ºi voi cânta minunile Tale.
6. Oamenii vor vorbi de puterea Ta

cea înfricoºatã,
ºi eu voi povesti mãrimea Ta.
7. Sã se trâmbiþeze aducerea aminte

de nemãrginita Ta bunãtate 
ºi sã se laude dreptatea Ta!
8. Domnul este milostiv ºi plin de

îndurare*,
îndelung rãbdãtor ºi plin de bunãtate.

*Exod 34.6,7. Num. 14.18. Ps. 86.5,15; 103.8.

9. Domnul este bun* faþã de toþi,
ºi îndurãrile Lui se întind peste toate

lucrãrile Lui. *Ps. 100.5. Naum 1.7.

10. Toate* lucrãrile Tale Te vor lãuda,
Doamne!
ªi credincioºii Tãi Te vor binecuvânta.

*Ps. 19.1.

11. Vor spune slava împãrãþiei Tale 
ºi vor vesti puterea Ta,
12. ca sã facã cunoscut fiilor oamenilor

puterea Ta 
ºi strãlucirea plinã de slavã a Împãrãþiei

Tale.
13. Împãrãþia* Ta este o Împãrãþie

veºnicã,
ºi stãpânirea Ta rãmâne în picioare în

toate veacurile. *Ps. 146.10. 1 Tim. 1.17.

14. Domnul sprijinã pe toþi cei ce cad 
ºi îndreaptã* pe cei încovoiaþi. *Ps. 146.8.

15. Ochii* tuturor nãdãjduiesc în
Tine,
ºi Tu** le dai hrana la vreme.

*Ps. 104.27. **Ps. 136.25.

16. Îþi deschizi mâna 
ºi* saturi dupã dorinþã tot ce are

viaþã. *Ps. 104.21; 147.9.

17. Domnul este drept în toate cãile
Lui
ºi milostiv în toate faptele Lui.
18. Domnul este lângã* toþi cei ce-L

cheamã,
lângã cei ce-L cheamã cu toatã**

inima. *Deut. 4.7. **Ioan 4.24.

19. El împlineºte dorinþele celor ce se
tem de El,
le aude strigãtul ºi-i scapã.
20. Domnul* pãzeºte pe toþi cei ce-L

iubesc,
ºi nimiceºte pe toþi cei rãi.

*Ps. 31.23; 97.10.

21. Gura mea sã vesteascã lauda
Domnului, 
ºi orice fãpturã sã binecuvânteze

Numele Lui cel sfânt, în veci de veci!

PSALMUL 146

1461. Lãudaþi pe Domnul!
Laudã*, suflete, pe Domnul!

*Ps. 103.1.

2. Voi lãuda pe Domnul cât* voi trãi,
voi lãuda pe Dumnezeul meu cât voi

fi. *Ps. 104.33.

3. Nu* vã încredeþi în cei mari,
în fiii oamenilor, în care nu este

ajutor. *Ps. 118.8,9. Isa. 2.22.

4. Suflarea lor trece*, se întorc în
pãmânt,
ºi în aceeaºi zi le pier ºi planurile**

lor. *Ps. 104.29. Ecl. 12.7. Isa. 2.22. **1 Cor. 2.6.

5. Ferice* de cine are ca ajutor pe
Dumnezeul lui Iacov,
ferice de cine-ºi pune nãdejdea în

Domnul Dumnezeul sãu!
*Ps. 144.15. Ier. 17.7.

6. El* a fãcut cerurile ºi pãmântul,
marea ºi tot ce este în ea.
El þine credincioºia în veci.

*Gen. 1.1. Apoc. 14.7.

7. El* face dreptate celor asupriþi;
dã** pâine celor flãmânzi:
Domnul† izbãveºte pe prinºii de

rãzboi; *Ps. 103.6. **Ps. 107.9. †Ps. 68.6; 107.10,14.

8. Domnul* deschide ochii orbilor;
Domnul** îndreaptã pe cei încovoiaþi;
Domnul iubeºte pe cei neprihãniþi.

*Mat. 9.30. Ioan 9.7-32. **Ps. 145.14; 147.6. Luca 13.13.

9. Domnul* ocroteºte pe cei strãini,
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sprijinã pe orfan ºi pe vãduvã,
dar** rãstoarnã calea celor rãi.

*Deut. 10.18. Ps. 68.5. **Ps. 147.6.

10. Domnul* împãrãþeºte în veci;
Dumnezeul tãu, Sioane, rãmâne din

veac în veac!
Lãudaþi pe Domnul!

*Exod 15.18. Ps. 10.16; 145.13. Apoc. 11.15.

PSALMUL 147

147 1. Lãudaþi pe Domnul!
Cãci* este frumos sã lãudãm

pe Dumnezeul nostru,
cãci este** plãcut ºi se cuvine sã-L

lãudãm†. *Ps. 92.1. **Ps. 135.3. †Ps. 33.1.

2. Domnul zideºte* iarãºi Ierusalimul,
strânge** pe exilaþii lui Israel;

*Ps. 102.16. **Deut. 30.3.

3. tãmãduieºte* pe cei cu inima
zdrobitã
ºi le leagã rãnile.

*Ps. 51.17. Isa. 57.15; 61.1. Luca 4.18.

4. El socoteºte* numãrul stelelor 
ºi le dã nume la toate. *Gen. 15.5. Isa. 40.26.

5. Mare* este Domnul nostru ºi
puternic prin tãria** Lui,
priceperea† Lui este fãrã margini.
*1 Cron. 16.25. Ps. 48.1; 96.4; 145.3. **Naum 1.3. †Isa. 40.28.

6. Domnul* sprijinã pe cei nenorociþi, 
ºi doboarã pe cei rãi la pãmânt.

*Ps. 146.8,9.

7. Cântaþi Domnului cu mulþumiri,
lãudaþi pe Dumnezeul nostru cu

harpa!
8. El* acoperã cerul cu nori,
pregãteºte ploaia pentru pãmânt 
ºi face sã rãsarã iarba pe munþi.

*Iov 38.26,27. Ps. 104.13,14.

9. El* dã hranã vitelor 
ºi puilor** corbului când strigã.

*Iov 38.41. Ps. 104.27,28; 136.25; 145.15. **Iov 38.41. Mat. 6.26.

10. Nu* de puterea calului Se bucurã
El,
nu-ªi gãseºte plãcerea în picioarele

omului. *Ps. 33.16-18. Osea 1.7.

11. Domnul iubeºte pe cei ce se tem
de El,
pe cei ce nãdãjduiesc în bunãtatea

Lui.
12. Laudã pe Domnul, Ierusalime,
laudã pe Dumnezeul tãu, Sioane!
13. Cãci El întãreºte zãvoarele porþilor,
El binecuvânteazã pe fiii tãi în

mijlocul tãu;
14. El* dã pace þinutului tãu 
ºi te saturã cu cel mai bun grâu**.

*Isa. 60.17,18. **Ps. 132.15.

15. El* Îºi trimite poruncile pe
pãmânt,

cuvântul Lui aleargã cu iuþealã mare.
*Iov 37.12. Ps. 107.20.

16. El* dã zãpada ca lâna,
El presarã bruma albã ca cenuºa;

*Iov 37.6.

17. El Îºi azvârle gheaþa în bucãþi;
cine poate sta înaintea frigului Sãu?
18. El* Îºi trimite cuvântul Sãu ºi le

topeºte;
pune sã sufle vântul Lui, ºi apele

curg. *Vers. 15. Iov 37.10.

19. El* descoperã lui Iacov cuvântul
Sãu,
lui Israel, legile** ºi poruncile Sale.

*Deut. 33.2-4. Ps. 76.1; 78.5; 103.7. **Mal. 4.4.

20. El n-a* lucrat aºa cu toate neamu-
rile,
ºi ele nu cunosc poruncile Lui.
Lãudaþi pe Domnul! *Deut. 4.32-34. Rom. 3.1,2.

PSALMUL 148

1481. Lãudaþi pe Domnul! Lãudaþi
pe Domnul din înãlþimea ceru-

rilor,
lãudaþi-L în locurile cele înalte!
2. Lãudaþi-L*, toþi îngerii Lui!
Lãudaþi-L, toate oºtirile Lui!

*Ps. 103.20,21.

3. Lãudaþi-L, soare ºi lunã,
lãudaþi-L, toate stelele luminoase!
4. Lãudaþi-L, cerurile* cerurilor,
ºi voi, ape**, care sunteþi mai presus

de ceruri! *1 Împ. 8.27. 2 Cor. 12.2. **Gen. 1.7.

5. Sã laude Numele Domnului,
cãci* El a poruncit, ºi au fost fãcute,

*Gen. 1.1,6,7. Ps. 33.6,9.

6. le-a* întãrit pe veci de veci;
le-a dat legi ºi nu le va cãlca.

*Ps. 89.37; 119.90,91. Ier. 31.35,36; 33.25.

7. Lãudaþi pe Domnul de jos de pe
pãmânt,
balauri* de mare ºi adâncuri toate;

*Isa. 43.20.

8. foc ºi grindinã, zãpadã ºi ceaþã,
vânturi nãprasnice, care* împliniþi

poruncile Lui, *Ps. 147.15-18.

9. munþi* ºi dealuri toate,
pomi roditori ºi cedri toþi,

*Isa. 44.23; 49.13; 55.12.

10. fiare ºi vite toate,
târâtoare ºi pãsãri înaripate,
11. împãraþi ai pãmântului ºi popoare

toate,
voievozi ºi toþi judecãtorii pãmân-

tului,
12. tineri ºi tinere,
bãtrâni ºi copii!
13. Sã laude Numele Domnului!
Cãci numai Numele* Lui este înãlþat:
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Strigarea înþelepciunii

11. Pildele* lui Solomon, fiul lui
David, împãratul lui Israel,

*1 Împ. 4.32. Cap. 10.1; 25.1. Ecl. 12.9.

2. pentru cunoaºterea înþelepciunii ºi
învãþãturii,
pentru înþelegerea cuvintelor minþii;
3. pentru* cãpãtarea învãþãturilor de

bun simþ,
de dreptate, de judecatã ºi de nepãr-

tinire; *Cap. 2.1,9.

4. ca sã dea celor* neîncercaþi ageri-
me de minte,
tânãrului cunoºtinþã ºi chibzuinþã –

*Cap. 9.4.

5. sã asculte* însã ºi înþeleptul, ºi îºi
va mãri ºtiinþa,

ºi cel priceput, ºi va cãpãta iscusinþã –
*Cap. 9.9.

6. pentru prinderea înþelesului unei
pilde sau al unui cuvânt adânc,
înþelesul cuvintelor înþelepþilor ºi al

cuvintelor lor cu tâlc*. *Ps. 78.2.

7. Frica Domnului este începutul*
ºtiinþei;
dar nebunii nesocotesc înþelepciunea

ºi învãþãtura.
*Iov 28.28. Ps. 111.10. Cap. 9.10. Ecl. 12.13.

8. Ascultã, fiule*, învãþãtura tatãlui tãu 
ºi nu lepãda îndrumãrile mamei tale!

*Cap. 4.1; 6.20.

9. Cãci ele sunt o cununã* plãcutã pe
capul tãu 
ºi un lanþ de aur la gâtul tãu. *Cap. 3.22.

PILDELE SAU PROVERBELE LUI SOLOMON
(Isaia 33.6. 1 Timotei 4.8.)

mãreþia** Lui este mai presus de pãmânt
ºi de ceruri. *Ps. 8.1. Isa. 12.4. **Ps. 113.4.

14. El* a înãlþat tãria poporului Sãu:
iatã o pricinã de laudã** pentru toþi

credincioºii Lui,
pentru copiii lui Israel, popor† de

lângã El.
Lãudaþi pe Domnul!

*Ps. 75.10. **Ps. 149.9. †Efes. 2.17.

PSALMUL 149

1491. Lãudaþi pe Domnul!
Cântaþi* Domnului o cântare

nouã,
cântaþi laudele Lui în adunarea credin-

cioºilor Lui! *Ps. 33.3. Isa. 42.10.

2. Sã se bucure Israel de Cel ce l-a
fãcut*,
sã se veseleascã fiii Sionului de

împãratul** lor!
*Iov 35.10. Ps. 100.3. Isa. 54.5. **Zah. 9.9. Mat. 21.5.

3. Sã laude* Numele Lui cu jocuri,
sã-L laude cu toba ºi cu harpa!

*Ps. 81.2; 150.4.

4. Cãci Domnul* are plãcere de
poporul Sãu 
ºi slãveºte** pe cei nenorociþi, mân-

tuindu-i. *Ps. 35.27. **Ps. 132.16.

5. Sã salte de bucurie credincioºii Lui,
îmbrãcaþi în slavã,
sã scoatã strigãte* de bucurie în aºter-

nutul lor! *Iov 35.10.

6. Laudele lui Dumnezeu sã fie în
gura lor,
ºi sabia* cu douã tãiºuri, în mâna lor,

*Evr. 4.12. Apoc. 1.16.

7. ca sã facã rãzbunare asupra nea-
murilor
ºi sã pedepseascã popoarele;
8. sã lege pe împãraþii lor cu lanþuri,
ºi pe mai marii lor, cu obezi de fier,
9. ca* sã aducã la îndeplinire împo-

triva lor judecata scrisã!
Aceasta** este o cinste pentru toþi

credincioºii Lui.
Lãudaþi pe Domnul!

*Deut. 7.1,2. **Ps. 148.14.

PSALMUL 150

1501. Lãudaþi pe Domnul! Lãudaþi
pe Dumnezeu în Locaºul Lui

cel Sfânt,
lãudaþi-L în întinderea cerului, unde

se aratã puterea Lui!
2. Lãudaþi-L* pentru isprãvile Lui

cele mari,
lãudaþi-L, dupã mãrimea** Lui nemãr-

ginitã! *Ps. 145.5,6. **Deut. 3.24.

3. Lãudaþi-L* cu sunet de trâmbiþã,
lãudaþi-L cu lãuta ºi harpa!

*Ps. 81.2; 149.3.

4. Lãudaþi-L cu* timpane ºi cu jocuri,
lãudaþi-L cântând cu instrumente

cu** corzi ºi cu cavalul.
*Exod 15.20. **Ps. 33.2; 92.3; 144.9. Isa. 38.20.

5. Lãudaþi-L* cu chimvale sunãtoare,
lãudaþi-L cu chimvale zãngãnitoare!

*1 Cron. 15.16,19,28; 16.5; 25.1,6.

6. Tot ce are suflare sã laude pe
Domnul!
Lãudaþi pe Domnul!
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Ferirea de ispite
10. Fiule, dacã niºte pãcãtoºi vor sã

te amãgeascã,
nu te* lãsa câºtigat de ei!

*Gen. 39.7, etc. Ps. 1.1. Efes. 5.11.

11. Dacã-þi vor zice: „Vino cu noi!
Haidem sã întindem curse ca sã

vãrsãm* sânge,
sã întindem fãrã temei laþuri celui

nevinovat; *Ier. 5.26.

12. haidem sã-i înghiþim de vii, ca
Locuinþa morþilor,
ºi întregi, ca* pe cei ce se coboarã în

groapã; *Ps. 28.1; 143.7.

13. vom gãsi tot felul de lucruri
scumpe
ºi ne vom umple casele cu pradã;
14. vei avea ºi tu partea ta la fel cu

noi,
o pungã vom avea cu toþii!” –
15. Fiule, sã nu porneºti la* drum cu

ei,
abate-þi** piciorul de pe cãrarea lor!

*Ps. 1.1. Cap. 4.14. **Ps. 119.101.

16. Cãci* picioarele lor aleargã la rãu 
ºi se grãbesc sã verse sânge.

*Isa. 59.7. Rom. 3.15.

17. Dar degeaba se aruncã laþul 
înaintea ochilor tuturor pãsãrilor;
18. cãci ei întind curse tocmai împo-

triva sângelui lor,
ºi sufletului lor îºi întind ei laþuri.
19. Aceasta este soarta* tuturor celor

lacomi de câºtig,
lãcomia aduce pierderea celor ce se

dedau la ea. *Cap. 15.27. 1 Tim. 6.10.

Cei neascultãtori
20. Înþelepciunea* strigã pe uliþe,
îºi înalþã glasul în pieþe:

*Cap. 8.1, etc.; 9.3. Ioan 7.37.

21. strigã unde e zarva mai mare;
la porþi, în cetate, îºi spune cuvintele

ei:
22. „Pânã când veþi iubi prostia,

proºtilor?
Pânã când le va plãcea batjocori-

torilor batjocura 
ºi vor urî nebunii ºtiinþa?
23. Întoarceþi-vã sã ascultaþi mustrã-

rile mele!
Iatã, voi turna* duhul meu peste

voi,
vã voi face cunoscut cuvintele mele...

*Ioel 2.28.

24. Fiindcã* eu chem ºi voi vã
împotriviþi,

fiindcã îmi întind mâna ºi nimeni nu
ia seama, *Isa. 65.12; 66.4. Ier. 7.13. Zah. 7.1.

25. fiindcã lepãdaþi* toate sfaturile
mele
ºi nu vã plac mustrãrile mele,

*Ps. 107.11. Vers. 30. Luca 7.3.

26. de aceea ºi* eu voi râde când veþi
fi în vreo nenorocire,
îmi voi bate joc de voi când vã va

apuca groaza, *Ps. 2.4.

27. când vã va apuca groaza ca* o
furtunã
ºi când vã va învãlui nenorocirea ca

un vârtej,
când va da peste voi necazul ºi

strâmtorarea. *Cap. 10.24.

28. Atunci* mã vor chema, ºi nu voi
rãspunde;
mã vor cãuta, ºi nu mã vor gãsi.

*Iov 27.9; 35.12. Isa. 1.15. Ier. 11.11; 14.12. Ezec. 8.18.
Mica 3.4. Zah. 7.13. Iac. 4.3.

29. Pentru cã* au urât ºtiinþa 
ºi n-au ales** frica Domnului,

*Iov 21.14. Vers. 22. **Ps. 119.173.

30. pentru cã n-au iubit* sfaturile
mele
ºi au nesocotit toate mustrãrile mele.

*Vers. 25. Ps. 81.11.

31. De aceea se vor hrãni* cu roada
umbletelor lor 
ºi se vor sãtura cu sfaturile lor.

*Iov 4.8. Cap. 14.14; 22.8. Isa. 3.11. Ier. 6.19.

32. Cãci împotrivirea proºtilor îi ucide,
ºi liniºtea nebunilor îi pierde;
33. dar cel ce* m-ascultã va locui

fãrã grijã,
va trãi liniºtit** ºi fãrã sã se teamã de

vreun rãu. *Ps. 25.12,13. **Ps. 112.7.

Îndemn la cãutarea înþelepciunii

21. Fiule, dacã vei primi cuvintele
mele,

dacã vei pãstra* cu tine învãþãturile
mele, *Cap. 4.21; 7.1.

2. dacã vei lua aminte la înþelepciune 
ºi dacã-þi vei pleca inima la price-

pere;
3. dacã vei cere înþelepciune 
ºi dacã te vei ruga pentru pricepere,
4. dacã o vei cãuta* ca argintul 
ºi vei umbla dupã ea ca dupã o

comoarã, *Cap. 3.14. Mat. 13.44.

5. atunci vei înþelege frica de Dom-
nul
ºi vei gãsi cunoºtinþa lui Dumnezeu.
6. Cãci* Domnul dã înþelepciune;
din gura Lui iese cunoºtinþã ºi price-

pere. *1 Împ. 3.9,12. Iac. 1.5.
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7. El dã izbândã celor fãrã prihanã,
dã un scut* celor ce umblã în nevi-

novãþie. *Ps. 84.11. Cap. 30.5.

8. Ocroteºte cãrãrile neprihãnirii,
ºi pãzeºte* calea credincioºilor Lui.

*1 Sam. 2.9. Ps. 66.9.

9. Atunci vei înþelege dreptatea, ju-
decata,
nepãrtinirea, toate cãile care duc la

bine.

Înþelepciunea ne fereºte
de cei amãgitori

10. Cãci înþelepciunea va veni în ini-
ma ta,
ºi cunoºtinþa va fi desfãtarea sufletu-

lui tãu;
11. chibzuinþa* va veghea asupra ta,
priceperea te va pãzi, *Cap. 6.22.

12. ca sã te scape de calea cea rea,
de omul care þine cuvântãri stricate;
13. de cei ce pãrãsesc cãrãrile adevã-

rate
ca sã umble* pe drumuri întunecoase;

*Ioan 3.19,20.

14. care se bucurã* sã facã rãul 
ºi îºi pun plãcerea** în rãutate,

*Cap. 10.23. Ier. 11.35. **Rom. 1.32.

15. care* umblã pe cãrãri strâmbe 
ºi apucã pe drumuri sucite; *Ps. 125.5.

16. ca sã te scape ºi de nevasta*
altuia,
de strãina** care întrebuinþeazã vor-

be ademenitoare,
*Cap. 5.20. **Cap. 5.3; 6.24; 7.5.

17. care pãrãseºte* pe bãrbatul tine-
reþii ei 
ºi uitã legãmântul Dumnezeului ei.

*Mal. 2.14,15.

18. Cãci casa* ei coboarã la moarte,
ºi drumul ei duce la cei morþi:

*Cap. 7.27.

19. nici unul care se duce la ea nu se
mai întoarce 
ºi nu mai gãseºte cãrãrile vieþii.
20. De aceea, tu sã umbli pe calea

oamenilor de bine 
ºi sã þii cãrãrile celor neprihãniþi!
21. Cãci oamenii* fãrã prihanã vor

locui þara,
ºi oamenii neîntinaþi vor rãmâne în

ea; *Ps. 37.29.

22. dar cei rãi* vor fi nimiciþi din
þarã,
ºi cei necredincioºi vor fi smulºi din

ea. *Iov 18.17. Ps. 37.28; 104.35.

Folosul temerii de Dumnezeu ºi al
înþelepciunii

31. Fiule, nu uita învãþãturile mele 
ºi pãstreazã în inima* ta sfaturile

mele! *Deut. 8.1; 30.16,20.

2. Cãci ele îþi vor lungi zilele ºi anii
vieþii tale 
ºi-þi vor aduce multã pace*. *Ps. 119.165.

3. Sã nu te pãrãseascã bunãtatea ºi
credincioºia:
leagã-þi-le* la gât,
scrie-le** pe tãbliþa inimii tale.

*Exod 13.9. Deut. 6.8. Cap. 6.21; 7.3. **Ier. 17.1. 2 Cor. 3.3.

4. ªi astfel vei cãpãta trecere* ºi
minte sãnãtoasã,
înaintea lui Dumnezeu ºi înaintea

oamenilor.
*Ps. 111.10. 1 Sam. 2.26. Luca 2.52. Fapt. 2.47. Rom. 14.18.

5. Încrede-te* în Domnul din toatã
inima ta 
ºi nu** te bizui pe înþelepciunea ta!

*Ps. 37.3,5. **Ier. 9.23.

6. Recunoaºte-L* în toate cãile tale,
ºi El îþi va netezi** cãrãrile.

*1 Cron. 28.9. **Ier. 10.23.

7. Nu te socoti singur* înþelept;
teme-te** de Domnul ºi abate-te de

la rãu! *Rom. 12.16. **Iov 1.1. Cap. 16.6.

8. Aceasta va aduce sãnãtate trupului
tãu
ºi rãcorire oaselor* tale. *Iov 21.24.

9. Cinsteºte* pe Domnul cu averile
tale
ºi cu cele dintâi roade din tot venitul

tãu: *Exod 22.29; 
23.19; 34.26. Deut. 26.2, etc. Mal. 3.10, etc. Luca 14.13.

10. cãci* atunci grânarele îþi vor fi
pline de belºug,
ºi teascurile tale vor geme de must.

*Deut. 28.8.

Fericirea ºi înþelepciunea adevãratã
11. Fiule*, nu dispreþui mustrarea

Domnului
ºi nu te mâhni de pedepsele Lui.

*Iov 5.17. Ps. 94.12. Evr. 12.5,6. Apoc. 3.19.
12. Cãci Domnul mustrã pe cine

iubeºte,
ca un pãrinte* pe copilul pe care-l

iubeºte! *Deut. 8.5.
13. Ferice* de omul care gãseºte

înþelepciunea
ºi de omul care capãtã pricepere!

*Cap. 8.34,35.
14. Cãci câºtigul* pe care-l aduce ea

este mai bun decât al argintului,
ºi venitul adus de ea este mai de preþ

decât aurul;
*Iov 28.13, etc. Ps. 19.10. Cap. 2.4; 8.11,19; 16.16.
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15. ea este mai de preþ decât mãrgã-
ritarele,
ºi toate comorile* tale nu se pot

asemui cu ea. *Mat. 13.44.

16. În dreapta ei este o viaþã lungã*;
în stânga ei, bogãþie ºi slavã.

*Cap. 8.18. 1 Tim. 4.8.

17. Cãile* ei sunt niºte cãi plãcute,
ºi toate cãrãrile ei sunt niºte cãrãri

paºnice. *Mat. 11.29,30.

18. Ea este un pom de* viaþã pentru
cei ce o apucã,
ºi cei ce o au sunt fericiþi. *Gen. 2.9; 3.22.

19. Prin înþelepciune a întemeiat
Domnul* pãmântul,
ºi prin pricepere a întãrit El cerurile;

*Ps. 104.24; 136.5. Cap. 8.27. Ier. 10.12; 51.15.

20. prin ºtiinþa* Lui s-au deschis
adâncurile
ºi strecoarã norii** roua.

*Gen. 1.9. **Deut. 33.28. Iov 36.28.

21. Fiule, sã nu se depãrteze învãþã-
turile acestea de ochii tãi:
pãstreazã înþelepciunea ºi chibzuinþa!
22. Cãci ele vor fi viaþa sufletului tãu 
ºi podoaba* gâtului tãu. *Cap. 1.9.

23. Atunci* vei merge cu încredere
pe drumul tãu,
ºi piciorul nu þi se va poticni.

*Ps. 37.24; 91.11,12. Cap. 10.9.

24. Când* te vei culca, vei fi fãrã
teamã,
ºi când vei dormi, somnul îþi va fi

dulce. *Lev. 26.6. Ps. 3.5; 4.8.

25. Nu te teme nici de spaimã
nãpraznicã*,
nici de o nãvãlire din partea celor rãi;

*Ps. 91.5; 112.7.

26. cãci Domnul va fi nãdejdea ta,
ºi El îþi va pãzi piciorul de cãdere.

Îndemnuri la o bunã vieþuire
27. Nu opri o binefacere* celui ce are

nevoie de ea,
când poþi s-o faci. *Rom. 13.7. Gal. 6.10.

28. Nu* zice aproapelui tãu: „Du-te
ºi vino iarãºi;
îþi voi da mâine!”
când ai de unde sã dai. *Lev. 19.13. Deut. 24.15.

29. Nu gândi rãu împotriva aproa-
pelui tãu,
când locuieºte liniºtit lângã tine.
30. Nu te certa* fãrã pricinã cu

cineva,
când nu þi-a fãcut nici un rãu.

*Rom. 12.18.

31. Nu pizmui pe omul asupritor* 
ºi nu alege nici una din cãile lui!

*Ps. 37.1; 73.3. Cap. 24.1.

32. Cãci Domnul urãºte pe oamenii
stricaþi,
dar este prieten cu cei fãrã prihanã*.

*Ps. 25.14.

33. Blestemul* Domnului este în casa
celui rãu,
dar locuinþa celor neprihãniþi o bine-

cuvânteazã**.
*Lev. 26.14, etc. Ps. 37.22. Zah. 5.4. Mal. 2.2. **Ps. 1.3.

34. Când are a face cu cei batjoco-
ritori, Îºi bate joc* de ei,
dar celor smeriþi le dã har.

*Iac. 4.6. 1 Pet. 3.5.

35. Înþelepþii vor moºteni slava,
dar partea celor nebuni este ruºinea.

41. Ascultaþi, fiilor*, învãþãtura unui
tatã

ºi luaþi aminte, ca sã pricepeþi;
*Ps. 34.11. Cap. 1.8.

2. cãci eu vã dau sfaturi bune:
nu lepãdaþi învãþãtura mea.
3. Cãci când eram încã fiu la tatãl

meu
ºi fiu gingaº* ºi singur la mama mea,

*1 Cron. 29.1.

4. el* mã învãþa atunci ºi-mi zicea:
„Pãstreazã bine în inima ta cuvintele

mele,
pãzeºte** învãþãturile mele ºi vei

trãi! *1 Cron. 28.9. Efes. 6.4. **Cap. 7.2.

5. Dobândeºte* înþelepciune, dobân-
deºte pricepere;
nu uita cuvintele gurii mele ºi nu te

abate de la ele. *Cap. 2.2,3.

6. N-o pãrãsi, ºi ea te va pãzi;
iubeºte-o*, ºi te va ocroti! *2 Tes. 2.10.

7. Iatã* începutul înþelepciunii:
dobândeºte înþelepciunea,
ºi cu tot ce ai, dobândeºte priceperea.

*Mat. 13.44. Luca 10.42.

8. Înalþã-o*, ºi ea te va înãlþa;
ea va fi slava ta, dacã o vei îmbrãþiºa.

*1 Sam. 2.30.

9. Ea îþi va pune pe cap o cununã
plãcutã*,
te va împodobi cu o strãlucitã cununã

împãrãteascã.” *Cap. 1.9; 3.22.

10. Ascultã, fiule, primeºte cuvintele
mele,
ºi anii* vieþii tale se vor înmulþi.

*Cap. 3.2.

11. Eu îþi arãt calea înþelepciunii,
te povãþuiesc pe cãrãrile neprihãnirii.
12. Când vei umbla, pasul nu-þi* va fi

stânjenit;
ºi când vei alerga**, nu te vei

poticni. *Ps. 18.36. **Ps. 91.11,12.
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13. Þine învãþãtura, n-o lãsa din
mânã;
pãstreazã-o, cãci ea este viaþa ta.
14. Nu* intra pe cãrarea celor rãi 
ºi nu umbla pe calea celor nelegiuiþi!

*Ps. 1.1. Cap. 1.10,15.

15. Fereºte-te de ea, nu trece pe ea;
ocoleºte-o ºi treci înainte!
16. Cãci* ei nu dorm dacã n-au fãcut

rãul,
le piere somnul dacã nu fac pe cineva

sã cadã; *Ps. 36.4. Isa. 57.20.

17. cãci ei mãnâncã pâine nelegiuitã 
ºi beau vin stors cu sila.
18. Dar* cãrarea celor neprihãniþi

este** ca lumina strãlucitoare,
a cãrei strãlucire merge mereu cres-

când pânã la miezul zilei.
*Mat. 5.14,45. Filp. 2.15. **2 Sam. 23.4.

19. Calea celor rãi este ca întune-
ricul* gros:
ei nu vãd de ce se vor poticni.
*1 Sam. 2.9. Iov 18.5,6. Isa. 59.9,10. Ier. 23.12. Ioan 12.35.

20. Fiule, ia aminte la cuvintele mele,
pleacã-þi urechea la vorbele mele!
21. Sã* nu se depãrteze cuvintele

acestea de ochii tãi,
pãstreazã-le** în fundul inimii tale!

*Cap. 3.3,21. **Cap. 2.1.

22. Cãci ele sunt viaþã pentru cei ce
le gãsesc 
ºi sãnãtate* pentru tot trupul lor.

*Cap. 3.8; 12.18.

23. Pãzeºte-þi inima mai mult decât
orice,
cãci din ea ies izvoarele vieþii.
24. Izgoneºte neadevãrul din gura ta 
ºi depãrteazã viclenia de pe buzele

tale!
25. Ochii tãi sã priveascã drept,
ºi pleoapele tale sã caute drept

înaintea ta.
26. Cãrarea pe care mergi sã fie

netedã,
ºi toate cãile tale sã fie hotãrâte:
27. nu te* abate nici la dreapta, nici

la stânga 
ºi fereºte-te** de rãu.

*Deut. 5.32; 28.14. Ios. 1.7. **Isa. 1.16. Rom. 12.9.

Fereºte-te de desfrânare

51. Fiule, ia aminte la înþelepciunea
mea

ºi pleacã urechea la învãþãtura mea,
2. ca sã fii cu chibzuinþã,
ºi buzele tale sã aibã* cunoºtinþã.

*Mal. 2.7.

3. Cãci* buzele femeii strãine stre-
coarã miere,

ºi cerul gurii ei este mai lunecos**
decât untdelemnul;

*Cap. 2.16; 6.24. **Ps. 55.21.

4. dar* la urmã este amarã ca pelinul,
ascuþitã** ca o sabie cu douã tãiºuri.

*Ecl. 7.26. **Evr. 4.12.

5. Picioarele* ei coboarã la moarte,
paºii ei dau în Locuinþa morþilor.

*Cap. 7.27.

6. Aºa cã ea nu poate gãsi calea
vieþii,
rãtãceºte în cãile ei ºi nu ºtie unde

merge.
7. ªi acum, fiilor, ascultaþi-mã 
ºi nu vã abateþi de la cuvintele gurii

mele:
8. depãrteazã-te de drumul care duce

la ea 
ºi nu te apropia de uºa casei ei,
9. ca nu cumva sã-þi dai altora vlaga

ta,
ºi unui om fãrã milã anii tãi;
10. ca nu cumva niºte strãini sã se

sature de averea ta,
ºi tu sã te trudeºti pentru casa altuia;
11. ca nu cumva sã gemi, la urmã,
când carnea ºi trupul þi se vor istovi,
12. ºi sã zici: „Cum am putut eu sã

urãsc* certarea 
ºi cum a dispreþuit inima** mea

mustrarea? *Cap. 1.29. **Cap. 1.25; 12.1.

13. Cum am putut sã n-ascult glasul
învãþãtorilor mei 
ºi sã nu iau aminte la cei ce mã

învãþau?
14. Cât pe ce sã mã nenorocesc de tot
în mijlocul poporului ºi adunãrii!”
15. Bea apã din fântâna ta 
ºi din izvoarele puþului tãu.
16. Ce, vrei sã þi se verse izvoarele

afarã?
ªi sã-þi curgã râurile pe pieþele de

obºte?
17. Lasã-le sã fie numai pentru tine,
ºi nu pentru strãinii de lângã tine.
18. Izvorul tãu sã fie binecuvântat,
ºi bucurã-te de nevasta* tinereþii tale.

*Mal. 2.14.

19. Cerboaicã* iubitã, cãprioarã
plãcutã:
fii îmbãtat tot timpul de drãgãlãºiile

ei,
fii îndrãgostit necurmat de dragostea

ei! *Cânt. 2.9; 4.5; 7.3.

20. ªi pentru ce, fiule, ai fi îndrãgostit
de o* strãinã 
ºi ai îmbrãþiºa sânul unei necunos-

cute? *Cap. 2.16; 7.5.
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21. Cãci* cãile omului sunt lãmurite
înaintea ochilor Domnului 
ºi El vede toate cãrãrile lui.
*2 Cron. 16.9. Iov 31.4; 34.21. Cap. 15.3. Ier. 16.17; 32.19.

Osea 7.2. Evr. 4.13.

22. Cel rãu este prins în înseºi*
nelegiuirile lui 
ºi este apucat de legãturile pãcatului

lui. *Ps. 9.15.

23. El va muri din lipsã de înfrâ-
nare*,
se va poticni din prea multa lui

nebunie. *Iov 4.21; 36.12.

Asupra chezãºiei

61. Fiule, dacã* te-ai pus chezaº
pentru aproapele tãu,

dacã te-ai prins pentru altul,
*Cap. 11.15; 17.18; 20.16; 22.26; 27.13.

2. dacã eºti legat prin fãgãduinþa
gurii tale,
dacã eºti prins de cuvintele gurii tale,
3. fã totuºi lucrul acesta, fiule:

dezleagã-te,
cãci ai cãzut în mâna aproapelui tãu!
De aceea du-te, aruncã-te cu faþa la

pãmânt ºi stãruieºte de el.
4. Nu da* somn ochilor tãi,
nici aþipire pleoapelor tale! Ps. 132.4.

5. Scapã din mâna lui cum scapã
cãprioara din mâna vânãtorului 
ºi ca pasãrea din mâna pãsãrarului... 

Fereºte-te de lenevie
6. Du-te* la furnicã, leneºule;
uitã-te cu bãgare de seamã la cãile ei

ºi înþelepþeºte-te! *Iov 12.7.

7. Ea n-are nici cãpetenie,
nici priveghetor, nici stãpân;
8. totuºi îºi pregãteºte hrana vara 
ºi strânge de ale mâncãrii în timpul

seceriºului.
9. Pânã când* vei sta culcat, lene-

ºule?
Când te vei scula din somnul tãu?

*Cap. 24.33,34.

10. Sã mai dormi puþin, sã mai
aþipeºti puþin,
sã mai încruciºezi puþin mâinile ca sã

dormi!...
11. ªi sãrãcia* vine peste tine ca un

hoþ,
ºi lipsa, ca un om înarmat.

*Cap. 10.4; 13.4; 20.4.

Fereºte-te de rãutate
12. Omul de nimic, omul nelegiuit,
umblã cu neadevãrul în gurã,

13. clipeºte* din ochi, dã din picior 
ºi face semne cu degetele.

*Iov 15.12. Ps. 35.19. Cap. 10.10.

14. Rãutatea este în inima lui, urzeºte*
lucruri rele întruna 
ºi stârneºte** certuri. *Mica 2.1. **Vers. 19.

15. De aceea nimicirea îi va veni pe
neaºteptate;
va fi zdrobit* deodatã ºi fãrã leac**.

*Ier. 19.11. **2 Cron. 36.16.

16. ªase lucruri urãºte Domnul 
ºi chiar ºapte Îi sunt urâte:
17. ochii* trufaºi, limba** minci-

noasã,
mâinile† care varsã sânge nevinovat,

*Ps. 18.27; 101.5. **Ps. 120.2,3. †Isa. 1.15.

18. inima* care urzeºte planuri nele-
giuite,
picioarele** care aleargã repede la

rãu, *Gen. 6.5. **Isa. 59.7. Rom. 3.15.

19. martorul* mincinos, care spune
minciuni,
ºi cel ce stârneºte** certuri între

fraþi. *Ps. 27.12. Cap. 19.5. **Vers. 14.

Fereºte-te de preacurvie
20. Fiule*, pãzeºte sfaturile tatãlui

tãu
ºi nu lepãda învãþãtura mamei tale:

*Cap. 1.8. Efes. 6.1.

21. leagã-le* necurmat la inimã,
atârnã-le de gât. *Cap. 3.3; 7.3.

22. Ele te vor însoþi* în mersul tãu,
te vor** pãzi în pat 
ºi îþi vor vorbi la deºteptare!

*Cap. 3.23,24. **Cap. 2.11.

23. Cãci* sfatul este o candelã,
învãþãtura este o luminã,
iar îndemnul ºi mustrarea sunt calea

vieþii. *Ps. 19.8; 119.105.

24. Ele te vor feri* de femeia stricatã,
de limba ademenitoare a celei strãine.

*Cap. 2.16; 5.3; 7.5.

25. N-o* pofti în inima ta pentru
frumuseþea ei 
ºi nu te lãsa ademenit de pleoapele ei.

*Mat. 5.28.

26. Cãci pentru* o femeie curvã,
omul ajunge de nu mai rãmâne decât
cu o bucatã de pâine,
ºi** femeia mãritatã întinde† o cursã

unui suflet scump.
*Cap. 29.3. **Gen. 39.14. †Ezec. 13.19.

27. Poate cineva sã ia foc în sân,
fãrã sã i se aprindã hainele?
28. Sau poate merge cineva pe

cãrbuni aprinºi,
fãrã sã-i ardã picioarele?
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29. Tot aºa este ºi cu cel ce se duce la
nevasta aproapelui sãu:
oricine se atinge de ea nu va rãmâne

nepedepsit.
30. Hoþul nu este urgisit când furã
ca sã-ºi potoleascã foamea, cãci îi

este foame;
31. ºi dacã este prins, trebuie sã dea

înapoi înºeptit*,
sã dea chiar tot ce are în casã.

*Exod 22.1,4.

32. Dar cel ce preacurveºte cu o
femeie este* un om fãrã minte,
singur îºi pierde viaþa cine face aºa.

*Cap. 7.7.

33. Nu va avea decât ranã ºi ruºine,
ºi ocara nu i se va ºterge.
34. Cãci gelozia înfurie pe un bãrbat,
ºi n-are milã în ziua rãzbunãrii;
35. nu se uitã la nici un preþ de

rãscumpãrare
ºi nu se lasã înduplecat nici chiar de

cel mai mare dar.

Ispita preacurviei ºi urmãrile ei

71. Fiule, pãstreazã cuvintele mele 
ºi þine* la tine sfaturile mele.

*Cap. 2.1.

2. Þine* sfaturile mele ºi vei trãi;
pãzeºte învãþãturile** mele ca lumina

ochilor. *Lev. 18.5. Cap. 4.4. Isa. 55.3. **Deut. 32.10.

3. Leagã-le* la degete,
scrie-le pe tãbliþa inimii tale.

*Deut. 6.8; 11.18. Cap. 3.3; 6.21.

4. Zi înþelepciunii: „Tu eºti sora
mea!”
ªi numeºte priceperea prietena ta –
5. ca* sã te fereascã de nevasta altuia,
de strãina care întrebuinþeazã cuvinte

ademenitoare. *Cap. 2.16; 5.3; 6.24.

6. Stãteam la fereastra casei mele 
ºi mã uitam prin zãbrele.
7. Am zãrit printre cei neîncercaþi,
am vãzut printre tineri pe un bãiat

fãrã minte*. *Cap. 6.32; 9.4,16.

8. Trecea pe uliþã, la colþul unde
stãtea una din aceste strãine,
ºi a apucat pe calea care ducea spre

locuinþa ei.
9. Era în* amurg, seara,
în noaptea neagrã ºi întunecoasã.

*Iov 24.15.

10. ªi iatã cã i-a alergat înainte o
femeie
îmbrãcatã ca o curvã ºi cu inima ºireatã.
11. Era bunã* de gurã ºi fãrã astâm-

pãr;
picioarele** nu-i puteau sta acasã:

*Cap. 9.13. **1 Tim. 5.13. Tit 2.5.

12. când în uliþã, când în pieþe,
pe la toate colþurile stãtea la pândã.
13. Ea l-a îmbrãþiºat ºi l-a sãrutat,
ºi cu o faþã fãrã ruºine i-a zis:
14. „Eram datoare cu o jertfã de mul-

þumire,
azi mi-am împlinit juruinþele.
15. De aceea þi-am ieºit înainte 
sã te caut, ºi te-am ºi gãsit.
16. Mi-am împodobit patul cu înve-

litori,
cu aºternut de pânzeturi* din Egipt;

*Isa. 19.9.

17. mi-am stropit aºternutul
cu smirnã, aloe ºi scorþiºoarã.
18. Vino, sã ne îmbãtãm de dragoste

pânã dimineaþã,
sã ne desfãtãm cu dezmierdãri.
19. Cãci bãrbatul meu nu este acasã,
a plecat într-o cãlãtorie lungã,
20. a luat cu el sacul cu bani 
ºi nu se va întoarce acasã decât la

luna nouã.”
21. Tot vorbindu-i*, ea l-a ademenit 
ºi l-a atras cu** buzele ei ademeni-

toare. *Cap. 5.3. **Ps. 12.2.

22. Deodatã a început sã meargã dupã
ea
ca boul care se duce la mãcelãrie,
ca un cerb care aleargã spre cursã,
23. ca pasãrea* care dã buzna în laþ,
fãrã sã ºtie cã o va costa viaþa,
pânã ce sãgeata îi strãpunge ficatul.

*Ecl. 9.12.

24. ªi acum, fiilor, ascultaþi-mã 
ºi luaþi aminte la cuvintele gurii mele.
25. Sã nu þi se abatã inima spre calea

unei asemenea femei,
nu te rãtãci pe cãrãrile ei.
26. Cãci ea a fãcut sã cadã multe

jertfe
ºi* mulþi sunt cei pe care i-a ucis ea.

*Neem. 13.26.

27. Casa* ei este drumul spre Locu-
inþa morþilor,
drumul care coboarã spre locaºurile

morþii. *Cap. 2.18; 5.5; 9.18.

Strigarea înþelepciunii

81. Nu strigã înþelepciunea* 
ºi nu-ºi înalþã priceperea glasul?

*Cap. 1.20; 9.3.

2. Ea se aºazã sus pe înãlþimi,
afarã pe drum, la rãspântii,
3. ºi strigã lângã porþi, la intrarea

cetãþii,
la intrarea porþilor:
4. „Oamenilor, cãtre voi strig,
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ºi spre fiii oamenilor se îndreaptã
glasul meu.
5. Învãþaþi-vã minte, proºtilor,
ºi înþelepþiþi-vã, nebunilor!
6. Ascultaþi, cãci am lucruri* mari de

spus,
ºi buzele mi se deschid ca sã înveþe

pe alþii ce este drept. *Cap. 22.20.

7. Cãci gura mea vesteºte adevãrul,
ºi buzele mele urãsc minciuna!
8. Toate cuvintele gurii mele sunt

drepte,
n-au nimic neadevãrat, nici sucit în ele.
9. Toate sunt lãmurite pentru cel

priceput
ºi drepte pentru cei ce au gãsit ºtiinþa.
10. Primiþi mai degrabã învãþãturile

mele decât argintul,
ºi mai degrabã ºtiinþa decât aurul

scump.
11. Cãci* înþelepciunea preþuieºte

mai mult decât mãrgãritarele,
ºi nici un lucru de preþ nu se poate

asemui cu ea.
*Iov 28.15, etc. Ps. 19.10; 119.127. Cap. 3.14,15; 4.5,7; 16.16.

12. Eu, Înþelepciunea, am ca locuinþã
mintea
ºi pot nãscoci cele mai chibzuite planuri.
13. Frica* de Domnul este urârea

rãului;
trufia ºi mândria**, purtarea rea
ºi gura† mincinoasã, iatã ce urãsc eu.

*Cap. 16.6. **Cap. 6.17. †Cap. 4.24.

14. De la mine vine sfatul ºi izbânda,
eu sunt priceperea, a mea* este

puterea. *Ecl. 7.19.

15. Prin* mine împãrãþesc împãraþii
ºi dau voievozii porunci drepte.

*Dan. 2.21. Rom. 13.1.

16. Prin mine cârmuiesc dregãtorii 
ºi mai marii, toþi judecãtorii pãmân-

tului.
17. Eu* iubesc pe cei ce mã iubesc,
ºi cei** ce mã cautã cu tot dinadinsul

mã gãsesc.
*1 Sam. 2.30. Ps. 91.14. Ioan 14.21. **Iac. 1.5.

18. Cu mine este bogãþia* ºi slava,
avuþiile trainice ºi dreptatea.

*Cap. 3.16. Mat. 6.33.

19. Rodul* meu este mai bun decât
aurul cel mai curat,
ºi venitul meu întrece argintul cel

mai ales. *Cap. 3.14. Vers. 10.

20. Eu umblu pe calea nevinovãþiei,
pe mijlocul cãrãrilor neprihãnirii,
21. ca sã dau o adevãratã moºtenire

celor ce mã iubesc 
ºi sã le umplu vistieriile.

Obârºia înþelepciunii
22. Domul* m-a fãcut cea dintâi

dintre lucrãrile Lui,
înaintea celor mai vechi lucrãri ale

Lui. *Cap. 3.19. Ioan 1.1.

23. Eu am fost aºezatã din* veºnicie,
înainte de orice început,
înainte de a fi pãmântul. *Ps. 2.6.

24. Am fost nãscutã când încã nu
erau adâncuri,
nici izvoare încãrcate cu ape;
25. am fost nãscutã înainte* de

întãrirea munþilor,
înainte de a fi dealurile, *Iov 15.7,8.

26. când nu era încã nici pãmântul,
nici câmpiile,
nici cea dintâi fãrâmã din pulberea

lumii.
27. Când a întocmit Domnul cerurile,

eu eram de faþã;
când a tras o zare pe faþa adâncului,
28. când a pironit norii sus 
ºi când au þâºnit cu putere izvoarele

adâncului,
29. când* a pus un hotar mãrii,
ca apele sã nu treacã peste porunca

Lui,
când a pus temeliile** pãmântului,

*Gen. 1.9,10. Iov 38.10,11. Ps. 33.7; 104.9. Ier. 5.22. **Iov
38.4.

30. eu eram* meºterul Lui, la lucru
lângã El,
ºi în toate zilele eram desfãtarea**

Lui,
jucând neîncetat înaintea Lui,

*Ioan 1.1,2,18. **Mat. 3.17. Col. 1.13.

31. jucând pe rotocolul pãmântului
Sãu
ºi gãsindu-mi plãcerea* în fiii oame-

nilor. *Ps. 16.3.

32. ªi acum, fiilor, ascultaþi-mã,
cãci ferice* de cei ce pãzesc cãile

mele! *Ps. 119.1,2; 128.1,2. Luca 11.28.

33. Ascultaþi învãþãtura, ca sã vã
faceþi înþelepþi,
ºi nu lepãdaþi sfatul meu.
34. Ferice* de omul care m-ascultã,
care vegheazã zilnic la porþile mele 
ºi pãzeºte pragul uºii mele.

*Cap. 3.13,18.

35. Cãci cel ce mã gãseºte, gãseºte
viaþa
ºi capãtã bunãvoinþa* Domnului.

*Cap. 12.2.

36. Dar cel ce pãcãtuieºte împotriva
mea îºi vatãmã* sufletul sãu;
toþi cei ce mã urãsc pe mine, iubesc

moartea.” *Cap. 2.20.
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Strigarea prietenoasã a înþelepciunii

91. Înþelepciunea ºi-a zidit* casa,
ºi-a tãiat cei ºapte stâlpi.

*Mat. 16.18. Efes. 2.20-22. 1 Pet. 2.5.

2. ªi-a înjunghiat* vitele, ºi-a ames-
tecat** vinul,
ºi-a pus masa.

*Mat. 22.3, etc. **Vers. 5. Cap. 23.30.

3. ªi-a trimis* slujnicele ºi** strigã,
de pe† vârful înãlþimilor cetãþii:

*Rom. 10.15. **Cap. 8.1,2. †Vers. 14.

4. „Cine* este prost, sã vinã încoa-
ce!”
Celor lipsiþi de pricepere le zice:

*Vers. 16. Cap. 6.32. Mat. 11.25.

5. „Veniþi* de mâncaþi din pâinea mea 
ºi beþi din vinul pe care l-am ames-

tecat! *Vers. 2. Cânt. 5.1. Isa. 55.1. Ioan 6.27.

6. Lãsaþi prostia ºi veþi trãi,
ºi umblaþi pe calea priceperii!”
7. Cel ce mustrã pe un batjocoritor îºi

trage dispreþ 
ºi cel ce cautã sã îndrepte pe cel rãu

se alege cu ocarã.
8. Nu* mustra pe cel batjocoritor, ca

sã nu te urascã;
mustrã** pe cel înþelept, ºi el te va

iubi! *Mat. 7.6. **Ps. 141.5.

9. Dã înþeleptului, ºi se va face ºi mai
înþelept;
învaþã pe cel neprihãnit, ºi* va învãþa

ºi mai mult! *Mat. 13.12.

10. Începutul* înþelepciunii este frica
de Domnul;
ºi ºtiinþa sfinþilor este priceperea.

*Iov 28.28. Ps. 111.10. Cap. 1.7.

11. Prin* mine þi se vor înmulþi zilele 
ºi þi se vor mãri anii vieþii tale.

*Cap. 3.2,16; 10.27.

12. Dacã* eºti înþelept, pentru tine
eºti înþelept;
dacã eºti batjocoritor, tu singur vei

suferi. *Iov 35.6,7. Cap. 16.26.

Îndemn împotriva ademenirii nebuniei
13. Nebunia este o femeie* gãlã-

gioasã,
proastã ºi care nu ºtie nimic. *Cap. 7.11.

14. Ea ºade totuºi la uºa casei sale,
pe un scaun, pe înãlþimile* cetãþii,

*Vers. 3.

15. ca sã strige la trecãtorii 
care merg pe calea cea dreaptã:
16. „Cine* este prost, sã vinã aici!”
Iar celui fãrã minte îi zice: *Vers. 4.

17. „Apele furate sunt dulci*,
ºi pâinea luatã pe ascuns este plãcutã!”

*Cap. 20.17.

18. El nu ºtie cã acolo sunt morþii* 
ºi cã oaspeþii ei sunt în vãile Locuinþei

morþilor. *Cap. 2.18; 7.27.

Binecuvântarea dreptãþii, 
blestemul pãcatului

10 1. Pildele lui Solomon.
Un fiu* înþelept este bucuria

tatãlui,
dar un fiu nebun este mâhnirea

mamei sale. *Cap. 15.20; 17.21,25; 19.13; 29.3,15.

2. Comorile câºtigate pe nedrept nu*
folosesc,
dar** neprihãnirea izbãveºte de la

moarte.
*Ps. 49.6, etc. Cap. 11.4. Luca 12.19,20. **Dan. 4.27.

3. Domnul* nu lasã pe cel neprihãnit
sã sufere de foame,
dar îndepãrteazã pofta celor rãi.

*Ps. 10.14; 34.9,10; 37.25.

4. Cine lucreazã cu o mânã* leneºã
sãrãceºte,
dar mâna** celor harnici îmbogã-

þeºte. *Cap. 12.24; 19.15. **Cap. 13.4; 21.5.

5. Cine strânge vara este un om
chibzuit,
cine doarme în timpul seceratului

este un om* care face ruºine.
*Cap. 12.4; 17.2; 19.26.

6. Pe capul celui neprihãnit sunt
binecuvântãri,
dar gura* celor rãi ascunde silnicie.

*Vers. 11. Est. 7.8.

7. Pomenirea* celui neprihãnit este
binecuvântatã,
dar numele celor rãi putrezeºte. –

*Ps. 9.5,6; 112.6. Ecl. 8.10.

8. Cine are o inimã înþeleaptã primeºte
învãþãturile,
dar cine* are o gurã nesocotitã se

prãpãdeºte singur. – *Vers. 10.

9. Cine* umblã fãrã prihanã, umblã
fãrã teamã,
dar cine apucã pe cãi strâmbe se dã

singur de gol. –*Ps. 23.4. Cap. 28.18. Isa. 33.15,16.

10. Cine* clipeºte din ochi este o
pricinã de întristare,
ºi** cine are o gurã nesocotitã se

prãpãdeºte singur. – *Cap. 6.13. **Vers. 8.

11. Gura* celui neprihãnit este un
izvor de viaþã,
dar gura** celor rãi ascunde silnicie. –

*Ps. 37.30. Cap. 13.14; 18.4. **Ps. 107.42. Vers. 6.

12. Ura stârneºte certuri,
dar dragostea* acoperã toate greºelile. –

*Cap. 17.9. 1 Cor. 13.4. 1 Pet. 4.8.

13. Pe buzele omului priceput se aflã
înþelepciunea,
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dar nuiaua* este pentru spatele celui
fãrã minte. – *Cap. 26.3.

14. Înþelepþii pãstreazã ºtiinþa,
dar gura* nebunului este o pieire

apropiatã. – *Cap. 18.7; 21.23.

15. Averea* este o cetate întãritã
pentru cel bogat;
dar prãpãdirea celor nenorociþi este

sãrãcia lor. –
*Iov 31.24. Ps. 52.7. Cap. 18.11. 1 Tim. 6.17.

16. Cel neprihãnit îºi întrebuinþeazã
câºtigul pentru viaþã,
iar cel rãu îºi întrebuinþeazã venitul

pentru pãcat. –
17. Cine îºi aduce aminte de certare

apucã pe calea vieþii;
dar cel ce uitã mustrarea apucã pe cãi

greºite. –
18. Cine ascunde ura, are buze

mincinoase,
ºi cine* rãspândeºte bârfele este un

nebun. – *Ps. 15.3.

19. Cine vorbeºte* mult nu se poate
sã nu pãcãtuiascã,
dar cel** ce-ºi þine buzele, este un

om chibzuit. – *Ecl. 5.3. **Iac. 3.2.

20. Limba celui neprihãnit este argint
ales;
inima celor rãi este puþin lucru. –
21. Buzele celui neprihãnit învio-

reazã pe mulþi oameni,
dar nebunii mor fiindcã n-au jude-

catã. –
22. Binecuvântarea* Domnului îmbo-

gãþeºte
ºi El nu lasã sã fie urmatã de nici un

necaz. – *Gen. 24.35; 26.12. Ps. 37.22.

23. Pentru cel nebun este* o plãcere
sã facã rãul,
dar pentru cel înþelept este o plãcere

sã lucreze cu pricepere. – *Cap. 14.9; 15.21.

24. Celui rãu de* ce se teme aceea i
se întâmplã,
dar celor neprihãniþi** li se împli-

neºte dorinþa. –
*Iov 15.21. **Ps. 145.19. Mat. 5.6. 1 Ioan 5.14,15.

25. Cum trece vârtejul, aºa* piere cel
rãu;
dar cel** neprihãnit are temelii

veºnice. –
*Ps. 37.9,10. **Ps. 15.5. Vers. 30. Mat 7.24,25; 16.18.

26. Cum este oþetul pentru dinþi ºi
fumul pentru ochi,
aºa este leneºul pentru cel ce-l

trimite. –
27. Frica* de Domnul lungeºte zilele,
dar anii** celui rãu sunt scurtaþi. –

*Cap. 9.11. **Iov 15.32,33; 22.16. Ps. 55.23. Ecl. 7.17.

28. Aºteptarea* celor neprihãniþi nu
va fi decât bucurie,
dar** nãdejdea celor rãi va pieri. –

*Iov 8.13; 11.20. Ps. 112.10. Cap. 11.7. **Ps. 1.6; 37.20.

29. Calea Domnului este un zid de
apãrare pentru cel nevinovat,
dar este un prãpãd pentru cei ce fac

rãul. –
30. Cel neprihãnit* nu se va clãtina

niciodatã,
dar cei rãi nu vor locui în þarã. –

*Ps. 37.22,29; 125.1. Vers. 25.

31. Gura* celui neprihãnit scoate
înþelepciune,
dar limba stricatã va fi nimicitã. –

*Ps. 37.20.

32. Buzele celui neprihãnit ºtiu sã
vorbeascã lucruri plãcute,
dar gura celor rãi spune rãutãþi.

111. Cumpãna* înºelãtoare este
urâtã Domnului,

dar cântãreala dreaptã Îi este plãcutã.
*Lev. 19.35,36. Deut. 25.13-16. Cap. 16.11; 20.10,23.

2. Când* vine mândria, vine ºi ru-
ºinea,
dar înþelepciunea este cu cei smeriþi.

*Cap. 15.33; 16.18; 18.12. Dan. 4.30,31.

3. Neprihãnirea* oamenilor cinstiþi îi
cârmuieºte fãrã teamã,
dar vicleniile celor stricaþi le aduc

pieirea. *Cap. 13.6.

4. În ziua mâniei, bogãþia nu* slu-
jeºte la nimic;
dar neprihãnirea** izbãveºte de la

moarte. *Cap. 10.2. Ezec. 7.19. Þef. 1.18. **Gen. 7.1.

5. Nevinovãþia omului fãrã prihanã îi
netezeºte calea,
dar cel rãu* cade prin însãºi rãutatea

lui. *Cap. 5.22. Ecl. 10.8.

6. Nevinovãþia oamenilor fãrã prihanã
îi scapã,
dar cei rãi sunt prinºi de rãutatea lor.
7. La* moartea celui rãu, îi piere

nãdejdea,
ºi aºteptarea oamenilor nelegiuiþi este

nimicitã. *Cap. 10.28.

8. Cel neprihãnit* este scãpat din
strâmtorare,
ºi cel rãu îi ia locul. *Cap. 21.18.

9. Cu gura lui, omul nelegiuit* pierde
pe aproapele sãu,
dar cei neprihãniþi sunt scãpaþi prin

ºtiinþã. *Iov 8.13.

10. Când le merge bine* celor nepri-
hãniþi, toatã cetatea se bucurã;
ºi când pier cei rãi, toþi strigã de

veselie. *Est. 8.15. Cap. 28.12,28.
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11. Cetatea* se înalþã prin binecuvân-
tarea oamenilor fãrã prihanã,
dar este surpatã prin gura celor rãi. –

*Cap. 29.8.

12. Cine defaimã pe aproapele sãu
este fãrã minte,
dar omul cu pricepere primeºte ºi

tace. –
13. Cine umblã cu bârfeli* dã pe faþã

lucruri ascunse,
dar sufletul credincios þine ce i s-a

încredinþat. – *Lev. 19.16. Cap. 20.19.

14. Când* nu este chibzuinþã, popo-
rul cade;
dar biruinþa vine prin marele numãr

de sfetnici. – *1 Împ. 12.1, etc. Cap. 15.22; 24.6.

15. Cui se pune chezaº pentru altul îi
merge rãu*,
dar cine se teme sã se punã chezaº

este liniºtit. – *Cap. 6.1.

16. O femeie* plãcutã capãtã cinste,
ºi cei asupritori capãtã bogãþie. –

*Cap. 31.30.

17. Omul* milostiv îºi face bine
sufletului sãu,
dar omul fãrã milã îºi tulburã însãºi

carnea lui. – *Mat. 5.7; 25.34, etc.

18. Cel rãu dobândeºte un câºtig
înºelãtor,
dar cel* ce seamãnã neprihãnirea are

o adevãratã platã. –
*Osea 10.12. Gal. 6.8,9. Iac. 3.18.

19. Adevãrata neprihãnire duce la
viaþã,
dar cel ce urmãreºte rãul gãseºte

moartea. –
20. Cei cu inima stricatã sunt o

scârbã înaintea Domnului,
dar cei ce umblã fãrã prihanã Îi sunt

plãcuþi.
21. Hotãrât: cel rãu nu va rãmâne*

nepedepsit,
dar sãmânþa** celor neprihãniþi va fi

scãpatã. *Cap. 16.5. **Ps. 112.2.

22. Femeia frumoasã ºi fãrã minte este
ca un inel de aur pus în râtul unui

porc. –
23. Dorinþa celor neprihãniþi este

numai bine;
dar aºteptarea celor rãi este numai

mânie*. – *Rom. 2.8,9.

24. Unul care dã cu mâna largã*,
ajunge mai bogat;
ºi altul, care economiseºte prea mult,

nu face decât sã sãrãceascã. – *Ps. 112.9.

25. Sufletul* binefãcãtor va fi sãturat,
ºi** cel ce udã pe alþii va fi udat ºi

el. – *2 Cor. 9.6-10. **Mat. 5.7.

26. Cine* opreºte grâul este bleste-
mat de popor,
dar pe capul celui ce-l vinde vine

binecuvântarea**. – *Amos 8.5,6. **Iov 29.13.

27. Cine urmãreºte binele îºi câºtigã
bunãvoinþã,
dar* cine urmãreºte rãul este atins de

el. – *Est. 7.10. Ps. 7.15,16; 9.15,16; 10.2; 57.6.

28. Cine* se încrede în bogãþii va
cãdea,
dar cei neprihãniþi vor înverzi ca**

frunziºul. – *Iov 31.24. Ps. 52.7. Marc. 10.24. 
Luca 12.21. 1 Tim. 6.17. **Ps. 1.3; 52.8; 92.12, etc. Ier. 17.8.

29. Cine îºi tulburã casa va moºteni
vânt*,
ºi nebunul va fi robul omului înþe-

lept! – *Ecl. 5.16.

30. Rodul celui neprihãnit este un
pom de viaþã,
ºi cel* înþelept câºtigã suflete. –

*Dan. 12.3. 1 Cor. 9.19, etc. Iac. 5.20.

31. Iatã*, cel neprihãnit este rãsplãtit
pe pãmânt;
cu cât mai mult cel rãu ºi pãcãtos!

*Ier. 25.29. 1 Pet. 4.17,18.

121. Cine iubeºte certarea, iubeºte
ºtiinþa;

dar cine urãºte mustrarea este prost. –
2. Omul de bine* capãtã bunãvoinþa

Domnului,
dar Domnul osândeºte pe cel plin de

rãutate. *Cap. 8.35.

3. Omul nu se întãreºte prin rãutate,
dar rãdãcina* celor neprihãniþi nu se

va clãtina. – *Cap. 10.25.

4. O femeie* cinstitã este cununa
bãrbatului ei,
dar cea care-i face ruºine este ca**

putregaiul în oasele lui. –
*Cap. 31.23. 1 Cor. 11.7. **Cap. 14.30.

5. Gândurile celor neprihãniþi nu sunt
decât dreptate,
dar sfaturile celor rãi nu sunt decât

înºelãciune. –
6. Cuvintele* celor rãi sunt niºte

curse ca sã verse sânge,
dar** gura celor fãrã prihanã îi

izbãveºte. – *Cap. 1.11,18. **Cap. 14.3.

7. Cei rãi* sunt rãsturnaþi ºi nu mai
sunt,
dar casa celor neprihãniþi rãmâne în

picioare! *Ps. 37.36,37. Cap. 11.21. Mat. 7.24-27.

8. Un om este preþuit dupã mãsura
priceperii lui,
dar* cel cu inima stricatã este dispre-

þuit. – *1 Sam. 25.17.

PROVERBELE (PILDELE) 11, 12 649



9. Mai* bine sã fii într-o stare smeritã
ºi sã ai o slugã,
decât** sã faci pe fudulul ºi sã n-ai

ce mânca. – *Cap. 13.7. **Deut. 25.4.

10. Cel neprihãnit se îndurã de vite,
dar inima celui rãu este fãrã milã.
11. Cine-ºi* lucreazã ogorul va avea

belºug de pâine,
dar cine umblã dupã lucruri de nimic

este** fãrã minte. –
*Gen. 3.19. Cap. 28.19. **Cap. 6.32.

12. Cel rãu pofteºte prada celor
nelegiuiþi,
dar rãdãcina celor neprihãniþi rodeº-

te. –
13. În pãcãtuirea cu buzele este* o

cursã primejdioasã,
dar** cel neprihãnit scapã din

bucluc. – *Cap. 18.7. **2 Pet. 2.9.

14. Prin rodul* gurii te saturi de
bunãtãþi,
ºi** fiecare primeºte dupã lucrul

mâinilor lui. – *Cap. 13.2; 18.20. **Isa. 3.10,11.

15. Calea nebunului este fãrã prihanã
în* ochii lui,
dar înþeleptul ascultã sfaturile. –

*Cap. 3.7. Luca 18.11.

16. Nebunul* îndatã îºi dã pe faþã
mânia,
dar înþeleptul ascunde ocara. – *Cap. 29.11.

17. Cine* spune adevãrul face o
mãrturisire dreaptã,
dar martorul mincinos vorbeºte înºe-

lãciune. – *Cap. 14.5.

18. Cine vorbeºte* în chip uºuratic,
rãneºte ca strãpungerea unei sãbii,
dar** limba înþelepþilor aduce vinde-

care. – *Ps. 57.4; 59.7; 64.3. **Ps. 52.5. Cap. 19.9.

19. Buza care spune adevãrul este
întãritã pe vecie,
dar limba mincinoasã nu stã decât o

clipã. –
20. Înºelãtoria este în inima celor ce

cugetã rãul,
dar bucuria este pentru cei ce sfã-

tuiesc la pace. –
21. Nici o nenorocire nu se întâmplã

celui neprihãnit,
dar cei rãi sunt nãpãdiþi de rele. –
22. Buzele mincinoase sunt urâte*

Domnului,
dar cei ce lucreazã cu adevãr Îi sunt

plãcuþi. – *Cap. 6.17; 11.20. Apoc. 22.15.

23. Omul* înþelept îºi ascunde ºtiinþa,
dar inima nebunilor vesteºte nebu-

nia. – *Cap. 13.16; 15.2.

24. Mâna* celor harnici va stãpâni,
dar mâna leneºã va plãti bir. – *Cap. 10.4.

25. Neliniºtea* din inima omului îl
doboarã,
dar o vorbã** bunã îl înveseleºte. –

*Cap. 15.13. **Isa. 50.4.

26. Cel neprihãnit aratã prietenului
sãu calea cea bunã,
dar calea celor rãi îi duce în rãtãcire. –
27. Leneºul nu-ºi frige vânatul,
dar comoara de preþ a unui om este

munca. –
28. Pe cãrarea neprihãnirii este viaþa,
ºi pe drumul însemnat de ea nu este

moarte. –

131. Un fiu înþelept ascultã învãþã-
tura tatãlui sãu,

dar* batjocoritorul n-ascultã mustra-
rea. – *1 Sam. 2.25.

2. Prin rodul gurii* ai parte de bine,
dar cei stricaþi au parte de silnicie. –

*Cap. 12.14.

3. Cine-ºi* pãzeºte gura, îºi pãzeºte
sufletul;
cine-ºi deschide buzele mari aleargã

spre pieirea lui. – *Ps. 39.1. Cap. 21.23. Iac. 3.2.

4. Leneºul* doreºte mult, ºi totuºi, 
n-are nimic,
dar cei harnici se saturã. – *Cap. 10.4.

5. Cel neprihãnit urãºte cuvintele
mincinoase,
dar cel rãu se face urât ºi se acoperã

de ruºine. –
6. Neprihãnirea* pãzeºte pe cel nevi-

novat,
dar rãutatea aduce pierzarea pãcãto-

sului. – *Cap. 11.3,5,6.

7. Unul* face pe bogatul, ºi n-are
nimic,
altul face pe sãracul, ºi are totuºi

mari avuþii. – *Cap. 12.9.

8. Omul cu bogãþia lui îºi rãscumpãrã
viaþa,
dar sãracul n-ascultã mustrarea. –
9. Lumina* celor neprihãniþi arde

voioasã,
dar candela celor rãi se stinge. –

*Iov 18.5,6; 21.17. Cap. 24.20.

10. Prin mândrie se aþâþã numai
certuri,
dar înþelepciunea este cu cel ce

ascultã sfaturile. –
11. Bogãþia* câºtigatã fãrã trudã

scade,
dar ce se strânge încetul cu încetul,

creºte. – *Cap. 10.2; 20.21.

12. O nãdejde amânatã îmbolnãveºte
inima,

PROVERBELE (PILDELE) 12, 13650

dar o dorinþã* împlinitã este un pom
de viaþã. – *Vers. 19.

13. Cine nesocoteºte* Cuvântul Dom-
nului se pierde,
dar cine se teme de poruncã este

rãsplãtit. – *2 Cron. 36.16.

14. Învãþãtura* înþeleptului este un
izvor de viaþã,
ca sã abatã pe om din cursele**

morþii. – *Cap. 10.11; 14.27; 16.22. **2 Sam. 22.6.

15. O minte sãnãtoasã câºtigã bunã-
voinþã,
dar calea celor stricaþi este pietroasã. –
16. Orice* om chibzuit lucreazã cu

cunoºtinþã,
dar nebunul îºi dã la ivealã nebunia. –

*Cap. 12.23; 15.2.

17. Un sol rãu cade în nenorocire,
dar un sol credincios* aduce tãmã-

duire. – *Cap. 25.13.

18. Sãrãcia ºi ruºinea sunt partea
celui ce leapãdã certarea,
dar cel* ce ia seama la mustrare este

pus în cinste. – *Cap. 15.5,31.

19. Împlinirea unei dorinþe* este
dulce sufletului,
dar celor nebuni le este urât sã se lase

de rãu. – *Vers. 12.

20. Cine umblã cu înþelepþii se face
înþelept,
dar cui îi place sã se însoþeascã cu

nebunii o duce rãu. –
21. Nenorocirea urmãreºte pe cei* ce

pãcãtuiesc,
dar cei neprihãniþi vor fi rãsplãtiþi cu

fericire. – *Ps. 32.10.

22. Omul de bine lasã moºtenitori pe
copiii copiilor sãi,
dar bogãþiile* pãcãtosului sunt pãs-

trate pentru cel neprihãnit. –
*Iov 27.16,17. Cap. 28.8. Ecl. 2.26.

23. Ogorul pe care-l desþeleneºte
sãracul dã o hranã* îmbelºugatã,
dar mulþi pier din pricina nedreptãþii

lor. – *Cap. 12.11.

24. Cine* cruþã nuiaua, urãºte pe fiul
sãu,
dar cine-l iubeºte, îl pedepseºte

îndatã. – *Cap. 19.18; 22.15; 23.13; 29.15,17.

25. Cel* neprihãnit mãnâncã pânã se
saturã,
dar pântecele celor rãi duce lipsã. –

*Ps. 34.10; 37.3.

141. Femeia* înþeleaptã îºi zideºte**
casa,

iar femeia nebunã o dãrâmã cu înseºi
mâinile ei. – *Cap. 24.3. **Rut 4.11.

2. Cine umblã cu neprihãnire, se teme
de Domnul,
dar* cine apucã pe cãi strâmbe, Îl

nesocoteºte. – *Iov 12.4.

3. În gura nebunului este o nuia
pentru mândria lui,
dar* pe înþelepþi îi pãzesc buzele

lor. – *Cap. 12.6.

4. Unde nu sunt boi, ieslea rãmâne
goalã,
dar puterea boilor aduce belºug de

roade. –
5. Un martor* credincios nu minte,
dar un martor mincinos spune

minciuni. –
*Exod 20.16; 23.1. Cap. 6.19; 12.17. Vers. 25.

6. Batjocoritorul cautã înþelepciunea
ºi n-o gãseºte,
dar pentru omul priceput* ºtiinþa este

lucru uºor. – *Cap. 8.9; 17.24.

7. Depãrteazã-te de nebun,
cãci nu pe buzele lui vei gãsi ºtiinþa. –
8. Înþelepciunea omului chibzuit îl

face sã vadã pe ce cale sã meargã,
dar nebunia celor nesocotiþi îi înºalã

pe ei înºiºi. –
9. Cei* nesocotiþi glumesc cu pãca-

tul,
dar între cei fãrã prihanã este bunã-

voinþã. – *Cap. 10.23.

10. Inima îºi cunoaºte necazurile 
ºi nici un strãin nu se poate amesteca

în bucuria ei. –
11. Casa* celor rãi va fi nimicitã,
dar cortul celor fãrã prihanã va

înflori. – *Iov 8.15.

12. Multe cãi pot* pãrea bune omului,
dar la** urmã se vãd cã duc la

moarte. – *Cap. 16.25. **Rom. 6.21.

13. De multe ori chiar în mijlocul
râsului inima poate fi mâhnitã,
ºi bucuria poate sfârºi* prin necaz. –

*Cap. 5.4. Ecl. 2.2.

14. Cel cu inima rãtãcitã se saturã*
de cãile lui,
ºi omul de bine se saturã ºi el de ce

este în el. – *Cap. 1.31; 12.14.

15. Omul lesne crezãtor crede orice
vorbã,
dar omul chibzuit ia seama bine cum

merge. –
16. Înþeleptul* se teme ºi se abate de

la rãu,
dar nesocotitul este îngâmfat ºi fãrã

fricã. – *Cap. 22.3.

17. Cine este iute la mânie face
prostii,
ºi omul plin de rãutate se face urât. –
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18. Cei proºti au parte de nebunie,
dar oamenii chibzuiþi sunt încununaþi

cu ºtiinþã. –
19. Cei rãi se pleacã înaintea celor

buni,
ºi cei nelegiuiþi înaintea porþilor celui

neprihãnit. –
20. Sãracul* este urât chiar ºi de

prietenul sãu,
dar bogatul are foarte mulþi prieteni. –

*Cap. 19.7.

21. Cine dispreþuieºte pe aproapele
sãu face un pãcat,
dar* ferice de cine are milã de cei

nenorociþi. – *Ps. 41.1; 112.9.

22. În adevãr, cei ce gândesc rãu se
rãtãcesc,
dar cei ce gândesc binele lucreazã cu

bunãtate ºi credincioºie.
23. Oriunde se munceºte este ºi

câºtig,
dar oriunde numai se vorbeºte, este

lipsã. –
24. Bogãþia este o cununã pentru cei

înþelepþi,
dar cei nesocotiþi n-au altceva decât

nebunie. –
25. Martorul* care spune adevãrul

scapã suflete,
dar cel înºelãtor spune minciuni. –

*Vers. 5.

26. Cine se teme de Domnul are un
sprijin tare în El,
ºi copiii lui au un loc de adãpost la

El. –
27. Frica* de Domnul este un izvor

de viaþã,
ea ne fereºte de cursele morþii. –

*Cap. 13.14.

28. Mulþimea poporului este slava
împãratului,
lipsa poporului este pieirea voievo-

dului. –
29. Cine* este încet la mânie are

multã pricepere,
dar cine se aprinde iute, face multe

prostii. – *Cap. 16.32. Iac. 1.19.

30. O inimã liniºtitã este viaþa tru-
pului,
dar pizma* este putrezirea** oase-

lor. – *Ps. 112.10. **Cap. 12.4.

31. Cine* asupreºte pe sãrac, batjo-
coreºte pe Ziditorul** sãu,
dar cine are milã de cel lipsit,

cinsteºte pe Ziditorul sãu. –
*Cap. 17.5. Mat. 25.40,45. **Iov 31.15,16. Cap. 22.2.

32. Cel rãu este doborât de rãutatea
lui,

dar cel neprihãnit* chiar ºi la moarte
trage nãdejde. –
*Iov 13.15; 19.26. Ps. 23.4; 37.37. 2 Cor. 1.9; 5.8. 2 Tim. 4.18.

33. Înþelepciunea se odihneºte într-o
inimã priceputã,
dar în* mijlocul celor nesocotiþi ea se

dã de gol. – *Cap. 12.16; 29.11.

34. Neprihãnirea înalþã pe un popor,
dar pãcatul este ruºinea popoarelor. –
35. Un împãrat are plãcere* de un

slujitor chibzuit,
dar pe cel de ocarã îl atinge mânia

lui. *Mat. 24.45,47.

151. Un rãspuns* blând potoleºte
mânia,

dar o vorbã** asprã aþâþã mânia.
*Judc. 8.1-3. Cap. 25.15. **1 Sam. 25.10, etc. 1 Împ.
12.13,14,16.

2. Limba înþelepþilor dã ºtiinþã
plãcutã,
dar gura* nesocotiþilor împroaºcã

nebunie. – *Vers. 28. Cap. 12.23; 13.16.

3. Ochii Domnului sunt în* orice loc,
ei vãd pe cei rãi ºi pe cei buni. –

*Iov 34.21. Cap. 5.21. Ier. 16.17; 32.19. Evr. 4.13.

4. Limba dulce este un pom de viaþã,
dar limba stricatã zdrobeºte sufletul. –
5. Nesocotitul* dispreþuieºte învãþã-

tura tatãlui sãu,
dar** cine ia seama la mustrare

ajunge înþelept. –
*Cap. 10.1. **Cap. 13.18. Vers. 31,32.

6. În casa celui neprihãnit este mare
belºug,
dar în câºtigurile celui rãu este

tulburare. –
7. Buzele înþelepþilor seamãnã ºtiinþa,
dar inima celor nesocotiþi este

stricatã. –
8. Jertfa* celor rãi este o scârbã

înaintea Domnului,
dar rugãciunea celor fãrã prihanã Îi

este plãcutã. – *Cap. 21.27; 
28.9. Isa. 1.11; 61.8; 66.3. Ier. 6.20; 7.22. Amos 5.22.

9. Calea celui rãu este urâtã Dom-
nului,
dar El iubeºte pe cel ce umblã* dupã

neprihãnire. – *Cap. 21.21. 1 Tim. 6.11.

10. Cine pãrãseºte cãrarea este aspru*
pedepsit,
ºi cine** urãºte mustrarea va muri. –

*1 Împ. 22.8. **Cap. 5.12; 10.17.

11. Locuinþa morþilor* ºi Adâncul
sunt cunoscute Domnului,
cu cât mai mult inimile** oame-

nilor! – *Iov 26.6. Ps. 139.8. 
**2 Cron. 6.30. Ps. 7.9; 44.21. Ioan 2.24,25; 21.17. Fapt. 1.24.
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12. Batjocoritorului* nu-i place sã fie
mustrat,
de aceea nu se duce la cei înþelepþi. –

*Amos 5.10. 2 Tim. 4.3.

13. O inimã* veselã însenineazã faþa;
dar când** inima este tristã, duhul

este mâhnit. – *Cap. 17.22. **Cap. 12.25.

14. Inima celor pricepuþi cautã
ºtiinþa,
dar gura nesocotiþilor gãseºte plãcere

în nebunie. –
15. Toate zilele celui nenorocit sunt

rele,
dar* cel cu inima mulþumitã are un

ospãþ necurmat. – *Cap. 17.22.

16. Mai* bine puþin, cu fricã de
Domnul,
decât o mare bogãþie, cu tulburare! –

*Ps. 37.16. Cap. 16.8. 1 Tim. 6.6.

17. Mai* bine un prânz de verdeþuri
ºi dragoste,
decât un bou îngrãºat ºi urã. –

*Cap. 17.1.

18. Un om* iute la mânie stârneºte
certuri,
dar cine este încet la mânie potoleºte

neînþelegerile. *Cap. 26.21; 29.22.

19. Drumul* leneºului este ca un
hãþiº de spini,
dar cãrarea celor fãrã prihanã este

netezitã. – *Cap. 22.5.

20. Un fiu* înþelept este bucuria
tatãlui sãu,
dar un om nesocotit dispreþuieºte pe

mama sa. – *Cap. 10.1; 29.3.

21. Nebunia* este o bucurie pentru
cel fãrã minte,
dar** un om priceput merge pe

drumul cel drept. – *Cap. 10.23. **Efes. 5.15.

22. Planurile nu izbutesc, când*
lipseºte o adunare care sã chibzuiascã,
dar izbutesc când sunt mulþi sfet-

nici.– *Cap. 11.14; 20.18.

23. Omul are bucurie sã dea un
rãspuns cu gura lui,
ºi ce bunã este o* vorbã spusã la

vreme potrivitã! – *Cap. 25.11.

24. Pentru cel înþelept, cãrarea* vieþii
duce în sus,
ca sã-l abatã de la Locuinþa morþilor,

care este jos. – *Filp. 3.20. Col. 3.1,2.

25. Domnul surpã casa* celor mândri,
dar întãreºte hotarele** vãduvei. –

*Cap. 12.7; 14.11. **Ps. 68.5,6; 146.9.

26. Gândurile* rele sunt urâte Dom-
nului,
dar** cuvintele prietenoase sunt curate

înaintea Lui. – *Cap. 6.16,18. **Ps. 37.30.

27. Cel* lacom de câºtig îºi tulburã
casa,
dar cel ce urãºte mita va trãi. –

*Cap. 11.19. Isa. 5.8. Ier. 17.11.

28. Inima celui neprihãnit se gân-
deºte* ce sã rãspundã,
dar gura celor rãi împroaºcã rãutãþi. –

*1 Pet. 3.15.

29. Domnul Se depãrteazã* de cei
rãi,
dar ascultã rugãciunea** celor nepri-

hãniþi. – *Ps. 10.1; 34.16. **Ps. 145.18,19.

30. O privire prietenoasã înveseleºte
inima,
o veste bunã întãreºte oasele. –
31. Urechea* care ia aminte la învã-

þãturile care duc la viaþã 
locuieºte în mijlocul înþelepþilor. –

*Vers. 5.

32. Cel ce leapãdã certarea îºi dispre-
þuieºte sufletul,
dar cel ce ascultã mustrarea capãtã

pricepere. –
33. Frica* de Domnul este ºcoala

înþelepciunii,
ºi smerenia merge înaintea** slavei. –

*Cap. 1.7. **Cap. 18.12.

161. Planurile* pe care le face
inima atârnã de om,

dar** rãspunsul pe care-l dã gura
vine de la Domnul. –

*Vers. 9. Cap. 19.21; 20.24. Ier. 10.23. **Mat. 10.19,20.

2. Toate cãile omului sunt curate în*
ochii lui,
dar cel ce cerceteazã duhurile este

Domnul**. – *Cap. 21.2. **1 Sam. 16.7.

3. Încredinþeazã-þi lucrãrile* în mâna
Domnului
ºi îþi vor izbuti planurile. –
*Ps. 37.5; 55.22. Mat. 6.25. Luca 12.22. Filp. 4.6. 1 Pet. 5.7.

4. Domnul* a fãcut toate pentru o
þintã,
chiar** ºi pe cel rãu pentru ziua

nenorocirii. –
*Isa. 43.7. Rom. 11.36. **Iov 21.30. Rom. 9.22.

5. Orice inimã trufaºã este o scârbã*
înaintea Domnului;
hotãrât**, ea nu va rãmâne nepedep-

sitã. – *Cap. 6.17; 8.13. **Cap. 11.21.

6. Prin* dragoste ºi credincioºie omul
ispãºeºte nelegiuirea,
ºi prin frica** de Domnul se abate de

la rãu. – *Dan. 4.27. Luca 11.41. **Cap. 14.16.

7. Când sunt plãcute Domnului cãile
cuiva,
îi face prieteni chiar ºi pe vrãjmaºii

lui. –
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8. Mai* bine puþin, cu dreptate,
decât mari venituri, cu strâmbãtate. –

*Ps. 37.16. Cap. 15.16.

9. Inima* omului se gândeºte pe ce
cale sã meargã,
dar** Domnul îi îndreaptã paºii. –

*Vers. 1. Cap. 19.21. **Ps. 37.23. Cap. 20.24. Ier. 10.23.

10. Hotãrâri dumnezeieºti sunt pe
buzele împãratului,
gura lui nu trebuie sã facã greºeli

când judecã. –
11. Cântarul* ºi cumpãna dreaptã vin

de la Domnul;
toate greutãþile de cântãrit sunt lucra-

rea Lui. – *Lev. 19.36. Cap. 11.1.

12. Împãraþilor le este scârbã sã facã
rãu,
cãci prin* neprihãnire se întãreºte un

scaun de domnie. – *Cap. 25.5; 29.14.

13. Buzele* neprihãnite sunt plãcute
împãraþilor,
ºi ei iubesc pe cel ce vorbeºte cu

neprihãnire. – *Cap. 14.35; 22.11.

14. Mânia* împãratului este un ves-
titor al morþii,
dar un om înþelept trebuie s-o poto-

leascã. – *Cap. 19.12; 20.2.

15. Seninãtatea feþei împãratului este
viaþa,
ºi bunãvoinþa* lui este ca** o ploaie

de primãvarã. *Cap. 19.12. **Iov 29.23. Zah. 10.1.

16. Cu cât mai mult face câºtigarea*
înþelepciunii decât a aurului!
Cu cât este mai de dorit câºtigarea

priceperii decât a argintului! –
*Cap. 8.11,19.

17. Calea oamenilor fãrã prihanã este
sã se fereascã de rãu;
acela îºi pãzeºte sufletul, care vegheazã

asupra cãii sale. –
18. Mândria* merge înaintea pieirii,
ºi trufia merge înaintea cãderii. –

*Cap. 11.2; 17.19; 18.12.

19. Mai bine sã fii smerit cu cei
smeriþi,
decât sã împarþi prada cu cei

mândri. –
20. Cine cugetã la Cuvântul Domnului

gãseºte fericirea,
ºi cine se încrede* în Domnul este

fericit. – *Ps. 2.12; 34.8; 125.1. Isa. 30.18. Ier. 17.7.

21. Cine are o inimã înþeleaptã este
numit priceput,
dar dulceaþa buzelor mãreºte ºtiinþa. –
22. Înþelepciunea* este un izvor de

viaþã pentru cine o are;
dar pedeapsa nebunilor este nebunia

lor. – *Cap. 13.14; 14.27.

23. Cine are o inimã* înþeleaptã îºi
aratã înþelepciunea când vorbeºte 
ºi mereu se vãd învãþãturi noi pe

buzele lui. – *Ps. 37.30. Mat. 12.34.

24. Cuvintele prietenoase sunt ca un
fagure de miere,
dulci pentru suflet ºi sãnãtoase pentru

oase. –
25. Multe cãi* i se par bune omului,
dar la urmã duc la moarte. – *Cap. 14.12.

26. Cine* munceºte, pentru el mun-
ceºte,
cãci foamea lui îl îndeamnã la lucru. –

*Cap. 9.12. Ecl. 6.7.

27. Omul stricat pregãteºte nenoro-
cirea,
ºi pe buzele lui este ca un foc aprins.
28. Omul* neastâmpãrat stârneºte

certuri,
ºi pârâtorul** dezbinã pe cei mai

buni prieteni. –
*Cap. 6.14,19; 15.18; 26.21; 29.22. **Cap. 17.9.

29. Omul asupritor amãgeºte* pe
aproapele sãu 
ºi-l duce pe o cale care nu este bunã. –

*Cap. 1.10, etc.

30. Cine închide ochii ca sã se dedea
la gânduri stricate,
cine-ºi muºcã buzele, a ºi sãvârºit

rãul. –
31. Perii* albi sunt o cununã de

cinste,
ea se gãseºte pe calea neprihãnirii. –

*Cap. 20.29.

32. Cel* încet la mânie preþuieºte mai
mult decât un viteaz,
ºi cine este stãpân pe sine preþuieºte

mai mult decât cine cucereºte cetãþi. –
*Cap. 19.11.

33. Se aruncã sorþul în poala hainei,
dar orice hotãrâre vine de la Domnul.

171. Mai bine o bucatã* de pâine
uscatã, cu pace,

decât o casã plinã de cãrnuri, cu
ceartã! – *Cap. 15.17.

2. Un argat cu minte stãpâneºte peste
fiul* care face ruºine 
ºi va împãrþi moºtenirea cu fraþii lui.

*Cap. 10.5; 19.26.

3. Tigaia* lãmureºte argintul, ºi
cuptorul lãmureºte aurul;
dar Cel ce încearcã inimile este

Domnul. – *Ps. 26.2. Cap. 27.21. Ier. 17.10. Mal. 3.3.

4. Cel rãu ascultã cu luare aminte la
buza nelegiuitã,
ºi mincinosul pleacã urechea la limba

nimicitoare. –
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5. Cine* îºi bate joc de sãrac, îºi bate
joc de Cel ce l-a fãcut;
cine se bucurã de o nenorocire, nu va

rãmâne nepedepsit. –
*Cap. 14.31. **Iov 31.29. Obad. 12.

6. Copiii copiilor sunt cununa* bãtrâ-
nilor,
ºi pãrinþii sunt slava copiilor lor. –

*Ps. 127.3; 128.3.

7. Cuvintele alese nu se potrivesc în
gura unui nebun;
cu cât mai puþin cuvintele mincinoase

în gura unui om de viþã aleasã! –
8. Darurile par o* piatrã scumpã în

ochii celor ce le primesc:
oriîncotro se întorc, izbândesc. –

*Cap. 18.16; 19.6.

9. Cine* acoperã o greºealã, cautã
dragostea,
dar** cine o pomeneºte mereu în

vorbirile lui, dezbinã pe prieteni. –
*Cap. 10.12. **Cap. 16.28.

10. O mustrare pãtrunde mai mult pe
omul priceput,
decât o sutã de lovituri pe cel nebun. –
11. Cel rãu nu cautã decât rãscoalã,
dar un sol fãrã milã va fi trimis

împotriva lui. –
12. Mai* bine sã întâlneºti o ursoaicã

jefuitã de puii ei,
decât un nebun în timpul nebuniei

lui. – *Osea 13.8.

13. Celui ce întoarce* rãu pentru
bine,
nu-i va pãrãsi rãul casa. –
*Ps. 109.4,5. Ier. 18.20. Rom. 12.17. 1 Tes. 5.15. 1 Pet. 3.9.

14. Începutul unei certe este ca
slobozirea unor ape;
de aceea, curmã* cearta înainte de a

se înteþi. – *Cap. 20.3. 1 Tes. 4.11.

15. Cel* ce iartã pe vinovat ºi
osândeºte pe cel nevinovat,
sunt amândoi o scârbã înaintea Dom-

nului. – *Exod 23.7. Cap. 24.24. Isa. 5.23.

16. La ce slujeºte argintul în mâna
nebunului?
Sã cumpere înþelepciunea?... Dar* 

n-are minte. – *Cap. 21.25,26.

17. Prietenul* adevãrat iubeºte ori-
când,
ºi în nenorocire ajunge ca un frate. –

*Rut 1.16. Cap. 18.24.

18. Omul* fãrã minte dã chezãºie,
se pune chezaº pentru aproapele sãu. –

*Cap. 6.1; 11.15.

19. Cine iubeºte certurile iubeºte
pãcatul,
ºi cine-ºi* zideºte poarta prea înaltã,

îºi cautã pieirea. – *Cap. 16.18.

20. Cel cu inimã prefãcutã nu gãseºte
fericirea,
ºi cel cu limba* stricatã cade în

nenorocire. – *Iac. 3.8.

21. Cine* dã naºtere unui nebun va
avea întristare,
ºi tatãl unui nebun nu poate sã se

bucure. – *Cap. 10.1; 19.13. Vers. 25.

22. O inimã* veselã este un bun leac,
dar un** duh mâhnit usucã oasele. –

*Cap. 12.25; 15.13,15. **Ps. 22.15.

23. Cel rãu primeºte daruri pe ascuns 
ca sã suceascã* ºi cãile dreptãþii. –

*Exod 23.8.

24. Înþelepciunea* este în faþa omului
priceput,
dar ochii nebunului o cautã la capãtul

pãmântului. – *Cap. 14.6. Ecl. 2.14; 8.1.

25. Un fiu nebun aduce necaz* tatãlui
sãu
ºi amãrãciune celei ce l-a nãscut. –

*Cap. 10.1; 15.20; 19.13. Vers. 21.

26. Nu este bine sã osândeºti* pe cel
neprihãnit la o gloabã,
nici sã loveºti pe cei de neam ales din

pricina neprihãnirii lor. –
*Vers. 15. Cap. 18.5.

27. Cine* îºi înfrâneazã vorbele, cu-
noaºte ºtiinþa,
ºi cine are duhul potolit este un om

priceput. – *Iac. 1.19.

28. Chiar* ºi un prost ar trece de
înþelept dacã ar tãcea,
ºi de priceput dacã ºi-ar þine gura. –

*Iov 13.5.

181. Cel ursuz cautã ce-i place lui,
se supãrã de orice lucru bun. –

2. Nebunului nu-i este de învãþãturã,
ci vrea sã arate ce ºtie el. –
3. Când vine cel rãu, vine ºi dis-

preþul;
ºi odatã cu ruºinea, vine ºi ocara. –
4. Cuvintele gurii unui om sunt ca

niºte ape* adânci;
izvorul înþelepciunii este ca un

ºuvoi** care curge întruna. –
*Cap. 10.11; 20.5. **Ps. 78.2.

5. Nu* este bine sã ai încredere în
faþa celui rãu,
ca sã nedreptãþeºti pe cel neprihãnit

la judecatã. –
*Lev. 19.15. Deut. 1.17; 16.19. Cap. 24.23; 28.21.

6. Vorbele nebunului aduc ceartã,
ºi gura lui înjurã pânã stârneºte

lovituri. –
7. Gura* nebunului îi aduce pieirea,
ºi buzele îi sunt o cursã pentru

suflet. – *Cap. 10.14; 12.13; 13.3. Ecl. 10.12.
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8. Cuvintele* bârfitorului sunt ca
prãjiturile:
alunecã pânã în fundul mãruntaielor. –

*Cap. 12.18; 26.22.

9. Cine se leneveºte în lucrul lui 
este frate* cu cel ce nimiceºte. –

*Cap. 28.24.

10. Numele Domnului este un turn*
tare;
cel neprihãnit fuge în el ºi stã la

adãpost. –
*2 Sam. 22.3,51. Ps. 18.2; 27.1; 61.3,4; 91.2; 144.2.

11. Averea* este o cetate întãritã,
pentru cel bogat;
în închipuirea lui, ea este un zid

înalt. – *Cap. 10.15.

12. Înainte* de pieire, inima omului
se îngâmfã,
dar smerenia merge înaintea slavei. –

*Cap. 11.2; 15.33; 16.18.

13. Cine rãspunde fãrã* sã fi ascultat,
face o prostie ºi îºi trage ruºinea. –

*Ioan 7.51.

14. Duhul omului îl sprijineºte la
boalã;
dar duhul doborât de întristare, cine-l

va ridica? –
15. O inimã priceputã dobândeºte

ºtiinþa,
ºi urechea celor înþelepþi cautã

ºtiinþa. –
16. Darurile* unui om îi fac loc 
ºi-i deschid intrarea înaintea celor

mari. – *Gen. 32.20. 1 Sam. 25.27. Cap. 17.8; 21.14.

17. Cel care vorbeºte întâi în pricina
lui, pare cã are dreptate,
dar vine celãlalt ºi-l ia la cercetare. –
18. Sorþul pune capãt neînþelegerilor 
ºi hotãrãºte între cei puternici.
19. Fraþii nedreptãþiþi sunt mai greu

de câºtigat decât o cetate întãritã,
ºi certurile lor sunt tot aºa de greu de

înlãturat ca zãvoarele unei case împã-
rãteºti. –
20. Din* rodul gurii lui îºi saturã

omul trupul,
din venitul buzelor lui se saturã.

*Cap. 12.14; 13.2.

21. Moartea* ºi viaþa sunt în puterea
limbii;
oricine o iubeºte, îi va mânca roade-

le. – *Mat. 12.37.

22. Cine* gãseºte o nevastã bunã
gãseºte fericirea;
este un har pe care-l capãtã de la

Domnul. – *Cap. 19.14; 31.10.

23. Sãracul vorbeºte rugându-se,
dar bogatul rãspunde cu* asprime. –

*Iac. 2.3.

24. Cine îºi face mulþi prieteni, îi
face spre nenorocirea lui,
dar* este un prieten care þine mai

mult la tine decât un frate. – *Cap. 17.17.

191. Mai mult preþuieºte* sãracul
care umblã în neprihãnirea lui,

decât un bogat cu buze stricate ºi
nebun. – *Cap. 28.6.

2. Lipsa de ºtiinþã este o pagubã
pentru cineva,
ºi cine aleargã neghiobeºte înainte o

nimereºte rãu. –
3. Nebunia omului îi suceºte calea,
ºi apoi cârteºte împotriva Domnului

cu inima* lui. – *Ps. 37.7.

4. Bogãþia* aduce un mare numãr de
prieteni,
dar sãracul este pãrãsit de prietenul

lui. – *Cap. 14.20.

5. Martorul* mincinos nu rãmâne
nepedepsit,
ºi cel ce spune minciuni nu va

scãpa. –
*Vers. 9. Exod 23.1. Deut. 19.16,19. Cap. 6.19; 21.28.

6. Omul darnic are mulþi* linguºitori 
ºi toþi** sunt prieteni cu cel ce dã

daruri. – *Cap. 29.26. **Cap. 17.8; 18.16; 21.14.

7. Toþi* fraþii sãracului îl urãsc;
cu cât mai mult se** depãrteazã

prietenii lui de el!
El se îndreaptã spre ei cu vorbe

rugãtoare, dar ei se fac nevãzuþi. –
*Cap. 14.20. **Ps. 38.11.

8. Cine capãtã înþelepciune, îºi iubeºte
sufletul;
cine pãstreazã priceperea, gãseºte*

fericirea. – *Cap. 16.20.

9. Martorul* mincinos nu rãmâne
nepedepsit,
ºi cel ce spune minciuni va pieri. –

*Vers. 5.

10. Unui nebun nu-i ºade bine sã
trãiascã în desfãtãri,
cu atât mai puþin unui rob* sã

stãpâneascã peste voievozi. –
*Cap. 30.22. Ecl. 10.6,7.

11. Înþelepciunea* face pe om rãb-
dãtor
ºi** este o cinste pentru el sã uite

greºelile. – *Cap. 14.29. Iac. 1.19. **Cap. 16.32.

12. Mânia împãratului este ca* rãcne-
tul unui leu,
ºi bunãvoinþa lui este ca roua pe

iarbã. – *Cap. 16.14,15; 20.2; 28.15. **Osea 14.5.

13. Un fiu* nebun este o nenorocire
pentru tatãl sãu,
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ºi** o nevastã gâlcevitoare este ca o
streaºinã de pe care picurã întruna. –

*Cap. 10.1; 15.20; 17.21,25. **Cap. 21.9,19; 27.15.

14. Casa* ºi averea le moºtenim de la
pãrinþi,
dar o** nevastã priceputã este un dar

de la Domnul. – *2 Cor. 12.14. **Cap. 18.22.

15. Lenea* te cufundã într-un somn
adânc,
ºi sufletul molatic suferã** de foame.–

*Cap. 6.9. **Cap. 10.4; 20.13; 23.21.

16. Cine* pãzeºte porunca, îºi pã-
zeºte sufletul;
cine nu vegheazã asupra cãii sale, va

muri. – *Luca 10.28; 11.28.

17. Cine* are milã de sãrac, împru-
mutã pe Domnul,
ºi El îi va rãsplãti binefacerea. –

*Cap. 28.27. Ecl. 11.1. Mat. 10.42; 25.40. 2 Cor. 9.6-8. Evr.
6.10.

18. Pedepseºte-þi* fiul, cãci tot mai
este nãdejde,
dar nu dori sã-l omori. –

*Cap. 13.24; 23.13; 29.17.

19. Cel pe care-l apucã mânia trebuie
sã-ºi ia pedeapsa;
cãci, dacã-l scoþi din ea, va trebui sã

mai faci o datã lucrul acesta. –
20. Ascultã sfaturile ºi primeºte

învãþãtura
ca sã* fii înþelept pe viitor! – *Ps. 37.37.

21. Omul face multe* planuri în
inima lui,
dar hotãrârea Domnului, aceea se

împlineºte. – *Iov 23.13. Ps. 33.10,11. 
Cap. 16.1,9. Isa. 14.26,27; 46.10. Fapt. 5.39. Evr. 6.17.

22. Ceea ce face farmecul unui om
este bunãtatea lui;
ºi mai mult preþuieºte un sãrac decât

un mincinos. –
23. Frica* de Domnul duce la viaþã,
ºi cel ce o are petrece noaptea

sãtul,
fãrã sã fie cercetat de nenorocire. –

*1 Tim. 4.8.

24. Leneºul* îºi vârã mâna în strachinã
ºi n-o duce înapoi la gurã. –

*Cap. 15.19; 26.13,15.

25. Loveºte* pe batjocoritor, ºi prostul
se** va face înþelept;
mustrã† pe omul priceput, ºi va

înþelege ºtiinþa. –
*Cap. 21.11. **Deut. 13.11. †Cap. 9.8.

26. Cine jefuieºte pe tatãl sãu ºi
izgoneºte pe mama sa,
este un fiu* care aduce ruºine ºi

ocarã. – *Cap. 17.2.

27. Înceteazã, fiule, sã mai asculþi
învãþãtura,

dacã ea te depãrteazã de învãþãturile
înþelepte. –
28. Un martor stricat îºi bate joc de

dreptate,
ºi gura* celor rãi înghite nelegiui-

rea. – *Iov 15.16; 20.12,13; 34.7.

29. Pedepsele sunt pregãtite pentru
batjocoritori,
ºi loviturile* pentru spinãrile nebu-

nilor. – *Cap. 10.13; 26.3.

201. Vinul este* batjocoritor, bãu-
turile tari sunt gãlãgioase;

oricine se îmbatã cu ele nu este înþe-
lept. – *Gen. 9.21. Cap. 23.29,30. Isa. 28.7. Osea 4.11.

2. Frica pe care o insuflã împãratul
este ca* rãcnetul unui leu,
cine îl supãrã, pãcãtuieºte** împotri-

va sa însuºi. – *Cap. 16.14; 19.12. **Cap. 8.36.

3. Este o cinste* pentru om sã se
fereascã de certuri;
dar orice nebun se lasã stãpânit de

aprindere. – *Cap. 17.14.

4. Toamna*, leneºul nu arã;
la secerat, ar vrea sã strângã roade,

dar** nu este nimic! –
*Cap. 10.4; 19.24. **Cap. 19.15.

5. Sfaturile în inima omului sunt ca*
niºte ape adânci,
dar omul priceput ºtie sã scoatã din

ele. – *Cap. 18.4.

6. Mulþi* oameni îºi trâmbiþeazã
bunãtatea;
dar cine poate gãsi un om** credin-

cios? –
*Cap. 25.14. Mat. 6.2. Luca 18.11. **Ps. 12.1. Luca 18.8.

7. Cel neprihãnit umblã în* neprihã-
nirea lui;
ferice** de copiii lui dupã el! –

*2 Cor. 1.12. **Ps. 37.26; 112.2.

8. Împãratul*, care ºade pe scaunul
de domnie al dreptãþii,
risipeºte orice rãu cu privirea lui. –

*Vers. 26.

9. Cine* poate zice: „Mi-am curãþat
inima,
sunt curat de pãcatul meu“? –

*1 Împ. 8.46. 2 Cron. 6.36. Iov 14.4. Ps. 51.5. Ecl. 7.20. 1 Cor.
4.4. 1 Ioan 1.8.

10. Douã feluri de greutãþi* ºi douã
feluri de mãsuri 
sunt o scârbã înaintea Domnului. –
*Deut. 25.13, etc. Vers. 23. Cap. 11.1; 16.11. Mica 6.10,11.

11. Copilul lasã sã se vadã* încã din
faptele lui
dacã purtarea lui va fi curatã ºi fãrã

prihanã. – *Mat. 7.16.

12. Urechea care aude* ºi ochiul care
vede,
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ºi pe una ºi pe celãlalt, Domnul le-a
fãcut. – *Exod 4.11. Ps. 94.9.

13. Nu* iubi somnul, cãci vei ajunge
sãrac;
deschide ochii ºi te vei sãtura de

pâine. – *Cap. 6.9; 12.11; 19.15. Rom. 12.11.

14. „Rãu! Rãu!” zice cumpãrãtorul,
ºi plecând, se fericeºte. –
15. Este aur ºi sunt multe mãrgã-

ritare;
dar buzele înþelepte sunt un lucru*

scump. – *Iov 28.12,16-19. Cap. 3.15; 8.11.

16. Ia-i* haina, cãci s-a pus chezaº
pentru altul;
ºi þine-l zãlog pentru alþii. –

*Cap. 22.26,27; 27.13.

17. Pâinea minciunii este dulce*
omului,
dar mai pe urmã gura îi este plinã de

pietriº. – *Cap. 9.17.

18. Planurile se pun la cale prin*
sfat!
Fã** rãzboiul cu chibzuinþã. –

*Cap. 15.22; 24.6. **Luca 14.31.

19. Cine* umblã cu bârfeli dã pe faþã
lucrurile ascunse;
ºi cu cel ce nu-ºi poate þine gura** sã

nu te amesteci. – *Cap. 11.13. **Rom. 16.18.

20. Dacã cineva* blestemã pe tatãl
sãu ºi pe mama sa,
i se va stinge lumina** în mijlocul

întunericului. –
*Exod 21.17. Lev. 20.9. Mat. 15.4. **Iov 18.5,6. Cap. 24.20.

21. O moºtenire* repede câºtigatã de
la început,
nu va fi binecuvântatã la** sfârºit. –

*Cap. 28.20. **Hab. 2.6.

22. Nu* zice: „Îi voi întoarce eu
rãul!”
Nãdãjduieºte** în Domnul, ºi El te

va ajuta. – *Deut. 32.35. Cap. 17.13; 24.29. 
Rom. 12.17,19. 1 Tes. 5.15. 1 Pet. 3.9. **2 Sam. 16.12.

23. Domnul urãºte* douã feluri de
greutãþi,
ºi cântarul mincinos nu este un lucru

bun. – *Vers. 10.

24. Domnul* îndreaptã paºii omului,
dar ce înþelege omul din calea sa?

*Ps. 37.23. Cap. 16.9. Ier. 10.23.

25. Este o cursã pentru om sã facã în
pripã o fãgãduinþã sfântã,
ºi abia dupã* ce a fãcut juruinþa sã se

gândeascã. – *Ecl. 5.4,5.

26. Un împãrat* înþelept vânturã pe
cei rãi 
ºi trece cu roata peste ei. –

*Ps. 101.5, etc. Vers. 8.

27. Suflarea omului este o luminã* a
Domnului,

care pãtrunde pânã în fundul mãrun-
taielor. – *1 Cor. 2.11.

28. Bunãtatea* ºi credincioºia pãzesc
pe împãrat,
ºi el îºi întãreºte scaunul de domnie

prin bunãtate. – *Ps. 101.1. Cap. 29.14.

29. Slava tinerilor este tãria,
dar podoaba* bãtrânilor sunt perii

albi. – *Cap. 16.31.

30. Mijloacele de vindecare pentru
cel rãu sunt bãtãile 
ºi vânãtãile pânã la ranã. –

211. Inima împãratului este ca un
râu de apã în mâna Domnului,

pe care îl îndreaptã încotro vrea. –
2. Omul* socoteºte cã toate cãile lui

sunt fãrã prihanã,
dar** Cel ce cerceteazã inimile este

Domnul. *Cap. 16.2. **Cap. 24.12. Luca 16.15.

3. A* face dreptate ºi judecatã,
este mai plãcut Domnului decât jert-

fele. *1 Sam. 15.22. 
Ps. 50.8. Cap. 15.8. Isa. 1.11, etc. Osea 6.6. Mica 6.7,8.

4. Privirile* trufaºe ºi inima îngâm-
fatã,
aceastã candelã a celor rãi, nu este

decât pãcat. – *Cap. 6.17.

5. Planurile* omului harnic nu duc
decât la belºug,
dar cel ce lucreazã cu grabã n-ajunge

decât la lipsã. – *Cap. 10.4; 13.4.

6. Comorile câºtigate* cu o limbã
mincinoasã
sunt o deºertãciune care fuge, ºi ele

duc la moarte. – *Cap. 10.2; 13.11; 20.21. 2 Pet. 2.3.

7. Silnicia celor rãi îi mãturã,
pentru cã nu vor sã facã ce este

drept. –
8. Cel vinovat merge pe cãi sucite,
dar cel nevinovat face ce este bine.
9. Mai* bine sã locuieºti într-un colþ

pe acoperiº,
decât cu o nevastã gâlcevitoare într-o

casã mare. – *Vers. 19. Cap. 19.13; 25.24; 27.15.

10. Sufletul* celui rãu doreºte rãul,
semenul lui n-are nici o trecere îna-

intea lui. – *Iac. 4.5.

11. Când* este pedepsit batjocori-
torul, prostul se face înþelept,
ºi când se dã învãþãturã celui înþelept,

el capãtã ºtiinþa. – *Cap. 19.25.

12. Cel neprihãnit* se uitã la casa
celui rãu 
ºi vede ce repede sunt aruncaþi cei rãi

în nenorocire. – *Mat. 7.2; 18.30, etc. Iac. 2.13.

13. Cine îºi astupã urechea la stri-
gãtul sãracului,
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nici el nu va cãpãta rãspuns când va
striga. –
14. Un dar* fãcut în tainã potoleºte

mânia,
ºi o mitã datã pe ascuns potoleºte cea

mai puternicã mânie. – *Cap. 17.8,23; 18.16.

15. Este o bucurie pentru cel nepri-
hãnit sã facã ce este bine,
dar* pentru cei ce fac rãul este o

groazã. – *Cap. 10.29.

16. Omul care se abate de la calea
înþelepciunii
se va odihni în adunarea celor morþi. –
17. Cine iubeºte petrecerile va duce

lipsã,
ºi cine iubeºte vinul ºi untdelemnul

dresurilor nu se îmbogãþeºte. –
18. Cel rãu slujeºte ca preþ de rãs-

cumpãrare* pentru cel neprihãnit,
ºi cel stricat, pentru oamenii fãrã

prihanã. – *Cap. 11.8. Isa. 43.3,4.

19. Mai* bine sã locuieºti într-un
pãmânt pustiu,
decât cu o nevastã gâlcevitoare ºi

supãrãcioasã. – *Vers. 9.

20. Comori* de preþ ºi untdelemn
sunt în locuinþa celui înþelept,
dar omul fãrã minte le risipeºte. –

*Ps. 112.3. Mat. 25.3,4.

21. Cine* urmãreºte neprihãnirea ºi
bunãtatea,
gãseºte viaþã, neprihãnire ºi slavã. –

*Cap. 15.9. Mat. 5.6.

22. Înþeleptul cucereºte cetatea* vite-
jilor
ºi doboarã puterea în care se încre-

deau. – *Ecl. 9.14, etc.

23. Cine* îºi pãzeºte gura ºi limba,
îºi scuteºte sufletul de multe neca-

zuri. – *Cap. 12.13; 13.3; 18.21. Iac. 3.2.

24. Cel mândru ºi trufaº se cheamã
batjocoritor:
el lucreazã cu aprinderea îngâmfãrii.
25. Poftele leneºului* îl omoarã,
pentru cã nu vrea sã lucreze cu

mâinile. – *Cap. 13.4.

26. Toatã ziua o duce numai în pofte:
dar cel* neprihãnit dã fãrã zgârce-

nie. – *Ps. 37.26; 112.9.

27. Jertfa* celor rãi este o scârbã
înaintea Domnului,
cu cât mai mult când o aduc cu

gânduri nelegiuite. –
*Ps. 50.9. Cap. 15.8. Isa. 66.3. Ier. 6.20. Amos 5.22.

28. Martorul* mincinos va pieri,
dar omul care ascultã bine va vorbi

totdeauna cu izbândã. – *Cap. 19.5,9.

29. Cel rãu ia o înfãþiºare neruºinatã,
dar omul fãrã prihanã îºi îmbunã-

tãþeºte calea. –
30. Nici* înþelepciunea, nici price-

perea,
nici sfatul n-ajutã împotriva Domnu-

lui. – *Isa. 8.9,10. Ier. 9.23. Fapt. 5.39.

31. Calul* este pregãtit pentru ziua
bãtãliei,
dar biruinþa** este a Domnului. –

*Ps. 20.7; 33.17. Isa. 31.1. **Ps. 3.8.

221. Un nume* bun este mai de
dorit decât o bogãþie mare,

ºi a fi iubit preþuieºte mai mult decât
argintul ºi aurul. – *Ecl. 7.1.

2. Bogatul* ºi sãracul se întâlnesc:
Domnul** i-a fãcut ºi pe unul ºi pe

altul.
*Cap. 29.13. 1 Cor. 12.21. **Iov 31.15. Cap. 14.31.

3. Omul* chibzuit vede nenorocirea
ºi se ascunde,
dar cei proºti merg înainte ºi sunt

pedepsiþi. – *Cap. 14.16; 27.12.

4. Rãsplata* smereniei, a fricii de
Domnul,
este bogãþia, slava ºi viaþa. –

*Ps. 112.3. Mat. 6.33.

5. Spini* ºi curse sunt pe calea
omului stricat:
cel** ce-ºi pãzeºte sufletul se depãr-

teazã de ele. – *Cap. 15.19. **1 Ioan 5.18.

6. Învaþã* pe copil calea pe care
trebuie s-o urmeze,
ºi când va îmbãtrâni, nu se va abate

de la ea. – *Efes. 6.4. 2 Tim. 3.15.

7. Bogatul* stãpâneºte peste cei sãraci,
ºi cel ce ia cu împrumut este robul

celui ce-i dã cu împrumut. – *Iac. 2.6.

8. Cine* seamãnã nelegiuire, nele-
giuire va secera,
ºi nuiaua nelegiuirii lui este gata. –

*Iov 4.8. Osea 10.13.

9. Omul milostiv* va fi binecuvântat,
pentru cã dã sãracului din pâinea lui. –

*2 Cor. 9.6.

10. Izgoneºte* pe batjocoritor, ºi
cearta se va sfârºi,
neînþelegerile ºi ocãrile vor înceta. –

*Gen. 21.9,10. Ps. 101.5.

11. Cine* iubeºte curãþia inimii 
ºi are bunãvoinþa pe buze, este

prieten cu împãratul. – *Ps. 101.6. Cap. 16.13.

12. Ochii Domnului pãzesc pe cel ce
are ºtiinþã,
dar înfruntã cuvintele celui stricat. –
13. Leneºul* zice: „Afarã este un leu,
care m-ar putea ucide pe uliþã!” –

*Cap. 26.13.
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14. Gura* curvelor este o groapã
adâncã;
pe cine vrea sã-l pedepseascã Dom-

nul, acela** cade în ea. –
*Cap. 2.16; 5.3; 7.5; 23.27. **Ecl. 7.26.

15. Nebunia este lipitã de inima co-
pilului,
dar nuiaua* certãrii o va dezlipi de

el. – *Cap. 13.24; 19.18; 23.13,14; 29.15,17.

16. Cine asupreºte pe sãrac ca sã-ºi
mãreascã avuþia,
va trebui sã dea ºi el altuia mai bogat

ºi va duce lipsã. –
17. Pleacã-þi urechea ºi ascultã cu-

vintele înþelepþilor,
ºi ia învãþãtura mea în inimã. –
18. Cãci este bine sã le pãstrezi

înãuntrul tãu 
ºi sã-þi fie toate deodatã pe buze. –
19. Pentru ca sã-þi pui încrederea în

Domnul,
vreau sã te învãþ eu astãzi, da, pe

tine. –
20. N-am aºternut eu oare în scris

pentru tine
sfaturi* ºi cugetãri, *Cap. 8.6.

21. ca* sã te învãþ lucruri temeinice,
cuvinte adevãrate,
ca** sã rãspunzi cu vorbe adevãrate

celui ce te trimite? – *Luca 1.3,4. **1 Pet. 3.15.

22. Nu* despuia pe sãrac, pentru cã
este sãrac,
ºi nu asupri** pe nenorocitul care stã

la poartã!
*Exod 23.6. Iov 31.16,21. **Zah. 7.10. Mal. 3.5.

23. Cãci* Domnul le va apãra pricina
lor
ºi va despuia viaþa celor ce-i des-

poaie. – *1 Sam. 24.12; 
25.39. Ps. 12.5; 35.1,10; 68.5; 140.12. Cap. 23.11. Ier. 51.36.

24. Nu te împrieteni cu omul mânios 
ºi nu te însoþi cu omul iute la

mânie,
25. ca nu cumva sã te deprinzi cu

cãrãrile lui 
ºi sã-þi ajungã o cursã pentru suflet. –
26. Nu* fi printre cei ce pun chezãºii,
printre cei ce dau zãlog pentru

datorii. *Cap. 6.1; 11.15.

27. Cãci dacã n-ai cu ce sã plãteºti,
pentru ce ai voi sã þi* se ia patul de

sub tine? – *Cap. 20.16.

28. Nu* muta hotarul cel vechi,
pe care l-au aºezat pãrinþii tãi. –

*Deut. 19.14; 27.17. Cap. 23.10.

29. Dacã vezi un om iscusit în lucrul
lui, acela poate sta lângã împãraþi,
nu lângã oamenii de rând.

231. Dacã stai la masã la unul din
cei mari,

ia seama ce ai înainte:
2. pune-þi un cuþit în gât,
dacã eºti prea lacom.
3. Nu pofti mâncãrurile lui alese,
cãci sunt o hranã înºelãtoare.
4. Nu* te chinui ca sã te îmbogãþeºti,
nu-þi pune** priceperea în aceasta.

*Cap. 28.20. 1 Tim. 6.9,10. **Cap. 3.5. Rom. 12.16.

5. Abia þi-ai aruncat ochii spre ea ºi
nu mai este;
cãci bogãþia îºi face aripi 
ºi, ca vulturul, îºi ia zborul spre

ceruri.
6. Nu* mânca pâinea celui** pizmaº 
ºi nu pofti mâncãrurile lui alese,

*Ps. 141.4. **Deut. 15.9.

7. cãci el este ca unul care îºi face
socotelile în suflet.
„Mãnâncã ºi bea,” îþi* va zice el;
dar inima lui nu este cu tine. *Ps. 12.2.

8. Bucata pe care ai mâncat-o, o vei
vãrsa,
ºi cuvintele plãcute pe care le vei

spune, sunt pierdute.
9. Nu vorbi la* urechea celui nebun,
cãci el nesocoteºte cuvintele tale

înþelepte. *Cap. 9.8. Mat. 7.6.

10. Nu* muta hotarul vãduvei 
ºi nu intra în ogorul orfanilor,

*Deut. 19.11; 27.17. Cap. 22.28.

11. cãci* rãzbunãtorul lor este puter-
nic:
El le va apãra pricina împotriva ta.

*Iov 31.21. Cap. 22.23.

12. Deschide-þi inima la învãþãturã,
ºi urechile la cuvintele ºtiinþei.
13. Nu* cruþa copilul de mustrare,
cãci dacã-l vei lovi cu nuiaua nu va

muri. *Cap. 13.24; 19.18; 22.15; 29.15,17.

14. Lovindu-l cu nuiaua,
îi* scoþi sufletul din Locuinþa morþi-

lor. *1 Cor. 5.5.

15. Fiule, dacã-þi* va fi inima înþeleaptã,
inima mea se va bucura,

*Vers. 24,25. Cap. 29.3.

16. ºi lãuntrul meu se va veseli,
când buzele tale vor spune ce este

bine.
17. Sã nu-þi pizmuiascã inima* pe cei

pãcãtoºi,
ci** sã aibã totdeauna fricã de

Domnul;
*Ps. 37.1; 73.3. Cap. 3.31; 24.1. **Cap. 28.14.

18. cãci* este o rãsplatã,
ºi nu þi se va tãia nãdejdea.

*Ps. 37.37. Cap. 24. Luca 16.25.

19. Ascultã, fiule, ºi fii înþelept;
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îndreaptã-þi* inima pe calea cea
dreaptã. *Cap. 4.23.

20. Nu* fi printre cei ce beau vin,
nici printre cei ce se îmbuibã cu

carne.
*Isa. 5.22. Mat. 24.49. Luca 21.34. Rom. 13.13. Efes. 5.18.

21. Cãci beþivul ºi cel ce se dedã la
îmbuibare sãrãcesc,
ºi aþipirea te face sã porþi* zdrenþe.

*Cap. 19.15.

22. Ascultã* pe tatãl tãu, care te-a
nãscut,
ºi nu nesocoti pe mama ta, când a

îmbãtrânit. *Cap. 1.8; 30.17. Efes. 6.1,2.

23. Cumpãrã* adevãrul ºi nu-l vinde,
înþelepciunea, învãþãtura ºi price-

perea. *Cap. 4.5,7. Mat. 13.44.

24. Tatãl* celui neprihãnit se vese-
leºte,
ºi cel ce dã naºtere unui înþelept se

bucurã. *Cap. 10.1; 15.20. Vers. 15.

25. Sã se bucure tatãl tãu ºi mama ta,
sã se veseleascã cea care te-a nãscut.
26. Fiule, dã-mi inima ta 
ºi sã gãseascã plãcere ochii tãi în

cãile mele.
27. Cãci* curva este o groapã adâncã,
ºi strãina o fântânã strâmtã. *Cap. 22.14.

28. Ea* pândeºte ca un hoþ 
ºi mãreºte între oameni numãrul celor

stricaþi. *Cap. 7.12. Ecl. 7.26.

29. Ale* cui sunt vaietele? Ale cui
sunt oftãrile? Ale cui sunt neînþele-
gerile?
Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt

rãnirile fãrã pricinã?
Ai cui sunt ochii** roºii?

*Isa. 5.11,22. **Gen. 49.12.

30. Ale celor ce* întârzie la vin 
ºi se duc sã goleascã paharul cu vin

amestecat. *Cap. 20.1. Efes. 5.18.

31. Nu te uita la vin* când curge roºu
ºi face mãrgãritare în pahar;
el alunecã uºor, *Ps. 75.8. Cap. 9.2.

32. dar pe urmã ca un ºarpe muºcã
ºi înþeapã ca un basilic.
33. Ochii þi se vor uita dupã femeile

altora,
ºi inima îþi va vorbi prostii.
34. Vei fi ca un om culcat în mijlocul

mãrii,
ca un om culcat pe vârful unui

catarg.
35. „M-a lovit*. . .  dar nu mã

doare!...
M-a bãtut... dar nu** simt nimic!
Când† mã voi trezi? Mai vreau vin!”
*Cap. 27.22. Ier. 5.3. **Efes. 4.19. †Deut. 29.19. Isa. 56.12.

241. Nu pizmui* pe oamenii cei rãi
ºi nu** dori sã fii cu ei;

*Ps. 37.1, etc.; 73.3. Cap. 3.31; 23.17. Vers. 19. **Cap. 1.15.

2. cãci* inima lor se gândeºte la
prãpãd,
ºi buzele lor vorbesc nelegiuiri. –

*Ps. 10.7.

3. Prin înþelepciune se înalþã o casã,
ºi prin pricepere se întãreºte;
4. prin ºtiinþã se umplu cãmãrile ei
de toate bunãtãþile de preþ ºi plãcute.
5. Un om* înþelept este plin de

putere,
ºi cel priceput îºi oþeleºte vlaga.

*Cap. 21.22. Ecl. 9.16.

6. Cãci* prin mãsuri chibzuite câºtigi
bãtãlia,
ºi prin marele numãr al sfetnicilor ai

biruinþa. – *Cap. 11.14; 15.22; 20.18. Luca 14.31.

7. Înþelepciunea este prea* înaltã
pentru cel nebun:
el nu va deschide gura la judecatã. –

*Ps. 10.5. Cap. 14.6.

8. Cine se* gândeºte sã facã rãu 
se cheamã un om plin de rãutate. –

*Rom. 1.30.

9. Gândul celui nebun nu este decât
pãcat,
ºi batjocoritorul este o scârbã pentru

oameni. –
10. Dacã slãbeºti în ziua necazului,
micã îþi este puterea. –
11. Izbãveºte* pe cei târâþi la moarte 
ºi scapã pe cei ce sunt aproape sã fie

înjunghiaþi. – *Ps. 82.4. Isa. 58.6,7. 1 Ioan 3.16.

12. Dacã zici: „Ah! N-am ºtiut!”... 
Crezi cã nu vede Cel ce* cântãreºte

inimile
ºi Cel ce vegheazã asupra sufletului

tãu?
ªi nu va rãsplãti El fiecãruia dupã**

faptele lui? –
*Cap. 21.2. **Iov 34.11. Ps. 62.12. Ier. 32.19. Rom. 2.6.

Apoc. 2.23; 22.12.

13. Fiule, mãnâncã* miere, cãci este
bunã,
ºi fagurele de miere este dulce pentru

cerul gurii tale. *Cânt. 5.1.

14. Tot* aºa, ºi înþelepciunea este
bunã pentru sufletul tãu:
dacã o vei gãsi, ai un viitor** 
ºi nu þi se va tãia nãdejdea. –

*Ps. 119.10,103. **Cap. 23.18.

15. Nu* întinde curse, nelegiuitule, la
locuinþa celui neprihãnit 
ºi nu-i tulbura odihna. *Ps. 10.9,10.

16. Cãci* cel neprihãnit de ºapte ori
cade, ºi se ridicã,
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dar** cei rãi se prãbuºesc în neno-
rocire. *Iov 5.19. Ps. 34.19; 
37.24. Mica 7.8. **Est. 7.10. Amos 5.2; 8.14. Apoc 18.21.

17. Nu* te bucura de cãderea vrãjma-
ºului tãu 
ºi sã nu þi se veseleascã inima când se

poticneºte el,
*Iov 31.29. Ps. 35.15,19. Cap. 17.5. Obad. 12.

18. ca nu cumva Domnul sã vadã, sã
nu-I placã 
ºi sã-ªi întoarcã mânia de la el. –
19. Nu* te mânia din pricina celor ce

fac rãu 
ºi nu pizmui pe cei rãi!

*Ps. 37.1; 73.3. Cap. 23.17. Vers. 1.

20. Cãci* cel ce face rãul n-are nici
un viitor,
ºi lumina** celor rãi se stinge. –

*Ps. 11.6. **Iov 18.5,6; 21.17. Cap. 13.9; 20.20.

21. Fiule, teme-te* de Domnul ºi de
împãratul;
ºi sã nu te amesteci cu cei neastâm-

pãraþi! *Rom. 13.7. 1 Pet. 2.17.

22. Cãci deodatã le va veni pieirea,
ºi cine poate ºti sfârºitul amându-

rora! –
23. Iatã ce mai spun înþelepþii:
„Nu* este bine sã ai în vedere faþa

oamenilor în judecãþi.” –
*Lev. 19.15. Deut. 1.17; 16.19. Cap. 18.5; 28.21. Ioan 7.24.

24. Pe cine* zice celui rãu: „Tu eºti
bun!”
îl blestemã popoarele ºi-l urãsc

neamurile. *Cap. 17.15. Isa. 5.23.

25. Dar celor ce judecã drept le
merge bine,
ºi o mare binecuvântare vine peste

ei. –
26. Un rãspuns bun este
ca un sãrut pe buze.
27. Vezi-þi* întâi de treburi afarã,
îngrijeºte de lucrul câmpului,
ºi apoi apucã-te sã-þi zideºti casa. –

*1 Împ. 5.17,18. Luca 14.28.

28. Nu* vorbi în chip uºuratic împo-
triva aproapelui tãu;
ori ai vrea sã înºeli cu buzele tale? –

*Efes. 4.25.

29. Nu* zice: „Cum mi-a fãcut el aºa
am sã-i fac ºi eu,
îi voi rãsplãti dupã faptele lui!” –

*Cap. 20.22. Mat. 5.39,44. Rom. 12.17,19.

30. Am trecut pe lângã ogorul unui
leneº
ºi pe lângã via unui om fãrã minte.
31. ªi era* numai spini,
acoperit de mãrãcini,
ºi zidul de piatrã era prãbuºit. *Gen. 3.18.

32. M-am uitat bine ºi cu luare aminte,

ºi am tras învãþãturã din ce am vãzut.
33. „Sã mai dorm puþin*, sã mai

aþipesc puþin,
sã mai încruciºez mâinile puþin ca sã

mã odihnesc!”... *Cap. 6.9, etc.

34. ªi sãrãcia vine peste tine pe
neaºteptate,
ca un hoþ, ºi lipsa, ca un om înarmat.

251. Iatã încã* vreo câteva din
Pildele lui Solomon, strânse de

oamenii lui Ezechia, împãratul lui
Iuda. – *1 Împ. 4.32.

2. Slava* lui Dumnezeu stã în ascun-
derea lucrurilor,
dar slava împãraþilor stã în cerce-

tarea** lucrurilor. –
*Deut. 29.29. Rom. 11.33. **Iov 29.16.

3. Înãlþimea cerurilor, adâncimea
pãmântului
ºi inima împãraþilor sunt nepãtrunse. –
4. Scoate* zgura din argint,
ºi argintarul va face din el un vas

ales. *2 Tim. 2.21.

5. Scoate* ºi pe cel rãu dinaintea
împãratului,
ºi scaunul lui de domnie** se va

întãri prin neprihãnire. –
*Cap. 20.8. **Cap. 16.12; 29.14.

6. Nu te fãli înaintea împãratului 
ºi nu lua locul celor mari;
7. cãci* este mai bine sã þi se zicã:

„Suie-te mai sus!”
decât sã fii coborât înaintea voievo-

dului
pe care þi-l vãd ochii. – *Luca 14.8-10.

8. Nu* te grãbi sã te iei la ceartã,
ca nu cumva la urmã sã nu ºtii ce sã

faci,
când te va lua la ocãri aproapele tãu. –

*Cap. 17.14. Mat. 5.25.

9. Apãrã-þi* pricina împotriva aproa-
pelui tãu,
dar nu da pe faþã taina altuia,

*Mat. 5.25; 18.15.

10. ca nu cumva, aflând-o cineva, sã
te umple de ruºine 
ºi sã-þi iasã nume rãu care sã nu se

mai ºteargã.
11. Un cuvânt spus la vremea potri-

vitã
este ca niºte mere* de aur într-un

coºuleþ de argint. – *Cap. 15.23. Isa. 50.4.

12. Ca o verigã de aur ºi o podoabã
de aur curat,
aºa este înþeleptul care mustrã, pentru

o ureche ascultãtoare. –
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13. Ca* rãcoarea zãpezii pe vremea
seceriºului,
aºa este un sol credincios pentru cel

ce-l trimite:
el învioreazã sufletul stãpânului sãu.

*Cap. 13.17.

14. Ca norii* ºi vântul fãrã ploaie,
aºa este un om care** se laudã pe

nedrept cu dãrniciile lui. –
*Iuda 12. **Cap. 20.6.

15. Prin* rãbdare se înduplecã un
voievod,
ºi o limbã dulce poate zdrobi oase.

*Gen. 32.4, etc. 1 Sam. 25.24, etc. Cap. 15.1; 16.14.

16. Dacã* dai peste miere, nu mânca
decât atât cât îþi ajunge,
ca sã nu þi se scârbeascã ºi s-o verºi

din gurã. – *Vers. 27.

17. Calcã rar în casa aproapelui tãu,
ca sã nu se sature de tine ºi sã te

urascã. –
18. Ca un buzdugan, ca o sabie ºi ca

o sãgeatã ascuþitã,
aºa este un om care* face o mãrturi-

sire mincinoasã împotriva aproapelui
sãu. – *Ps. 57.4; 120.3,4. Cap. 12.18.

19. Ca un dinte stricat ºi ca un picior
care ºchiopãteazã,
aºa este încrederea într-un stricat la

ziua necazului.
20. Ca unul care îºi scoate haina pe o

zi rece, sau varsã oþet pe silitrã,
aºa este cine cântã cântece unei inimi

în nenorocire. –
21. Dacã* este flãmând vrãjmaºul

tãu, dã-i pâine sã mãnânce,
dacã-i este sete, dã-i apã sã bea.

*Dan. 6.18. Rom. 12.15.

22. Cãci*, fãcând aºa, aduni cãrbuni
aprinºi pe capul lui,
ºi** Domnul îþi va rãsplãti. –

*Exod 23.4,5. Mat. 5.44. Rom. 12.20. **2 Sam. 16.12.

23. Vântul* de miazãnoapte aduce
ploaia,
ºi limba** clevetitoare aduce o faþã

mâhnitã. – *Iov 37.22. **Ps. 101.5.

24. Mai* bine sã locuieºti într-un colþ
pe acoperiº,
decât sã locuieºti într-o casã mare cu

o nevastã gâlcevitoare. –
*Cap. 19.13; 21.9,19.

25. Ca apa proaspãtã pentru un om
obosit,
aºa este o veste bunã venitã dintr-o

þarã depãrtatã. –
26. Ca o fântânã tulbure ºi ca un

izvor stricat,
aºa este cel neprihãnit care se clatinã

înaintea celui rãu. –

27. Nu* este bine sã mãnânci multã
miere:
tot aºa, nu este o cinste sã** alergi

dupã slava ta însuþi. – *Vers. 16. **Cap. 27.2.

28. Omul care* nu este stãpân pe
sine
este ca o cetate surpatã ºi fãrã ziduri.

*Cap. 16.32.

261. Cum nu se potrivesc zãpada
vara ºi* ploaia în timpul sece-

riºului,
aºa nu se potriveºte slava pentru un

nebun. *1 Sam. 12.17.

2. Cum sare vrabia încoace ºi încolo
ºi cum zboarã rândunica,
aºa nu nimereºte blestemul* neîn-

temeiat. – *Num. 23.8. Deut. 23.5.

3. Biciul* este pentru cal, frâul
pentru mãgar,
ºi nuiaua pentru spinarea nebunilor.

*Ps. 32.9. Cap. 10.13.

4. Nu rãspunde nebunului dupã
nebunia lui,
ca sã nu semeni ºi tu cu el. –
5. Rãspunde* însã nebunului dupã

nebunia lui,
ca sã nu se creadã înþelept. –

*Mat. 16.1-4; 21.24-27.

6. Cel ce trimite o solie printr-un
nebun
îºi taie singur picioarele ºi bea

nedreptatea. –
7. Cum sunt picioarele ologului,
aºa este ºi o vorbã înþeleaptã în gura

unor nebuni. –
8. Cum ai pune o piatrã în praºtie,
aºa este când dai mãrire unui

nebun. –
9. Ca un spin care vine în mâna unui

om beat,
aºa este o vorbã înþeleaptã în gura

nebunilor. –
10. Ca un arcaº care rãneºte pe toatã

lumea,
aºa este cel ce tocmeºte pe nebuni ºi

pe întâii veniþi. –
11. Cum* se întoarce câinele la ce a

vãrsat,
aºa se întoarce nebunul** la nebunia

lui. – *2 Pet. 2.22. **Exod 8.15.

12. Dacã vezi* un om care se crede
înþelept,
poþi sã ai mai multã nãdejde pentru

un nebun decât pentru el. –
*Cap. 29.20. Luca 18.11. Rom. 12.16. Apoc. 3.17.

13. Leneºul* zice: „Afarã este un leu,
pe uliþe este un leu!” *Cap. 22.13.
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14. Cum se învârteºte uºa pe þâþânile
ei,
aºa se învârteºte leneºul* în patul lui.

*Cap. 19.24.

15. Leneºul îºi vârã mâna în blid,
ºi-i vine greu s-o ducã iarãºi la

gurã. –
16. Leneºul se crede mai înþelept
decât ºapte oameni care rãspund cu

judecatã.
17. Un trecãtor care se amestecã într-o

ceartã care nu-l priveºte 
este ca unul care apucã un câine de

urechi.
18. Ca nebunul care aruncã
sãgeþi aprinse ºi ucigãtoare,
19. aºa este omul care înºalã pe

aproapele sãu,
ºi apoi zice: „Am* vrut doar sã

glumesc!” – *Efes. 5.4.

20. Când nu mai sunt lemne, focul se
stinge;
ºi când nu* mai este nici un cleve-

titor, cearta se potoleºte. *Cap. 22.10.

21. Dupã cum* cãrbunele face jãratic
ºi lemnul foc,
tot aºa ºi omul gâlcevitor aprinde

cearta. *Cap. 15.18; 29.22.

22. Cuvintele* clevetitorului sunt ca
niºte prãjituri,
alunecã pânã în fundul mãruntaielor. –

*Cap. 18.8.

23. Ca zgura de argint pusã pe un
ciob de pãmânt,
aºa sunt buzele aprinse ºi o inimã

rea.
24. Cel ce urãºte se preface cu buzele

lui,
ºi înãuntrul lui pregãteºte înºelã-

ciunea.
25. Când* îþi vorbeºte cu glas dulce,

nu-l crede,
cãci ºapte urâciuni sunt în inima lui.

*Ps. 28.3. Ier. 9.8.

26. Chiar dacã-ºi ascunde ura în
prefãcãtorie,
totuºi rãutatea lui se va descoperi în

adunare. –
27. Cine* sapã groapa altuia cade el

în ea,
ºi piatra se întoarce peste cel ce o

prãvãleºte.
*Ps. 7.15,16; 9.15; 10.2; 57.6. Cap. 28.10. Ecl. 10.8.

28. Limba mincinoasã urãºte pe cei
pe care-i doboarã ea,
ºi gura linguºitoare pregãteºte piei-

rea. –

271. Nu* te fãli cu ziua de mâine,
cãci nu ºtii ce poate aduce o zi. –

*Luca 12.19,20. Iac. 4.13, etc.

2. Sã te laude altul*, nu gura ta,
un strãin, nu buzele tale. *Cap. 25.27.

3. Piatra este grea ºi nisipul este
greu,
dar supãrarea pe care o pricinuieºte

nebunul este mai grea decât amân-
douã. –
4. Furia este fãrã milã ºi mânia

nãvalnicã,
dar cine* poate sta împotriva gelo-

ziei? – *1 Ioan 3.12.

5. Mai bine o mustrare* pe faþã,
decât o prietenie ascunsã. –

*Cap. 28.23. Gal. 2.14.

6. Rãnile* fãcute de un prieten
dovedesc credincioºia lui,
dar sãrutãrile unui vrãjmaº sunt

mincinoase. – *Ps. 141.5.

7. Sãtulul calcã în picioare fagurele
de miere,
dar pentru cel* flãmând toate amãrã-

ciunile sunt dulci. – *Iov 6.7.

8. Ca pasãrea plecatã din cuibul ei,
aºa este omul plecat din locul sãu.
9. Cum înveseleºte untdelemnul ºi

tãmâia inima,
aºa de dulci sunt sfaturile pline de

dragoste ale unui prieten. –
10. Nu pãrãsi pe prietenul tãu ºi pe

prietenul tatãlui tãu,
dar nu intra în casa fratelui tãu în

ziua necazului tãu:
mai* bine un vecin aproape decât un

frate departe. – *Cap. 17.17; 18.24. Cap. 19.7.

11. Fiule*, fii înþelept ºi înveseleºte-mi
inima,
ºi** atunci voi putea rãspunde celui

ce mã batjocoreºte. –
*Cap. 10.1; 23.15,24. **Ps. 127.5.

12. Omul chibzuit* vede rãul ºi se
ascunde;
dar proºtii merg spre el ºi sunt

pedepsiþi. – *Cap. 22.3.

13. Ia-i* haina, cãci s-a pus chezaº
pentru altul,
ia-l zãlog în locul unei strãine. –

*Exod 22.26. Cap. 20.16.
14. Binecuvântarea aproapelui cu

glas tare dis-de-dimineaþã 
este privitã ca un blestem. –
15. O* streaºinã care picurã necurmat

într-o zi de ploaie,
ºi o nevastã gâlcevitoare sunt totuna.

*Cap. 19.13.

16. Cine o opreºte, parcã opreºte
vântul
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ºi parcã þine untdelemnul în mâna
dreaptã. –
17. Dupã cum fierul ascute fierul,
tot aºa ºi omul aþâþã mânia altui om. –
18. Cine* îngrijeºte de un smochin va

mânca din rodul lui,
ºi cine-ºi pãzeºte stãpânul va fi

preþuit. – *1 Cor. 9.7,13.

19. Cum rãspunde în apã faþa la faþã,
aºa rãspunde inima omului inimii

omului. –
20. Dupã cum Locuinþa morþilor* ºi

adâncul nu se pot sãtura,
tot aºa nici ochii** omului nu se pot

sãtura. – *Cap. 30.16. Hab. 2.5. **Ecl. 1.8; 6.7.

21. Ce este tigaia* pentru lãmurirea
argintului ºi cuptorul pentru lãmurirea
aurului:
aceea este bunul nume pentru un

om. – *Cap. 17.3.

22. Pe nebun chiar* dacã l-ai pisa cu
pisãlogul în piuã, în mijlocul grãun-
þelor,
nebunia tot n-ar ieºi din el. –

*Cap. 23.35. Isa. 1.5. Ier. 5.3.

23. Îngrijeºte bine de oile tale 
ºi ia seama la turmele tale.
24. Cãci nici o bogãþie nu þine veºnic 
ºi nici cununa nu rãmâne pe vecie. –
25. Dupã ce se ridicã fânul*, se aratã

verdeaþa nouã,
ºi ierburile de pe munþi sunt strânse. –

*Ps. 104.14.

26. Mieii sunt pentru îmbrãcãminte,
ºi þapii pentru plata ogorului;
27. laptele caprelor þi-ajunge pentru

hrana ta, a casei tale,
ºi pentru întreþinerea slujnicelor tale.

281. Cel rãu* fuge fãrã sã fie
urmãrit,

dar cel neprihãnit îndrãzneºte ca un
leu tânãr. – *Lev. 26.17,36. Ps. 53.5.

2. Când este rãscoalã într-o þarã, sunt
mulþi capi,
dar cu un om priceput ºi încercat,

domnia dãinuieºte. –
3. Un om* sãrac care apasã pe cei

asupriþi
este ca o rupere de nori care aduce

lipsã de pâine. – *Mat. 18.28.

4. Cei ce* pãrãsesc Legea laudã pe
cel rãu,
dar** cei ce pãzesc Legea se mânie

pe el. – *Ps. 10.3; 49.18. 
Rom. 1.32. **1 Împ. 18.18,21. Mat. 3.7; 14.4. Efes. 5.11.

5. Oamenii* dedaþi la rãu nu înþeleg
ce este drept,

dar cei ce** cautã pe Domnul înþeleg
totul. –

*Ps. 92.6. **Ioan 7.17. 1 Cor. 2.15. 1 Ioan 2.20,27.

6. Mai* mult preþuieºte sãracul care
umblã în neprihãnirea lui,
decât bogatul care umblã pe cãi

sucite. – *Cap. 19.1. Vers. 18.

7. Cel ce* pãzeºte Legea este un fiu
priceput,
dar cel ce** umblã cu cei desfrânaþi

face ruºine tatãlui sãu. –
*Cap. 29.3. **Iov 27.16,17. Cap. 13.22. Ecl. 2.26.

8. Cine* îºi înmulþeºte avuþiile prin
dobândã ºi camãtã 
le strânge pentru cel ce are milã de

sãraci. – *Zah. 7.11.

9. Dacã cineva îºi întoarce urechea ca
sã n-asculte Legea,
chiar* ºi rugãciunea lui este o scâr-

bã. – *Ps. 66.18; 109.7. Cap. 15.8.

10. Cine* rãtãceºte pe oamenii fãrã
prihanã pe calea cea rea 
cade în groapa pe care a sãpat-o,
dar** oamenii fãrã prihanã moºte-

nesc fericirea. – *Cap. 26.27. **Mat. 6.33.

11. Omul bogat se crede înþelept,
dar sãracul care este priceput îl

cerceteazã. –
12. Când* biruie cei neprihãniþi, este

o mare slavã,
dar când se înalþã cei rãi, fiecare se

ascunde. – *Vers. 28. Cap. 11.10; 29.2. Ecl. 10.6.

13. Cine* îºi ascunde fãrãdelegile nu
propãºeºte,
dar cine le mãrturiseºte ºi se lasã de

ele capãtã îndurare. – *Ps. 32.3,5. 1 Ioan 1.8-10.

14. Ferice de omul care* se teme
necontenit,
dar** cel ce-ºi împietreºte inima

cade în nenorocire. –
*Ps. 16.8. Cap. 23.17. **Rom. 2.5; 11.20.

15. Ca un leu* care rãcneºte ºi ca un
urs flãmând,
aºa este** cel rãu care stãpâneºte

peste un popor sãrac. –
*1 Pet. 5.8. **Exod 1.14,16,22. Mat. 2.16.

16. Un voievod fãrã pricepere îºi
înmulþeºte faptele de asuprire,
dar cel ce urãºte lãcomia îºi lungeºte

zilele. –
17. Un om* al cãrui cuget este

încãrcat cu sângele altuia,
fuge pânã la groapã: nimeni sã nu-l

opreascã. – *Gen. 9.6. Exod 21.14.

18. Cine* umblã în neprihãnire
gãseºte mântuirea,
dar cine** umblã pe douã cãi strâmbe

cade într-o groapã. – *Cap. 10.9,25. **Vers. 6.
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19. Cine* îºi lucreazã câmpul are
belºug de pâine,
dar cine aleargã dupã lucruri de nimic

are belºug de sãrãcie. – *Cap. 12.11.

20. Un om credincios este nãpãdit de
binecuvântãri,
dar* cel ce vrea sã se îmbogãþeascã

repede nu rãmâne nepedepsit. –
*Cap. 13.11; 20.21; 23.4. Vers. 22. 1 Tim. 6.9.

21. Nu este bine sã* cauþi la faþa
oamenilor;
chiar pentru** o bucatã de pâine

poate un om sã se dedea la pãcat. –
*Cap. 18.5; 24.23. **Ezec. 13.19.

22. Un om* pizmaº se grãbeºte sã se
îmbogãþeascã,
ºi nu ºtie cã lipsa va veni peste el. –

*Vers. 20.

23. Cine* mustrã pe alþii gãseºte mai
multã bunãvoinþã pe urmã,
decât cel cu limba linguºitoare. –

*Cap. 27.5,6.

24. Cine furã pe tatãl sãu ºi pe mama
sa ºi zice cã nu este un pãcat,
este tovarãº* cu nimicitorul. –

*Cap. 8.9.

25. Cel lacom* stârneºte certuri,
dar** cel ce se încrede în Domnul

este sãturat din belºug. –
*Cap. 13.10. **1 Tim. 6.6.

26. Cine se încrede în inima lui este
un nebun,
dar cine umblã în înþelepciune va fi

mântuit. –
27. Cine* dã sãracului nu duce lipsã,
dar cine închide ochii este încãrcat cu

blesteme. – *Deut. 15.7, etc. Cap. 19.17; 22.9.

28. Când* se înalþã cei rãi, fiecare**
se ascunde,
dar când pier ei, cei buni se înmul-

þesc. – *Vers. 12. Cap. 29.2. **Iov 24.4.

291. Un* om care se împotriveºte
tuturor mustrãrilor 

va fi zdrobit deodatã ºi fãrã leac. –
*1 Sam. 2.25; 2 Cron. 36.16. Cap. 1.24-27.

2. Când se înmulþesc cei buni, popo-
rul se bucurã,
dar când stãpâneºte cel rãu, popo-

rul** geme. –
*Est. 8.15. Cap. 11.10; 28.12,28. **Est. 3.15.

3. Cine* iubeºte înþelepciunea înve-
seleºte pe tatãl sãu,
dar** cine umblã cu curvele risipeºte

averea. – *Cap. 10.1; 
15.20; 27.11. **Cap. 5.9,10,26; 28.7. Luca 15.13,30.

4. Un împãrat întãreºte þara prin
dreptate,
dar cine ia mitã, o nimiceºte. –

5. Cine linguºeºte pe aproapele sãu 
îi întinde un laþ sub paºii lui. –
6. În pãcatul omului rãu este o cursã,
dar cel bun biruie ºi se bucurã. –
7. Cel* bun pricepe pricina sãracilor,
dar cel rãu nu poate s-o priceapã. –

*Iov 29.16; 31.13. Ps. 41.1.

8. Cei* uºuratici aprind focul în cetate,
dar înþelepþii potolesc** mânia. –

*Cap. 11.11. **Ezec. 22.30.

9. Când se ceartã un înþelept cu un
nebun,
sã se tot supere sau* sã tot râdã, cãci

pace nu se face. – *Mat. 11.17.

10. Oamenii* setoºi de sânge urãsc
pe omul fãrã prihanã,
dar oamenii fãrã prihanã îi ocrotesc

viaþa. – *Gen. 4.5,8. 1 Ioan 3.12.

11. Nebunul* îºi aratã toatã patima,
dar înþeleptul o stãpâneºte. –

*Judc. 16.17. Cap. 12.16; 14.33.

12. Când cel ce stãpâneºte dã ascul-
tare cuvintelor mincinoase,
toþi slujitorii lui sunt niºte rãi. –
13. Sãracul ºi asupritorul se* întâl-

nesc,
dar Domnul** le lumineazã ochii la

amândoi. *Cap. 22.2. **Mat. 5.45.

14. Un împãrat* care judecã pe sãraci
dupã** adevãr,
îºi va avea scaunul de domnie întãrit

pe vecie. – *Cap. 20.8; 25.5. **Ps. 72.2,4,13,14.

15. Nuiaua* ºi certarea dau înþelep-
ciunea,
dar copilul** lãsat de capul lui face

ruºine mamei sale. –
*Vers. 17. **Cap. 10.1; 17.21,25.

16. Când se înmulþesc cei rãi, se
înmulþeºte ºi pãcatul,
dar* cei buni le vor vedea cãderea. –

*Ps. 37.36; 58.10; 91.8; 92.11.

17. Pedepseºte-þi* fiul, ºi el îþi va da
odihnã
ºi îþi va aduce desfãtare sufletului. –

*Cap. 13.24; 19.18; 23.13-15. Vers. 15.

18. Când* nu este nici o descoperire
dumnezeiascã, poporul este fãrã frâu;
dar** ferice de poporul care pãzeºte

Legea! –
*1 Sam. 3.1. Amos 8.11,12. **Ioan 13.17. Iac. 1.25.

19. Nu prin vorbe se pedepseºte un rob,
cãci chiar dacã pricepe, n-ascultã. –
20. Dacã vezi un om care vorbeºte

nechibzuit,
poþi sã nãdãjduieºti mai* mult de la

un nebun decât de la el. – *Cap. 26.12.

21. Slujitorul pe care-l rãsfeþi din
copilãrie,
la urmã ajunge de se crede fiu. –
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22. Un om* mânios stârneºte certuri,
ºi un înfuriat face multe pãcate. –

*Cap. 15.18; 26.21.

23. Mândria* unui om îl coboarã,
dar cine este smerit cu duhul capãtã

cinste. – *Iov 22.29. 
Cap. 15.33; 18.12. Isa. 66.2. Dan. 4.30,31, etc. Mat. 23.12.
Luca 14.11; 18.14. Fapt. 12.23. Iac. 4.6,10. 1 Pet. 5.5.

24. Cine împarte cu un hoþ îºi urãºte
viaþa,
aude* blestemul ºi nu spune nimic. –

*Lev. 5.1.

25. Frica* de oameni este o cursã,
dar cel ce se încrede în Domnul n-are

de ce sã se teamã. – *Gen. 12.12; 20.2,11.

26. Mulþi* umblã dupã bunãvoinþa
celui ce stãpâneºte,
dar Domnul este acela care face

dreptate fiecãruia. *Ps. 20.9. Cap. 19.6.

27. Omul nelegiuit este o scârbã
înaintea celor neprihãniþi,
dar cel ce umblã fãrã prihanã este o

scârbã înaintea celor rãi.

301. Cuvintele lui Agur, fiul lui
Iache. Cuvintele* înþelepte ros-

tite de omul acesta pentru Itiel, pentru
Itiel ºi pentru Ucal. *Cap. 31.1.

2. Negreºit*, sunt mai prost decât
oricine
ºi n-am pricepere de om. *Ps. 73.22.

3. N-am învãþat înþelepciunea 
ºi nu cunosc ºtiinþa sfinþilor.
4. Cine* s-a suit la ceruri ºi cine s-a

coborât din ele?
Cine** a adunat vântul în pumnii lui?
Cine a strâns apele în haina lui?
Cine a hotãrât toate marginile pãmân-

tului?
Cum se numeºte el ºi cum cheamã pe

fiul sãu? ªtii tu lucrul acesta? –
*Ioan 3.13. **Iov 38.4, etc. Ps. 104.3, etc. Isa. 40.12, etc.

5. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este
încercat*.
El este un scut pentru cei ce se încred

în El.
*Ps. 12.6; 18.30; 19.8; 119.140. **Ps. 18.30; 84.11; 115.9-11.

6. N-adãuga* nimic la cuvintele Lui,
ca sã nu te pedepseascã ºi sã fii gãsit

mincinos. – *Deut. 4.2; 12.32. Apoc. 22.18,19.

7. Douã lucruri Îþi cer;
nu mi le opri înainte de moarte!
8. Depãrteazã de la mine neadevãrul

ºi cuvântul mincinos;
nu-mi da nici sãrãcie, nici bogãþie,
dã-mi* pâinea care-mi trebuie.

*Mat. 6.11.

9. Ca* nu cumva, în belºug, sã mã
lepãd de Tine ºi sã zic: „Cine este
Domnul?”
Sau ca nu cumva, în sãrãcie, sã fur 
ºi sã iau în deºert Numele Dumne-

zeului meu. – *Deut. 8.12,14,17; 
31.20; 32.15. Neem. 9.25,26. Iov 31.24,25,28. Osea 13.6.

10. Nu cleveti pe un slujitor la
stãpânul lui,
ca sã nu te blesteme ºi sã te faci

vinovat. –
11. Este un neam de oameni care

blestemã pe tatãl sãu 
ºi nu binecuvânteazã pe mama sa.
12. Este un neam de oameni care* se

crede curat 
ºi totuºi nu este spãlat de întinã-

ciunea lui. *Luca 18.11.

13. Este un neam de oameni ai cãror
ochi sunt trufaºi* 
ºi care îºi þin pleoapele sus.

*Ps. 131.1. Cap. 6.17.

14. Este* un neam de oameni ai cãror
dinþi sunt niºte sãbii ºi ale cãror
mãsele sunt niºte cuþite,
ca** sã mãnânce pe cel nenorocit de

pe pãmânt ºi pe cei lipsiþi dintre
oameni. –
*Iov 29.17. Ps. 52.2; 57.4. Cap. 12.18. **Ps. 14.4. Amos 8.4.

15. Lipitoarea are douã fete: „Dã!
Dã!”
Trei lucruri sunt nesãþioase,
patru lucruri nu zic niciodatã:

„Destul!”
16. ºi anume: Locuinþa morþilor*,

femeia stearpã,
pãmântul, care nu este sãtul de apã,
ºi focul, care nu zice niciodatã:

„Destul!” – *Cap. 27.20. Hab. 2.5.

17. Pe ochiul* care îºi bate joc de
tatãl sãu 
ºi nesocoteºte ascultarea de mamã,
îl vor scobi corbii de la pârâu 
ºi îl vor mânca puii de vultur. –

*Gen. 9.22. Lev. 20.9. Cap. 20.20; 23.22.

18. Trei lucruri sunt mai presus de
puterile mele 
ºi chiar patru pe care nu le pot

pricepe:
19. urma vulturului pe cer,
urma ºarpelui pe stâncã,
urma corãbiei în mijlocul mãrii 
ºi urma omului la o fatã.
20. Tot aºa este ºi calea femeii

preacurve:
ea mãnâncã ºi se ºterge la gurã,
ºi apoi zice: „N-am fãcut nimic

rãu.” –
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21. Trei lucruri fac sã se rãscoale o þarã 
ºi patru lucruri nu le poate suferi:
22. un rob* care a început sã împãrã-

þeascã,
un nebun care are pâine din belºug,

*Cap. 19.10. Ecl. 10.7.

23. o femeie dispreþuitã care se mãritã 
ºi o roabã care moºteneºte pe

stãpâna sa. –
24. Patru vietãþi sunt mai mici pe

pãmânt,
ºi totuºi din cele mai înþelepte:
25. furnicile*, care nu sunt un popor

tare,
dar îºi pregãtesc hrana vara, *Cap. 6.6, etc.

26. ºoarecii* de munte, care nu sunt
un popor puternic,
dar îºi aºazã locuinþa în stânci;

*Ps. 104.18.

27. lãcustele n-au împãrat,
ºi totuºi pornesc toate în cete;
28. pãianjenul îl poþi prinde cu

mâinile,
ºi se gãseºte totuºi în casele împã-

raþilor.
29. Trei fiinþe au o þinutã frumoasã 
ºi patru au mers mãreþ:
30. leul, viteazul dobitoacelor,
care nu se dã înapoi dinaintea

nimãnui;
31. calul gata închingat ºi þapul;
ºi împãratul, cãruia nimeni nu-i poate

sta împotrivã. –
32. Dacã mândria te împinge la fapte

de nebunie 
ºi dacã ai gânduri rele,
pune* mâna la gurã:

*Iov 21.5; 40.4. Ecl. 8.3. Mica 7.16.

33. cãci baterea laptelui dã smântânã,
scãrpinarea nasului dã sânge,
ºi stoarcerea mâniei dã certuri.

311. Cuvintele împãratului Lemuel.
Învãþãtura* pe care i-o dãdea

mama sa. *Cap. 30.1.

2. Ce sã-þi spun, fiule? Ce sã-þi spun
fiul trupului meu?
Ce sã-þi spun, fiule, rodul* juruin-

þelor mele? *Isa. 49.15.

3. Nu-þi* da femeilor vlaga,
ºi dezmierdãrile tale celor** ce pierd

pe împãraþi.
*Cap. 5.9. **Deut. 17.17. Neem. 13.26. Cap. 7.26. Osea 4.11.

4. Nu* se cade împãraþilor, Lemuele,
nu se cade împãraþilor sã bea vin,
nici voievozilor sã umble dupã

bãuturi tari; *Ecl. 10.17.

5. ca* nu cumva, bând, sã uite Legea 
ºi sã calce drepturile tuturor celor

nenorociþi. *Osea 4.11.

6. Daþi* bãuturi tari celui ce piere,
ºi vin, celui cu sufletul amãrât;

*Ps. 104.15.

7. ca sã bea sã-ºi uite sãrãcia 
ºi sã nu-ºi mai aducã aminte de

necazurile lui. –
8. Deschide-þi* gura pentru cel mut,
pentru** pricina tuturor celor pãrãsiþi!

*Iov 29.15,16. **1 Sam. 19.4. Est. 4.16.

9. Deschide-þi gura, judecã* cu drep-
tate
ºi apãrã** pe cel nenorocit ºi pe cel

lipsit.
*Lev. 19.10. Deut. 1.16. **Iov 29.12. Isa. 1.17. Ier. 22.16.

10. Cine poate gãsi o femeie* cinstitã?
Ea este mai de preþ decât mãrgãri-

tarele. *Cap. 12.4; 18.22; 19.14.

11. Inima bãrbatului se încrede în ea,
ºi nu duce lipsã de venituri.
12. Ea îi face bine, ºi nu rãu,
în toate zilele vieþii sale.
13. Ea face rost de lânã ºi de in 
ºi lucreazã cu mâini harnice.
14. Ea este ca o corabie de negoþ;
de departe îºi aduce pâinea.
15. Ea se* scoalã când este încã

noapte
ºi dã** hranã casei sale 
ºi împarte lucrul de peste zi slujni-

celor sale. *Rom. 12.11. **Luca 12.42.

16. Se gândeºte la un ogor ºi-l cumpãrã;
din rodul muncii ei sãdeºte o vie. –
17. Ea îºi încinge mijlocul cu putere 
ºi îºi oþeleºte braþele.
18. Vede cã munca îi merge bine,
lumina ei nu se stinge noaptea.
19. Ea pune mâna pe furcã,
ºi degetele ei þin fusul.
20. Ea* îºi întinde mâna cãtre cel

nenorocit,
îºi întinde braþul cãtre cel lipsit.

*Efes. 4.28. Evr. 13.16.

21. Nu se teme de zãpadã pentru casa ei,
cãci toatã casa ei este îmbrãcatã cu

cãrãmiziu.
22. Ea îºi face învelitori,
are haine de in subþire ºi purpurã.
23. Bãrbatul* ei este bine vãzut la

porþi,
când ºade cu bãtrânii þãrii. *Cap. 12.4.

24. Ea face cãmãºi ºi le vinde 
ºi dã cingãtori negustorului.
25. Ea este îmbrãcatã cu tãrie ºi

slavã
ºi râde de ziua de mâine.
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Mersul tuturor lucrurilor

11. Cuvintele Eclesiastului*, fiul lui
David, împãratul Ierusalimului.

*Vers. 12. Cap. 7.27; 12.8-10.

2. O, deºertãciune* a deºertãciunilor,
zice Eclesiastul, o, deºertãciune a
deºertãciunilor! Totul** este deºertã-
ciune. *Ps. 39.5,6; 62.9; 144.4. Cap. 12.8. **Rom. 8.20.

3. Ce* folos are omul din toatã truda
pe care ºi-o dã sub soare? *Cap. 2.22; 3.9.

4. Un neam trece, altul vine, ºi*
pãmântul rãmâne veºnic în picioare.

*Ps. 104.5; 119.90.

5. Soarele* rãsare, apune ºi aleargã
spre locul de unde rãsare din nou.

*Ps. 19.5,6.

6. Vântul* suflã spre miazãzi ºi se
întoarce spre miazãnoapte ; apoi iarãºi
se întoarce ºi începe din nou aceleaºi
rotiri. *Ioan 3.8.

7. Toate* râurile se varsã în mare, ºi
marea tot nu se umple: ele aleargã
necurmat spre locul de unde pornesc,
ca iarãºi sã porneascã de acolo.

*Iov 38.10. Ps. 104.8,9.

8. Toate lucrurile sunt într-o necur-
matã frãmântare, aºa cum nu se poate
spune; ochiul* nu se mai saturã
privind, ºi urechea nu oboseºte
auzind.                                *Prov. 27.20.

9. Ce* a fost va mai fi, ºi ce s-a fãcut
se va mai face; nu este nimic nou sub
soare. *Cap. 3.15.

10. Dacã este vreun lucru despre care
s-ar putea spune: „Iatã ceva nou!”,
demult lucrul acela era ºi în veacurile
dinaintea noastrã.
11. Nimeni nu-ºi mai aduce aminte

de ce a fost mai înainte; ºi ce va mai
fi, ce se va întâmpla mai pe urmã, nu

va lãsa nici o urmã de aducere aminte
la cei ce vor trãi mai târziu.

Deºertãciunea tuturor lucrurilor
12. Eu*, Eclesiastul, am fost împãrat

peste Israel, în Ierusalim. *Vers. 1.

13. Mi-am pus inima sã cercetez ºi sã
adâncesc cu înþelepciune tot ce se în-
tâmplã sub ceruri: iatã o îndeletnicire*
plinã de trudã la care supune Dum-
nezeu pe fiii oamenilor. *Gen. 3.19. Cap. 3.10.

14. Am vãzut tot ce se face sub soare;
ºi iatã cã totul este deºertãciune ºi
goanã dupã vânt!
15. Ce* este strâmb nu se poate

îndrepta, ºi ce lipseºte nu poate fi
trecut la numãr. *Cap. 7.13.

16. Am zis în mine însumi: „Iatã cã
am sporit ºi am întrecut* în înþelep-
ciune pe toþi cei ce au stãpânit înaintea
mea peste Ierusalim, ºi mintea mea a
vãzut multã înþelepciune ºi ºtiinþã.

*1 Împ. 3.12,13; 4.30; 10.7,23. Cap. 2.9.

17. Mi-am pus* inima sã cunosc înþe-
lepciunea ºi sã cunosc prostia ºi
nebunia. Dar am înþeles cã ºi aceasta
este goanã dupã vânt.

*Cap. 2.3,12; 7.23,25. 1 Tes. 5.21.

18. Cãci unde* este multã înþelep-
ciune este ºi mult necaz, ºi cine ºtie
multe are ºi multã durere. *Cap. 12.12.

21. Am zis* inimii mele: „Haide!
Vreau sã te încerc cu veselie, ºi

gustã fericirea.” Dar iatã cã ºi**
aceasta este o deºertãciune.

*Luca 12.19. **Isa. 50.11.

2. Am zis* râsului: „Eºti o nebunie!”,
ºi veseliei: „Ce te înºeli degeaba?”

*Prov. 14.13. Cap. 7.6.

3. Am hotãrât* în inima mea sã-mi

ECLESIASTUL
SAU PROPOVÃDUITORUL

(Isaia 40.6-8. Ioan 4.13. 2 Corinteni 4.18. 1 Ioan 2.17.)

26. Ea deschide gura cu înþelepciune,
ºi învãþãturi plãcute îi sunt pe limbã.
27. Ea vegheazã asupra celor ce se

petrec în casa ei, 
ºi nu mãnâncã pâinea lenevirii.
28. Fiii ei se scoalã ºi o numesc

fericitã;
bãrbatul ei se scoalã ºi-i aduce laude

zicând:

29. „Multe fete au o purtare cinstitã,
dar tu le întreci pe toate.”
30. Dezmierdãrile sunt înºelãtoare, ºi

frumuseþea este deºartã,
dar femeia care se teme de Domnul

va fi lãudatã.
31. Rãsplãtiþi-o cu rodul muncii ei,
ºi faptele ei s-o laude la porþile

cetãþii.
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veselesc trupul cu vin, în timp ce
inima mã va cârmui cu înþelepciune, ºi
sã stãrui astfel în nebunie, pânã voi
vedea ce este bine sã facã fiii oame-
nilor sub ceruri, în tot timpul vieþii
lor. *Cap. 1.17.

4. Am fãcut lucruri mari: mi-am zidit
case, mi-am sãdit vii,
5. mi-am fãcut grãdini ºi livezi de

pomi ºi am sãdit în ele tot felul de
pomi roditori.
6. Mi-am fãcut iazuri, ca sã ud

dumbrava unde cresc copacii.
7. Am cumpãrat robi ºi roabe, ºi am

avut copii de casã; am avut cirezi de boi
ºi turme de oi, mai mult decât toþi cei ce
fuseserã înainte de mine în Ierusalim.
8. Mi-am strâns* argint ºi aur, ºi

bogãþii ca de împãraþi ºi þãri. Mi-am
adus cântãreþi ºi cântãreþe, ºi desfãta-
rea fiilor oamenilor: o mulþime de
femei. *1 Împ. 9.28; 10.10,14,21, etc.

9. Am ajuns* mare, mai mare decât
toþi cei ce erau înaintea mea în Ieru-
salim. Mi-am pãstrat chiar înþelep-
ciunea. *Cap. 1.16.

10. Tot ce mi-au poftit ochii, le-am
dat; nu mi-am oprit inima de la nici o
veselie, ci am lãsat-o sã se bucure de
toatã truda mea, ºi aceasta* mi-a fost
partea din toatã osteneala mea.

*Cap. 3.22; 5.18; 9.9.

11. Apoi, când m-am uitat cu bãgare
de seamã la toate lucrãrile pe care le
fãcusem cu mâinile mele ºi la truda cu
care le fãcusem, am vãzut cã în toate
este numai deºertãciune* ºi goanã
dupã vânt, ºi cã nu este nimic trainic
sub soare. *Cap. 1.3,14.

12. Atunci mi-am întors privirile spre
înþelepciune, prostie ºi nebunie*. –
Cãci ce va face omul care va veni
dupã împãrat? Ceea ce s-a fãcut ºi mai
înainte. – *Cap. 1.17; 7.25.

13. ªi am vãzut cã înþelepciunea este
cu atât mai de folos decât nebunia, cu
cât este mai de folos lumina decât
întunericul;
14. înþeleptul* îºi are ochii în cap, iar

nebunul umblã în întuneric. Dar am
bãgat de seamã cã ºi unul ºi altul au
aceeaºi** soartã.

*Prov. 17.24. Cap. 8.1. **Ps. 49.10. Cap. 9.2,3,11.

15. ªi am zis în inima mea: „Dacã ºi
eu voi avea aceeaºi soartã ca nebunul,
atunci pentru ce am fost mai înþelept?”
ªi am zis în inima mea: „ªi aceasta
este o deºertãciune.”

16. Cãci pomenirea înþeleptului nu
este mai veºnicã decât a nebunului:
chiar în zilele urmãtoare totul este uitat.
ªi apoi ºi înþeleptul moare, ºi nebunul!
17. Atunci am urât viaþa, cãci nu mi-a

plãcut ce se face sub soare: totul este
deºertãciune ºi goanã dupã vânt.
18. Mi-am urât pânã ºi toatã munca

pe care am fãcut-o sub soare, muncã
pe care o las* omului care vine dupã
mine, ca sã se bucure de ea. *Ps. 49.10.

19. ªi cine ºtie dacã va fi înþelept sau
nebun? ªi totuºi el va fi stãpân pe toatã
munca mea pe care am agonisit-o cu
trudã ºi înþelepciune sub soare. ªi
aceasta este o deºertãciune.
20. Am ajuns pânã acolo cã m-a

apucat o mare deznãdejde de toatã
munca pe care am fãcut-o sub soare.
21. Cãci este câte un om care a

muncit cu înþelepciune, cu pricepere ºi
cu izbândã, ºi lasã rodul muncii lui
unui om care nu s-a ostenit deloc cu
ea. ªi aceasta este o deºertãciune ºi un
mare rãu.
22. Cãci*, drept vorbind, ce folos are

omul din toatã munca lui ºi din toatã
strãduinþa inimii lui cu care se tru-
deºte sub soare? *Cap. 1.3; 3.9.

23. Toate zilele lui sunt pline de
durere*, ºi truda lui nu este decât
necaz: nici mãcar noaptea n-are odihnã
inima lui. ªi aceasta este o deºertã-
ciune. *Iov 5.7; 14.1.

24. Nu* este altã fericire pentru om
decât sã mãnânce ºi sã bea, ºi sã-ºi
înveseleascã sufletul cu ce este bun
din agoniseala lui! Dar am vãzut cã ºi
aceasta vine din mâna lui Dumnezeu.

*Cap. 3.12,13,22; 5.18; 8.15.

25. Cine, în adevãr, poate sã mãnânce
ºi sã se bucure fãrã El?
26. Cãci El dã omului plãcut Lui

înþelepciune, ºtiinþã ºi bucurie; dar
celui pãcãtos îi dã grija sã strângã ºi 
s-adune, ca sã dea* celui plãcut lui
Dumnezeu! ªi aceasta este o deºertã-
ciune ºi goanã dupã vânt.

*Iov 27.16,17. Prov. 28.8.

Orice lucru îºi are vremea lui

31. Toate îºi au vremea lor, ºi fie-
care* lucru de sub ceruri îºi are

ceasul lui. *Vers. 17. Cap. 8.6.

2. Naºterea îºi are vremea ei, ºi moar-
tea îºi are vremea* ei; sãditul îºi are
vremea lui, ºi smulgerea celor sãdite
îºi are vremea ei. *Evr. 9.27.
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3. Uciderea îºi are vremea ei, ºi tãmã-
duirea îºi are vremea ei; dãrâmarea îºi are
vremea ei, ºi zidirea îºi are vremea ei;
4. plânsul îºi are vremea lui, ºi râsul

îºi are vremea lui; bocitul îºi are vre-
mea lui, ºi jucatul îºi are vremea lui;
5. aruncarea cu pietre îºi are vremea

ei, ºi strângerea pietrelor îºi are
vremea ei; îmbrãþiºarea îºi are vremea
ei, ºi depãrtarea de îmbrãþiºãri îºi are
vremea* ei; *Ioel 2.16. 1 Cor. 7.5.

6. cãutarea îºi are vremea ei, ºi
pierderea îºi are vremea ei; pãstrarea
îºi are vremea ei, ºi lepãdarea îºi are
vremea ei;
7. ruptul îºi are vremea lui, ºi cusutul

îºi are vremea lui; tãcerea îºi are
vremea* ei, ºi vorbirea îºi are vremea
ei; *Amos 5.13.

8. iubitul îºi are vremea lui, ºi urâtul*
îºi are vremea lui; rãzboiul îºi are
vremea lui, ºi pacea îºi are vremea ei.

*Luca 14.26.

9. Ce* folos are cel ce munceºte din
truda lui? *Cap. 1.3.

10. Am vãzut* la ce îndeletnicire
supune Dumnezeu pe fiii oamenilor.

*Cap. 1.13.

11. Orice lucru El îl face frumos la
vremea lui; a pus în inima lor chiar ºi
gândul veºniciei, mãcar cã* omul nu
poate cuprinde, de la început pânã la
sfârºit, lucrarea pe care a fãcut-o
Dumnezeu. *Cap. 8.17. Rom. 11.33.

12. Am ajuns* sã cunosc cã nu este
altã fericire pentru ei decât sã se
bucure ºi sã trãiascã bine în viaþa lor;

*Vers. 22.

13. dar ºi faptul cã un om mãnâncã*
ºi bea, ºi duce un trai bun în mijlocul
întregii lui munci este un dar de la
Dumnezeu. *Cap. 2.24.

14. Am ajuns la cunoºtinþa cã tot ce
face Dumnezeu dãinuie în veci, ºi la
ceea ce face El nu mai este nimic* de
adãugat ºi nimic de scãzut, ºi cã
Dumnezeu face aºa pentru ca lumea sã
se teamã de El. *Iac. 1.17.

15. Ce* este a mai fost, ºi ce va fi a
mai fost; ºi Dumnezeu aduce iarãºi
înapoi ce a trecut. *Cap. 1.9.

Teme-te de Dumnezeu
16. Am mai vãzut* sub soare cã în

locul rânduit pentru judecatã domneºte
nelegiuirea, ºi cã în locul rânduit
pentru dreptate este rãutate. *Cap. 5.8.

17. Atunci am zis în inima mea:

„Dumnezeu* va judeca ºi pe cel bun ºi
pe cel rãu; cãci El a rânduit o vreme**
pentru orice lucru ºi pentru orice faptã.”

*Rom. 2.6-8. 2 Cor. 5.10. 2 Tes. 1.6,7. **Vers. 1.

18. Am zis în inima mea cã acestea se
întâmplã numai pentru oameni, ca sã-i
încerce Dumnezeu, ºi ei înºiºi sã vadã
cã nu sunt decât niºte dobitoace.
19. Cãci* soarta omului ºi a dobito-

cului este aceeaºi; aceeaºi soartã au
amândoi; cum moare unul, aºa moare
ºi celãlalt, toþi au aceeaºi suflare, ºi
omul nu întrece cu nimic pe dobitoc;
cãci totul este deºertãciune.

*Ps. 49.12,20; 73.22. Cap. 2.16.

20. Toate merg la un loc; toate* au
fost fãcute din þãrânã ºi toate se întorc
în þãrânã. *Gen. 3.19.

21. Cine* ºtie dacã suflarea omului
se suie în sus, ºi dacã suflarea dobi-
tocului se coboarã în jos în pãmânt?

*Cap. 12.7.

22. Aºa* cã am vãzut cã nu este
nimic mai bun pentru om decât sã se
veseleascã de lucrãrile lui: aceasta**
este partea lui. Cãci† cine-l va face sã
se bucure de ce va fi dupã el? *Vers. 12. 
Cap. 2.24; 5.18; 11.9. **Cap. 2.10. †Cap. 6.12; 8.7; 10.14.

41. M-am uitat apoi la toate asupri-
rile* care se fac sub soare; ºi iatã cã

cei apãsaþi varsã lacrimi, ºi nu este
nimeni sã-i mângâie! Ei sunt pradã
silniciei asupritorilor lor, ºi n-are cine
sã-i mângâie! *Cap. 3.16; 5.8.

2. ªi* am gãsit cã morþii, care au
murit mai înainte, sunt mai fericiþi
decât cei vii, care sunt încã în viaþã.

*Iov 3.17, etc.

3. Dar* mai fericit decât amândoi am
gãsit pe cel ce nu s-a nãscut încã,
fiindcã n-a vãzut toate relele care se
petrec sub soare. *Iov 3.11,16,21. Cap. 6.3.

4. Am mai vãzut cã orice muncã ºi
orice iscusinþã la lucru îºi are temeiul
numai în pizma unuia asupra altuia. ªi
aceasta este o deºertãciune ºi goanã
dupã vânt.
5. Nebunul* îºi încruciºeazã mâinile

ºi îºi mãnâncã însãºi carnea lui.
*Prov. 6.10; 24.33.

6. Mai* bine o mânã plinã de odihnã
decât amândoi pumnii plini de trudã ºi
goanã dupã vânt. *Prov. 15.16,17; 16.8.

7. Am mai vãzut o altã deºertãciune
sub soare:
8. un om este singur singurel, n-are

nici fiu, nici frate, ºi totuºi munca lui
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n-are sfârºit, ochii* nu i se saturã
niciodatã de bogãþii ºi** nu se gân-
deºte: „Pentru cine muncesc eu ºi-mi
lipsesc sufletul de plãceri?” ªi aceasta
este o deºertãciune ºi un lucru rãu.

*Prov. 27.20. 1 Ioan 2.16. **Ps. 39.6.

9. Mai bine doi decât unul, cãci iau o
platã cu atât mai bunã pentru munca lor.
10. Cãci, dacã se întâmplã sã cadã, se

ridicã unul pe altul; dar vai de cine
este singur ºi cade fãrã sã aibã pe altul
care sã-l ridice.
11. Tot aºa, dacã se culcã doi împre-

unã, se încãlzesc unul pe altul, dar cum
are sã se încãlzeascã dacã e singur?
12. ªi dacã se scoalã cineva asupra

unuia, doi pot sã-i stea împotrivã; ºi
funia împletitã în trei nu se rupe uºor.
13. Mai bine un copil sãrac ºi înþelept

decât un împãrat bãtrân ºi fãrã minte,
care nu înþelege cã trebuie sã se lase
îndrumat;
14. cãci el poate sã iasã din temniþã

ca sã domneascã, mãcar cã poate chiar
sã se fi nãscut sãrac în împãrãþia celui
din urmã.
15. Am vãzut pe toþi cei vii, care

umblã sub soare, înconjurând pe copi-
lul care avea sã urmeze dupã împãrat
ºi sã domneascã în locul lui.
16. Fãrã sfârºit era tot poporul în

fruntea cãruia mergea el. ªi totuºi cei
ce vor veni dupã el nu se vor bucura
de el. Cãci ºi aceasta este o deºertã-
ciune ºi goanã dupã vânt.

51. Pãzeºte-þi piciorul* când intri în
Casa lui Dumnezeu ºi apropie-te

mai bine sã asculþi decât** sã aduci
jertfa nebunilor; cãci ei nu ºtiu cã fac
rãu cu aceasta. *Exod 3.5. Isa. 1.12, etc. 
**1 Sam. 15.22. Ps. 50.8. Prov. 15.8; 21.27. Osea 6.6.

2. Nu te grãbi sã deschizi gura, ºi sã
nu-þi rosteascã inima cuvinte pripite
înaintea lui Dumnezeu; cãci Dum-
nezeu este în cer, ºi tu, pe pãmânt, de
aceea sã nu spui vorbe* multe.

*Prov. 10.19. Mat. 6.7.

3. Cãci, dacã visurile se nasc din
mulþimea grijilor, prostia* nebunului
se cunoaºte din mulþimea cuvintelor.

*Prov. 10.19.

4. Dacã* ai fãcut o juruinþã lui
Dumnezeu, nu zãbovi s-o împlineºti,
cãci Lui nu-I plac cei fãrã minte; de
aceea împlineºte** juruinþa pe care ai
fãcut-o.
*Num. 30.2. Deut. 23.21-23. Ps. 50.14; 76.11. **Ps. 66.13,14.

5. Mai* bine sã nu faci nici o juruinþã
decât sã faci o juruinþã, ºi sã n-o
împlineºti. *Prov. 20.25. Fapt. 5.4.

6. Nu lãsa gura sã te bage în pãcat ºi
nu* zice înaintea trimisului lui Dum-
nezeu: „M-am pripit.” Pentru ce sã Se
mânie Dumnezeu din pricina cuvin-
telor tale ºi sã nimiceascã lucrarea
mâinilor tale? *1 Cor. 11.10.

7. Cãci, dacã este deºertãciune în
mulþimea visurilor, nu mai puþin este
ºi în mulþimea vorbelor; de aceea,
teme-te* de Dumnezeu. *Cap. 12.13.

8. Când vezi* în þarã pe cel sãrac,
nãpãstuit ºi jefuit în numele dreptului
ºi dreptãþii, sã nu te miri de lucrul
acesta! Cãci peste cel** mare vegheazã
altul mai mare, ºi peste ei toþi, Cel
Preaînalt. *Cap. 3.16. **Ps. 12.5; 58.11; 82.1.

9. Dar un folos pentru þarã, în toate
privinþele, este un împãrat preþuit în
þarã.
10. Cine iubeºte argintul nu se saturã

niciodatã de argint, ºi cine iubeºte
bogãþia multã nu trage folos din ea. ªi
aceasta este o deºertãciune!
11. Când se înmulþesc bunãtãþile, se

înmulþesc ºi cei ce le mãnâncã; ºi ce
folos mai are din ele stãpânul lor decât
cã le vede cu ochii?
12. Dulce este somnul lucrãtorului,

fie cã a mâncat mult, fie cã a mâncat
puþin; dar pe cel bogat nu-l lasã
îmbuibarea sã doarmã.
13. Este* un mare rãu pe care l-am

vãzut sub soare: avuþii pãstrate spre
nefericirea stãpânului lor. *Cap. 6.1.

14. Dacã se pierd aceste bogãþii prin
vreo întâmplare nenorocitã, ºi el are
un fiu, fiului nu-i rãmâne nimic în
mâini.
15. Cum* a ieºit de gol din pântecele

mamei sale, din care a venit, aºa se
întoarce ºi nu poate sã ia nimic în
mânã din toatã osteneala lui.

*Iov 1.21. Ps. 49.17. 1 Tim. 6.7.

16. ªi acesta este un mare rãu, anume
cã se duce cum venise; ºi ce* folos are
el cã** s-a trudit în vânt?

*Cap. 1.3. **Prov. 11.29.

17. Ba încã, toatã viaþa lui a* mai
trebuit sã mãnânce cu necaz ºi a avut
multã durere, grijã ºi supãrare. *Ps. 127.2.

18. Iatã ce am vãzut: este* bine ºi
frumos ca omul sã mãnânce ºi sã bea,
ºi sã trãiascã bine în mijlocul muncii
lui cu care se trudeºte sub soare, în
toate zilele vieþii lui pe care i le-a dat
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Dumnezeu; cãci** aceasta este partea
lui. *Cap. 2.24; 
3.12,13,22; 9.7; 11.9. 1 Tim. 6.17. **Cap. 2.10; 3.22.

19. Dar, dacã* a dat Dumnezeu cuiva
avere ºi bogãþii ºi i-a îngãduit sã
mãnânce din ele, sã-ºi ia partea lui
din ele ºi sã se bucure în mijlocul
muncii lui, acesta este un dar de la
Dumnezeu. *Cap. 2.24; 3.13; 6.2.

20. Cãci nu se mai gândeºte mult la
scurtimea zilelor vieþii lui, de vreme
ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie.

Averea ºi cinstea sunt tot deºertãciuni

61. Este* un rãu pe care l-am vãzut
sub soare ºi care se întâlneºte des

între oameni. *Cap. 5.13.

2. Este, de pildã, un om cãruia i-a dat
Dumnezeu avere, bogãþii ºi slavã, aºa*
cã nu-i lipseºte nimic din ce-i doreºte
sufletul, dar** Dumnezeu nu-l lasã sã
se bucure de ele, ci un strãin se bucurã
de ele: aceasta este o deºertãciune ºi
un rãu mare.

*Iov 21.10, etc. Ps. 17.14; 73.7. **Luca 12.20.

3. Chiar dacã un om ar avea o sutã de
copii ºi ar trãi mulþi ani – oricât de
mult i s-ar mãri numãrul zilelor anilor
lui – dar, dacã nu i se saturã sufletul
de bunãtãþile agonisite de el ºi dacã*
nici de înmormântare n-are parte, eu
zic cã o stârpiturã este mai** fericitã
decât el. *2 Împ. 9.35. 
Isa. 14.19,20. Ier. 22.19. **Iov 3.16. Ps. 58.8. Cap. 4.3.

4. Cãci aceasta din urmã piere odatã
cu venirea ei, se duce în întuneric, ºi
numele îi rãmâne acoperit cu întu-
neric;
5. n-a vãzut, nici n-a cunoscut soarele;

ºi de aceea este mai bine de ea decât de
omul acela.
6. ªi de ar trãi chiar de douã ori o mie

de ani un astfel de om, fãrã sã se bucure
de fericire, nu merg toate la un loc?
7. Toatã* truda omului este pentru

gura lui, ºi totuºi poftele nu i se
împlinesc niciodatã. *Prov. 16.26.

8. Cãci ce are înþeleptul mai mult
decât nebunul? Ce folos are nenoro-
citul care ºtie sã se poarte înaintea
celor vii?
9. Mai bine ce vezi cu ochii decât

frãmântare de pofte neîmplinite: ºi
aceasta este o deºertãciune ºi goanã
dupã vânt.
10. Ce este omul se cunoaºte dupã

numele care i s-a dat demult: se ºtie

cã este din pãmânt, ºi nu* poate sã se
judece cu Cel ce este mai tare decât el.

*Iov 9.32. Isa. 45.9. Ier. 49.19.

11. Cãci, chiar dacã face multã vorbã,
care doar înmulþeºte deºertãciunea, ce
folos are omul din ea?
12. Cãci cine ºtie ce este bine pentru

om în viaþã, în toate zilele vieþii lui de
vieþuire deºartã, pe care le petrece ca
o* umbrã? ªi cine** poate sã spunã
omului ce va fi dupã el sub soare?

*Ps. 102.11; 109.23; 144.4. Iac. 4.14. **Ps. 39.6. Cap. 8.7.

71. Mai mult face un nume* bun decât
untdelemnul mirositor, ºi ziua morþii,

decât ziua naºterii. *Prov. 15.30; 22.1.

2. Mai bine sã te duci într-o casã de
jale decât sã te duci într-o casã de
petrecere; cãci acolo îþi aduci aminte
de sfârºitul oricãrui om, ºi cine trã-
ieºte îºi pune la inimã lucrul acesta.
3. Mai* bunã este întristarea decât

râsul; cãci, prin întristarea feþei, inima
se face mai bunã. *2 Cor. 7.10.

4. Inima înþelepþilor este în casa de
jale, iar inima celor fãrã minte este în
casa petrecerii.
5. Mai* bine sã asculþi mustrarea înþe-

leptului decât sã asculþi la cântecul
celor fãrã minte. *Ps. 141.5. Prov. 13.18; 15.31,32.

6. Cãci* râsul celor fãrã minte este ca
pârâitul spinilor sub cãldare. ªi aceasta
este o deºertãciune. *Ps. 118.12. Cap. 2.2.

7. Averea luatã prin silã înnebuneºte
pe cel înþelept, ºi* mita stricã inima.

*Exod 23.8. Deut. 16.19.

8. Mai bun este sfârºitul unui lucru
decât începutul lui; mai bine cel* bun
la suflet decât cel îngâmfat. *Prov. 14.29.

9. Nu* te grãbi sã te mânii în sufletul
tãu, cãci mânia locuieºte în sânul
nebunilor. *Prov. 14.17; 16.32. Iac. 1.19.

10. Nu zice: „Cum se face cã zilele de
mai înainte erau mai bune decât
acestea?”, cãci nu din înþelepciune
întrebi aºa.
11. Înþelepciunea preþuieºte cât o

moºtenire, ºi chiar mai mult, pentru
cei* ce vãd soarele. *Cap. 11.7.

12. Cãci ocrotire dã ºi înþelepciunea,
ocrotire dã ºi argintul; dar un folos
mai mult al ºtiinþei este cã înþelepciu-
nea þine în viaþã pe cei ce o au.
13. Uitã-te cu bãgare de seamã la

lucrarea lui Dumnezeu: cine* poate sã
îndrepte ce a fãcut El strâmb?

*Iov 12.14. Cap. 1.15. Isa. 14.27.
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14. În* ziua fericirii, fii fericit, ºi în
ziua nenorocirii, gândeºte-te cã Dum-
nezeu a fãcut ºi pe una ºi pe cealaltã,
pentru ca omul sã nu mai poatã ºti nimic
din ce va fi dupã el. *Deut. 28.47. Cap. 3.4.

15. Tot felul de lucruri am vãzut în
zilele deºertãciunii mele. Este câte un
om fãrã prihanã* care piere în nepri-
hãnirea lui, ºi este câte un nelegiuit
care o duce mult în rãutatea lui. *Cap. 8.14.

16. Nu* fi prea neprihãnit ºi** nu te
arãta prea înþelept: pentru ce† sã te
pierzi singur?
*Prov. 25.16. **Rom. 12.3. †Iov 15.32. Ps. 55.23. Prov. 10.27.

17. Dar nu fi nici peste mãsurã de rãu
ºi nu fi fãrã minte: pentru ce vrei sã
mori înainte de vreme?
18. Bine este sã þii la aceasta, dar nici

pe cealaltã sã n-o laºi din mânã; cãci
cine se teme de Dumnezeu scapã din
toate acestea.
19. Înþelepciunea* face pe cel înþe-

lept mai tare decât zece viteji care sunt
într-o cetate. *Prov. 21.22; 24.5. Cap. 9.16,18.

20. Fiindcã pe pãmânt nu este nici*
un om fãrã prihanã, care sã facã binele
fãrã sã pãcãtuiascã.
*1 Împ. 8.46. 2 Cron. 6.36. Prov. 20.9. Rom. 3.23. 1 Ioan 1.8.

21. Nu lua nici tu seama la toate
vorbele care se spun, ca nu cumva 
s-auzi pe sluga ta vorbindu-te de rãu!
22. Cãci ºtie inima ta de câte ori ai

vorbit ºi tu de rãu pe alþii.
23. Toate acestea le-am cercetat cu

înþelepciune. Am* zis: „Mã voi înþe-
lepþi.” Dar înþelepciunea a rãmas
departe de mine. *Rom. 1.22.

24. Cu mult mai departe* decât era mai
înainte, ºi ce adâncã**! Cine o va putea
gãsi? *Iov 28.12,20. 1 Tim. 6.16. **Rom. 11.33.

25. M-am apucat ºi am cercetat toate
lucrurile*, cu gând sã înþeleg, sã adân-
cesc ºi sã caut înþelepciunea ºi rostul
lucrurilor, ºi sã pricep nebunia rãutãþii
ºi rãtãcirea prostiei. *Cap. 1.17; 2.12.

26. ªi* am gãsit cã mai amarã decât
moartea este femeia a cãrei inimã este
o cursã ºi un laþ ºi ale cãrei mâini sunt
niºte lanþuri; cel plãcut lui Dumnezeu
scapã de ea, dar cel pãcãtos este prins
de ea. *Prov. 5.3,4; 22.14.

27. Iatã ce am gãsit, zice Eclesias-
tul*, cercetând lucrurile unul câte unul
ca sã le pãtrund rostul; *Cap. 1.1,2.

28. iatã ce-mi cautã ºi acum sufletul,
ºi n-am gãsit. Din o mie am gãsit un*
om: dar o femeie n-am gãsit în toate
acestea. *Iov 33.23. Ps. 12.1.

29. Numai iatã ce am gãsit: cã*
Dumnezeu a fãcut pe oameni fãrã
prihanã, dar ei** umblã cu multe
ºiretenii. *Gen. 1.27. **Gen. 3.6,7.

81. Cine este ca cel înþelept ºi cine
pricepe rostul lucrurilor? Înþelep-

ciunea* omului îi lumineazã faþa, ºi
asprimea** feþei i se schimbã.

*Prov. 4.8,9; 17.24. Fapt. 6.15. **Deut. 28.50.

2. Eu îþi spun: „Pãzeºte poruncile
împãratului, din pricina* jurãmântului
fãcut înaintea lui Dumnezeu.

*1 Cron. 29.24. Ezec. 17.18. Rom. 13.5.

3. Nu* te grãbi sã pleci dinaintea lui
ºi nu stãrui într-un lucru rãu: cãci el
poate face tot ce vrea, *Cap. 10.4.

4. pentru cã vorba împãratului are
putere. Cine* poate zice: „Ce faci?”?

*Iov 34.18.

5. Pe cine pãzeºte porunca, nu-l atinge
nici o nenorocire, dar inima înþeleptului
cunoaºte ºi vremea ºi judecata.
6. Cãci pentru* orice lucru este o

vreme ºi o judecatã, ºi nenorocirea
paºte pe om. *Cap. 3.1.

7. Dar* el nu ºtie ce ºi cum se va
întâmpla, cãci n-are nici cine-i spune.

*Prov. 24.22. Cap. 6.12; 9.12; 10.14.

8. Omul* nu este stãpân pe suflarea
lui, ca s-o poatã opri, ºi n-are nici
o putere peste ziua morþii; în lupta
aceasta nu este izbãvire, ºi rãutatea nu
poate scãpa pe cei rãi. *Ps. 49.6,7.

9. Toate acestea le-am vãzut, ºi 
mi-am îndreptat inima spre tot ce se
face sub soare. Este o vreme când un
om stãpâneºte peste alt om, ca sã-l
facã nenorocit.
10. Atunci am vãzut pe cei rãi

îngropaþi ºi ducându-se la odihna lor,
iar pe cei ce lucraserã cu neprihãnire
depãrtându-se de locul sfânt ºi uitaþi
în* cetate. ªi aceasta este o deºertã-
ciune! *Iov 14.5.

11. Pentru cã* nu se aduce repede la
îndeplinire hotãrârea datã împotriva
faptelor rele, de aceea este plinã inima
fiilor oamenilor de dorinþa sã facã rãu.

*Ps. 10.6; 50.21. Isa. 26.10.

12. Totuºi, mãcar cã pãcãtosul face*
de o sutã de ori rãul ºi stãruie multã
vreme în el, eu ºtiu cã fericirea este
pentru cei** ce se tem de Dumnezeu
ºi au fricã de El. *Isa. 65.20. Rom. 2.5. 
**Ps. 37.11,18,19. Prov. 1.32,33. Isa. 3.10,11. Mat. 25.34,41.

13. Dar cel rãu nu este fericit ºi 
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nu-ºi va lungi zilele, întocmai ca um-
bra, pentru cã n-are fricã de Dumnezeu.
14. Este o deºertãciune care se

petrece pe pãmânt: ºi anume, sunt
oameni neprihãniþi cãrora le* merge
ca ºi celor rãi, care fac fapte rele, ºi
sunt rãi cãrora le merge ca ºi celor
neprihãniþi, care fac fapte bune. Eu zic
cã ºi aceasta este o deºertãciune.

*Ps. 73.14. Cap. 2.14; 7.15; 9.1-3.

15. Am lãudat*, dar, petrecerea, pentru
cã nu este altã fericire pentru om sub
soare decât sã mãnânce ºi sã bea, ºi sã
se veseleascã; iatã ce trebuie sã-l înso-
þeascã în mijlocul muncii lui, în zilele
vieþii pe care i le dã Dumnezeu sub
soare. *Cap. 2.24; 3.12,22; 5.18; 9.7.

16. Când mi-am pus inima sã cunosc
înþelepciunea ºi sã mã uit cu bãgare de
seamã la truda pe care ºi-o dã omul pe
pãmânt – cãci omul nu vede somn cu
ochii, nici zi, nici noapte –
17. am vãzut atunci toatã lucrarea lui

Dumnezeu, am vãzut cã omul* nu
poate sã pãtrundã ce se face sub soare;
oricât s-ar trudi el sã cerceteze, tot nu
va putea afla; ºi chiar dacã înþeleptul
ar zice cã a ajuns sã înþeleagã, tot**
nu poate sã gãseascã.

*Iov 5.9. Cap. 3.11. Rom. 11.33. **Ps. 73.16.

91. Da, mi-am pus inima în cãutarea
tuturor acestor lucruri, am cercetat

toate aceste lucruri ºi am vãzut cã cei
neprihãniþi* ºi înþelepþi, ºi faptele lor
sunt în mâna lui Dumnezeu, atât
dragostea, cât ºi ura. Oamenii nu ºtiu
nimic mai dinainte; totul este înaintea
lor în viitor. *Cap. 8.14.

2. Tuturor* li se întâmplã toate
deopotrivã: aceeaºi soartã are cel
neprihãnit ºi cel rãu, cel bun ºi curat
ca ºi cel necurat, cel ce aduce jertfã ca
ºi cel ce n-aduce jertfã; cel bun ca ºi
cel pãcãtos, cel ce jurã ca ºi cel ce se
teme sã jure!

*Iov 21.7, etc. Ps. 73.3,12,13. Mal. 3.15.

3. Iatã cel mai mare rãu în tot ce se
face sub soare: anume cã aceeaºi
soartã au toþi. De aceea ºi este plinã
inima oamenilor de rãutate ºi de aceea
este atâta nebunie în inima lor tot
timpul cât trãiesc. ªi dupã aceea? Se
duc la cei morþi.
4. Cãci cine este scutit? Oricine

trãieºte tot mai trage nãdejde; cãci un
câine viu face mai mult decât un leu
mort.

5. Cei vii, în adevãr, mãcar ºtiu cã
vor muri; dar cei* morþi nu ºtiu nimic
ºi nu mai au nici o rãsplatã, fiindcã
pânã ºi pomenirea** li se uitã.

*Iov 14.21. Isa. 63.16. **Iov 7.8-10. Isa. 26.14.

6. ªi dragostea lor, ºi ura lor, ºi pizma
lor demult au ºi pierit, ºi niciodatã nu
vor mai avea parte de tot ce se face
sub soare.
7. Du-te, dar, de mãnâncã-þi* pâinea

cu bucurie ºi bea-þi cu inimã bunã
vinul; cãci demult a gãsit Dumnezeu
plãcere în ce faci tu acum. *Cap. 8.15.

8. Hainele sã-þi fie albe în orice
vreme, ºi untdelemnul sã nu-þi lipseascã
de pe cap.
9. Gustã viaþa cu nevasta pe care o

iubeºti, în tot timpul vieþii tale deºarte
pe care þi-a dat-o Dumnezeu sub
soare, în aceastã vreme trecãtoare;
cãci* aceasta îþi este partea în viaþã în
mijlocul trudei cu care te osteneºti sub
soare. *Cap. 2.10,24; 3.13,22; 5.18.

10. Tot ce gãseºte mâna ta sã facã, fã
cu toatã puterea ta! Cãci, în Locuinþa
morþilor în care mergi, nu mai este
nici lucrare, nici chibzuialã, nici
ºtiinþã, nici înþelepciune!
11. Am mai vãzut* apoi sub soare cã

nu cei iuþi aleargã, cã nu cei viteji
câºtigã rãzboiul, cã nu cei înþelepþi
câºtigã pâinea, nici cei pricepuþi,
bogãþia, nici cei învãþaþi, bunãvoinþa,
ci toate atârnã de vreme ºi de împreju-
rãri. *Ier. 9.23. Amos 2.14,15. 

12. Cãci omul nu-ºi* cunoaºte nici
mãcar ceasul, întocmai ca peºtii prinºi
în mreaja nimicitoare ºi ca pãsãrile
prinse în laþ; ca ºi ei sunt prinºi** ºi
fiii oamenilor în vremea nenorocirii,
când vine fãrã veste nenorocirea peste ei.
*Cap. 8.7. **Prov. 29.6. Luca 12.20,39; 17.26, etc. 1 Tes. 5.3.
13. Am mai vãzut urmãtoarea înþe-

lepciune sub soare ºi mi s-a pãrut mare.
14. Era* o micã cetate, cu puþini

oameni în ea; ºi a venit asupra ei un
împãrat puternic, a împresurat-o ºi a
ridicat mari întãrituri împotriva ei.

*2 Sam. 20.16-22.
15. În ea se afla un om sãrac, dar

înþelept, care a scãpat cetatea cu
înþelepciunea lui. ªi nimeni nu se
gândise la omul acela sãrac.
16. Atunci am zis*: „Mai bunã este

înþelepciunea decât tãria!” Totuºi înþe-
lepciunea** sãracului este dispreþuitã,
ºi nimeni nu-l ascultã.

*Prov. 21.22; 24.5. Vers. 18. Cap. 7.19. **Marc. 6.2,3.

17. Cuvintele înþelepþilor, ascultate
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în liniºte, sunt mai de preþ decât strigã-
tele unuia care stãpâneºte între nebuni.
18. Înþelepciunea este mai* de preþ

decât sculele de rãzboi; dar un**
singur pãcãtos nimiceºte mult bine.

*Vers. 16. **Ios. 7.1,11,12.

101. Muºtele moarte stricã ºi acresc
untdelemnul negustorului de

unsori; tot aºa puþinã nebunie biruie
înþelepciunea ºi slava.
2. Inima înþeleptului este la dreapta

lui, iar inima nebunului la stânga lui.
3. ªi pe orice drum ar merge nebunul,

peste tot îi lipseºte mintea ºi* spune
tuturor cã este un nebun! *Prov. 13.16; 18.2.

4. Când izbucneºte împotriva ta
mânia celui ce stãpâneºte, nu-þi*
pãrãsi locul, cãci** sângele rece te
pãzeºte de mari pãcate.

*Cap. 8.3. **1 Sam. 25.24, etc. Prov. 25.15.

5. Este un rãu pe care l-am vãzut sub
soare, ca o greºealã care vine de la cel
ce cârmuieºte;
6. nebunia* este pusã în dregãtorii

înalte, iar bogaþii stau în locuri de jos.
*Est. 3.1.

7. Am vãzut robi cãlare*, ºi voievozi
mergând pe jos ca niºte robi.

*Prov. 19.10; 30.22.

8. Cine* sapã groapa altuia cade el în
ea, ºi cine surpã un zid va fi muºcat de
un ºarpe. *Ps. 7.15. Prov. 26.27.

9. Cine sfãrâmã pietre este rãnit de
ele, ºi cine despicã lemne este în
primejdie.
10. Când se toceºte fierul ºi rãmâne

neascuþit, trebuie sã-þi îndoieºti puterile;
de aceea la izbândã ajungi prin înþe-
lepciune.
11. Când muºcã ºarpele, fiindcã n-a*

fost vrãjit, vrãjitorul n-are nici un câº-
tig din meºteºugul lui. *Ps. 58.4,5. Ier. 8.17.

12. Cuvintele* unui înþelept sunt plã-
cute, dar** buzele nebunului îi aduc
pieirea. *Prov. 10.32; 12.13. **Prov. 10.14; 18.7.

13. Cel dintâi cuvânt care-i iese din
gurã este nebunie, ºi cel din urmã este
o nebunie ºi mai rea.
14. Nebunul* spune o mulþime de

vorbe, mãcar cã omul nu ºtie ce se va
întâmpla; ºi cine-i va spune ce** va fi
dupã el? *Prov. 15.2. **Cap. 3.22; 6.12; 8.7.

15. Truda nebunului oboseºte pe cel
ce nu cunoaºte drumul spre cetate.
16. Vai* de tine, þarã al cãrei împãrat

este un copil ºi ai cãrei voievozi
benchetuiesc de dimineaþã!

*Isa. 3.4,5,12; 5.11.

17. Ferice de tine, þarã al cãrei împãrat
este de neam mare ºi ai cãrei voie-
vozi* mãnâncã la vremea potrivitã ca
sã-ºi întãreascã puterile, nu ca sã se
dedea la beþie! *Prov. 31.4.

18. Când mâinile sunt leneºe, se lasã
grinda, ºi, când se lenevesc mâinile,
plouã în casã.
19. Ospeþele se fac pentru petrecere,

vinul* înveseleºte viaþa, iar argintul le
dã pe toate. *Ps. 104.15.

20. Nu blestema pe împãrat, nici
chiar în gând, ºi nu* blestema pe cel
bogat în odaia în care te culci; cãci 
s-ar putea întâmpla ca pasãrea cerului
sã-þi ducã vorba, ºi un sol înaripat 
sã-þi dea pe faþã vorbele.

*Exod 22.28. Fapt. 23.5.

111. Aruncã-þi pâinea pe* ape, ºi**
dupã multã vreme o vei gãsi

iarãºi! *Isa. 32.20. **Deut. 15.10. 
Prov. 19.17. Mat. 10.42. 2 Cor. 9.8. Gal. 6.9,10. Evr. 6.10.

2. Împarte-o* în** ºapte, ºi chiar în
opt, cãci† nu ºtii ce nenorocire poate
da peste pãmânt.
*Ps. 112.9. Luca 6.30. 1 Tim. 6.18,19. **Mica 5.5. †Efes. 5.16.

3. Când se umplu norii de ploaie, o
varsã pe pãmânt. Oriîncotro ar cãdea
copacul, fie spre miazãzi, fie spre
miazãnoapte, în locul unde cade, acolo
rãmâne.
4. Cine se uitã dupã vânt nu va semãna,

ºi cine se uitã dupã nori nu va secera.
5. Cum nu* ºtii care este calea vântului,

nici** cum se fac oasele în pântecele
femeii însãrcinate, tot aºa nu cunoºti
nici lucrarea lui Dumnezeu, care le
face pe toate. *Ioan 3.8. **Ps. 139.14,15.

6. Dimineaþa seamãnã-þi sãmânþa, ºi
pânã seara nu lãsa mâna sã þi se
odihneascã, fiindcã nu ºtii ce va
izbuti, aceasta sau aceea, sau dacã
amândouã sunt deopotrivã de bune.
7. Dulce este lumina; ºi o plãcere,

pentru ochi sã* vadã soarele. *Cap. 7.11.

8. Deci, dacã un om trãieºte mulþi
ani, sã se bucure în toþi anii aceºtia ºi
sã se gândeascã ce multe vor fi zilele
de întuneric. Tot ce va veni este deºer-
tãciune.
9. Bucurã-te, tinere, în tinereþea ta,

fii cu inima veselã cât eºti tânãr,
umblã* pe cãile alese de inima ta ºi
plãcute ochilor tãi; dar sã ºtii cã pentru
toate acestea te va chema Dumnezeu**
la judecatã.

*Num. 15.39. **Cap. 12.14. Rom. 2.6-11.

10. Goneºte* orice necaz din inima 
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11. Cântarea* cântãrilor fãcutã de
Solomon. *1 Împ. 4.32.

2. Sã mã sãrute cu sãrutãrile gurii lui!
Cãci* toate dezmierdãrile tale sunt

mai bune decât vinul, *Cap. 4.10.

3. mirodeniile tale au un miros plãcut.
Numele tãu este ca o mireasmã

vãrsatã,
de aceea te iubesc pe tine fetele!
4. Trage-mã* dupã tine! ªi haidem sã

alergãm**!
Împãratul mã duce† în odãile lui... 
Ne vom veseli ºi ne vom bucura de

tine;
vom lãuda dezmierdãrile tale mai

mult decât vinul!

Pe drept eºti iubit. *Osea 11.4. Ioan 6.44; 
12.32. **Filp. 3.12-14. †Ps. 45.14,15. Ioan 14.2. Efes. 2.6.

5. Sunt neagrã, dar sunt frumoasã,
fiice ale Ierusalimului,
cum sunt corturile Chedarului 
ºi cum sunt covoarele lui Solomon.
6. Nu vã uitaþi cã sunt aºa de

negricioasã,
cãci m-a ars1 soarele.
Fiii mamei mele s-au mâniat pe

mine,
ºi m-au pus pãzitoare la vii.
Dar via frumuseþii mele n-am pãzit-o.
7. Spune-mi tu, pe care te iubeºte

inima mea,

CÂNTAREA CÂNTÃRILOR
(Proverbe 1.17. Romani 8.38,39. 2 Corinteni 11.2,3.)

1. Sau: m-a privit

ta ºi depãrteazã rãul din trupul tãu;
cãci** tinereþea ºi zorile vieþii sunt
trecãtoare. *2 Cor. 7.1. 2 Tim. 2.22. **Ps. 39.5.

121. Dar adu-þi* aminte de Fãcã-
torul tãu în zilele tinereþii tale,

pânã nu vin zilele cele rele ºi pânã nu
se apropie anii când** vei zice: „Nu
gãsesc nici o plãcere în ei”;

*Prov. 22.6. Plân. 3.27. **2 Sam. 19.35.

2. pânã nu se întunecã soarele ºi
lumina, luna ºi stelele, ºi pânã nu se
întorc norii îndatã dupã ploaie;
3. pânã nu încep sã tremure paznicii

casei (mâinile) ºi sã se încovoaie cele
tari (picioarele); pânã nu se opresc cei
ce macinã (dinþii), cãci s-au împuþinat;
pânã nu se întunecã cei ce se uitã pe
ferestre (ochii);
4. pânã nu se închid cele douã uºi

dinspre uliþã (buzele), când uruitul
morii slãbeºte, te scoli la ciripitul unei
pãsãri, glasul tuturor cântãreþelor* se
aude înãbuºit, *2 Sam. 19.35.

5. te temi de orice înãlþime ºi te sperii
pe drum; pânã nu înfloreºte migdalul
cu peri albi, ºi de abia se târãºte
lãcusta; pânã nu-þi trec poftele, cãci
omul merge spre casa* lui cea veºnicã,
ºi bocitorii** cutreierã uliþele;

*Iov 17.13. **Ier. 9.17.

6. pânã nu se rupe funia de argint,
pânã nu se sfãrâmã vasul de aur, pânã
nu se sparge gãleata la izvor ºi pânã
nu se stricã roata de la fântânã;

7. pânã nu se* întoarce þãrâna în
pãmânt, cum a fost, ºi** pânã nu se
întoarce duhul la Dumnezeu, care† l-a
dat. *Gen. 3.19. Iov 34.15. Ps. 90.3. **Cap. 3.21. 
†Num. 16.22; 27.16. Iov 34.14. Isa. 57.16. Zah. 12.1.

8. O, deºertãciune* a deºertãciunilor,
zice Eclesiastul; totul este deºertã-
ciune. *Ps. 62.9. Cap. 1.2.

9. Pe lângã cã Eclesiastul a fost
înþelept, el a mai învãþat ºi ºtiinþa pe
popor, a cercetat, a adâncit ºi a
întocmit* un mare numãr de zicãtori.

*1 Împ. 4.32.

10. Eclesiastul a cãutat sã afle cuvinte
plãcute ºi sã scrie întocmai cuvintele
adevãrului.
11. Cuvintele înþelepþilor sunt ca niºte

bolduri; ºi, strânse la un loc, sunt ca
niºte cuie bãtute, date de un singur
stãpân.
12. Încolo, fiule, ia învãþãturã din

aceste lucruri; dacã ai voi sã faci o
mulþime de cãrþi, sã ºtii cã n-ai mai
isprãvi, ºi multã* învãþãturã oboseºte
trupul. *Cap. 1.18.

13. Sã ascultãm, dar, încheierea
tuturor învãþãturilor: Teme-te* de
Dumnezeu ºi pãzeºte poruncile Lui.
Aceasta este datoria oricãrui om.

*Deut. 6.2; 10.12.

14. Cãci Dumnezeu va aduce orice*
faptã la judecatã, ºi judecata aceasta
se va face cu privire la tot ce este
ascuns, fie bine, fie rãu.

*Cap. 11.9. Mat. 12.36. Fapt. 17.30,31. Rom. 2.16; 14.10,12.
1 Cor. 4.5. 2 Cor. 5.10.
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unde îþi paºti oile, unde te odihneºti
la amiazã?
Cãci de ce sã umblu ca o rãtãcitã
pe la turmele tovarãºilor tãi? –
8. Dacã nu ºtii, o, tu, cea* mai

frumoasã dintre femei,
ieºi pe urmele oilor 
ºi paºte-þi iezii lângã colibele pãsto-

rilor. *Cap. 5.9; 6.1.

9. Cu* iapa înhãmatã la carele lui
faraon
te asemãn eu pe tine, scumpa** mea.

*Cap. 2.2,10,13; 4.1,7; 5.2; 6.4. Ioan 15.14,15. **2 Cron.
1.16,17.

10. Ce frumoºi îþi sunt obrajii* în
mijlocul lãnþiºoarelor de la gât 
ºi ce frumos îþi este gâtul în mijlocul

ºirurilor de mãrgãritare! *Ezec. 16.11-13.

11. Îþi vom face deci lãnþiºoare de
aur
cu stropituri de argint. –
12. Cât stã împãratul la masa lui,
nardul meu îºi rãspândeºte mirosul.
13. Preaiubitul meu îmi este ca un

mãnunchi de mir
care se odihneºte între þâþele mele.
14. Preaiubitul meu este pentru mine

un strugure de mãliniþã
din viile din En-Ghedi. –
15. Ce frumoasã* eºti, iubito, uite ce

frumoasã eºti
cu ochii tãi de porumbiþã! –

*Cap. 4.1; 5.12.

16. Ce frumos eºti, preaiubitule, ce
plãcut eºti!
Verdeaþa este patul nostru! –
17. Cedrii sunt grinzile caselor

noastre,
ºi chiparoºii sunt pardoselile noastre. –

21. Eu sunt un trandafir din Saron,
un crin din vãi. –

2. Ca un crin în mijlocul spinilor
aºa este iubita mea între fete. –
3. Ca un mãr între copacii pãdurii
aºa este preaiubitul meu între tineri.
Cu aºa drag stau la umbra lui,
ºi rodul* lui este dulce pentru cerul

gurii mele. *Apoc. 22.1,2.

4. El m-a dus în casa de ospãþ,
ºi dragostea era steagul fluturat peste

mine.
5. Întãriþi-mã cu turte de struguri,

învioraþi-mã cu mere,
cãci sunt bolnavã de dragostea lui.

6. Sã-ºi punã mâna stângã* sub capul
meu
ºi sã mã îmbrãþiºeze cu dreapta lui! –

*Cap. 8.3.

7. Vã jur*, fiice ale Ierusalimului,
pe cãprioarele ºi cerboaicele de pe

câmp:
nu stârniþi, nu treziþi dragostea
pânã nu vine ea! – *Cap. 3.5; 8.4.

8. Aud glasul preaiubitului meu! 
Iatã-l cã vine,
sãrind peste munþi, sãltând pe dea-

luri.
9. Preaiubitul meu seamãnã cu* o

cãprioarã sau cu puiul de cerboaicã.
Iatã-l cã este dupã zidul nostru,
se uitã pe fereastrã,
priveºte printre zãbrele. *Vers. 17.

10. Preaiubitul meu vorbeºte ºi-mi zice:
„Scoalã-te*, iubito, ºi vino, frumoaso!

*Vers. 13.

11. Cãci iatã cã a trecut iarna;
a încetat ploaia ºi s-a dus.
12. Se aratã florile pe câmp,
a venit vremea cântãrii 
ºi se aude glasul turturelei în câmpiile

noastre.
13. Se pârguiesc roadele în smochin,
ºi viile înflorite
îºi rãspândesc mirosul.
Scoalã-te*, iubito, ºi vino, frumoaso!

*Vers. 10.

14. Porumbiþã din crãpãturile stâncii,
ascunsã în scobiturile prãpãstiilor,
aratã-mi* faþa ta ºi fã-mã sã-þi aud

glasul!
Cãci glasul tãu este dulce, ºi faþa ta,

plãcutã.” *Cap. 8.13.

15. Prindeþi-ne vulpile*, vulpile cele
mici care stricã viile;
cãci viile noastre sunt în floare.

*Ps. 80.13. Ezec. 13.4. Luca 13.32.

16. Preaiubitul meu este al* meu, ºi
eu sunt a lui;
el îºi paºte turma între crini.

*Cap. 6.3; 7.10.

17. Pânã* la rãcoarea zilei ºi pânã la
lungirea umbrelor,
întoarce-te!... Iubitule, sari ca o

cãprioarã** sau ca puiul de cerb
peste munþii ce ne despart.

*Cap. 4.6. **Vers. 9. Cap. 8.14.

31. Am cãutat noaptea* în aºternutul
meu, am cãutat pe iubitul inimii

mele;
l-am cãutat, dar nu l-am gãsit... 

*Isa. 26.9.
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2. M-am sculat atunci ºi am cutreierat
cetatea,
uliþele ºi pieþele;
ºi am cãutat pe iubitul inimii mele... 
l-am cãutat, dar nu l-am gãsit!
3. M-au întâlnit pãzitorii* care dau

ocol cetãþii;
ºi i-am întrebat: „N-aþi vãzut pe

iubitul inimii mele?” *Cap. 5.7.

4. Abia trecusem de ei 
ºi am gãsit pe iubitul inimii mele.
L-am apucat ºi nu l-am mai lãsat
pânã nu l-am adus în casa mamei

mele,
în odaia celei ce m-a zãmislit. –
5. Vã* jur, fiice ale Ierusalimului,
pe cãprioarele ºi cerboaicele de pe câmp:
nu stârniþi, nu treziþi dragostea
pânã nu vine ea. – *Cap. 2.7; 8.4.

6. Ce* se vede suindu-se din pustiu
ca niºte stâlpi de fum,
în mijlocul aburilor de mir ºi de tãmâie,
înconjuratã de toate miresmele

negustorilor de mir? – *Cap. 8.5.

7. Iatã, este pataºca lui Solomon,
cu ºaizeci de viteji de jur împrejur,
cei mai viteji din Israel.
8. Toþi sunt înarmaþi cu sãbii ºi toþi

sunt deprinºi la luptã,
fiecare cu sabia la coapsã,
ca sã n-aibã nimic de temut în timpul

nopþii.
9. Împãratul Solomon ºi-a fãcut

aceastã pataºcã
din lemn din Liban.
10. Stâlpii i-a fãcut de argint,
rezemãtoarea, de aur, scaunul, de

purpurã;
iar mijlocul, împodobit cu o þesãturã

aleasã,
lucratã de dragostea fiicelor Ierusa-

limului.
11. Ieºiþi, fetele Sionului, ºi priviþi pe

împãratul Solomon,
cu cununa cu care l-a încununat

mama sa în ziua cununiei lui,
în ziua veseliei inimii lui. –

41. Ce frumoasã* eºti, iubito, ce
frumoasã eºti!

Ochii tãi sunt ochi de porumbiþã, sub
marama ta.
Pãrul tãu este ca o turmã** de capre 
popositã pe coama muntelui Galaad.

*Cap. 1.15; 5.12. **Cap. 6.5.

2. Dinþii* tãi sunt ca o turmã de oi
tunse
care ies din scãldãtoare,

toate cu gemeni, ºi nici una din ele nu
este stearpã. *Cap. 6.6.

3. Buzele tale sunt ca un fir de
cârmâz,
ºi gura ta este drãguþã;
obrazul* tãu este ca o jumãtate de

rodie,
sub marama ta. *Cap. 6.7.

4. Gâtul* tãu este ca turnul lui David,
zidit ca sã fie o casã** de arme;
o mie de scuturi atârnã de el,
toate scuturi de viteji.

*Cap. 7.4. **Neem. 3.19.

5. Amândouã* þâþele tale sunt ca doi
pui de cerb, ca gemenii unei cãprioare
care pasc între crini. *Prov. 5.19. Cap. 7.3.

6. Pânã* se rãcoreºte ziua ºi pânã fug
umbrele,
voi veni la tine, munte de mir,
ºi la tine, deal de tãmâie. *Cap. 2.17.

7. Eºti frumoasã de* tot, iubito,
ºi n-ai nici un cusur. *Efes. 5.27.

8. Vino cu mine din Liban, mireaso,
vino cu mine din Liban!
Priveºte din vârful muntelui Amana,
din vârful muntelui Senir ºi* Hermon,
din vizuinile leilor,
din munþii pardoºilor! *Deut. 3.9.

9. Mi-ai rãpit inima, soro, mireaso,
mi-ai rãpit inima numai cu o privire,
numai cu unul din lãnþiºoarele de la

gâtul tãu!
10. Ce lipici în dezmierdãrile tale,

soro, mireaso!
Dezmierdãrile tale preþuiesc mai*

mult decât vinul,
ºi miresmele tale sunt mai plãcute

decât toate miroznele! *Cap. 1.2.

11. Miere picurã din buzele tale,
mireaso,
miere* ºi lapte se aflã sub limba ta,
ºi** mirosul hainelor tale este ca

mirosul Libanului.
*Prov. 24.13,14. Cap. 5.1. **Gen. 27.27. Osea 14.6,7.

12. Eºti o grãdinã închisã, soro,
mireaso,
un izvor închis, o fântânã pecetluitã.
13. Odraslele tale sunt o grãdinã de

rodii, cu cele mai alese roade,
mãlini negri ºi nard;
14. nard ºi ºofran,
trestie mirositoare ºi scorþiºoarã, cu

tot felul de tufari de tãmâie,
smirnã ºi aloe, cu cele mai alese

miresme.
15. O fântânã din grãdini,
un izvor de ape* vii
ce curge din Liban. *Ioan 4.10; 7.38.
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16. Scoalã-te, crivãþule! Vino, vântule
de miazãzi!
Suflaþi peste grãdina mea, ca sã

picure mirosurile din ea! –
Sã intre* iubitul meu în grãdina lui 
ºi sã mãnânce din roadele ei alese! –

*Cap. 5.1.

51. Eu intru* în grãdina mea, soro,
mireaso,

îmi culeg smirna cu miresmele mele,
îmi mãnânc** fagurele de miere cu

mierea mea,
îmi beau vinul cu laptele meu... –
Mâncaþi, prieteni†,
beþi ºi îmbãtaþi-vã de dragoste! –

*Cap. 4.16. **Cap. 4.11. †Luca 15.7,10. Ioan 3.29; 15.14.

2. Adormisem, dar inima îmi veghea...
Este glasul preaiubitului meu, care

bate*:
„Deschide-mi, soro, scumpo, porum-

biþo, neprihãnito!
Cãci capul îmi este plin de rouã,
cârlionþii îmi sunt plini de picurii

nopþii.” – *Apoc. 3.20.

3. „Mi-am scos haina, cum sã mã
îmbrac iarãºi?
Mi-am spãlat picioarele, cum sã le

murdãresc iarãºi?”
4. Dar iubitul meu a vârât mâna pe

gaura zãvorului,
ºi mi-a fost milã de el atunci.
5. M-am sculat sã deschid iubitului

meu,
în timp ce de pe mâinile mele picura

smirnã,
ºi de pe degetele mele picura cea mai

aleasã smirnã
pe mânerul zãvorului.
6. Am deschis iubitului meu;
dar iubitul meu plecase, se fãcuse

nevãzut.
Înnebuneam când îmi vorbea.
L-am cãutat*, dar nu l-am gãsit;
l-am strigat, dar nu mi-a rãspuns.

*Cap. 3.1.

7. Pãzitorii care dau ocol cetãþii m-au
întâlnit,
m-au bãtut, m-au rãnit;
mi-au luat marama strãjerii* de pe

ziduri. *Cap. 3.3.

8. Vã rog fierbinte, fiice ale Ierusa-
limului, dacã gãsiþi pe iubitul meu,
ce-i veþi spune?... Cã sunt bolnavã de

dragoste! –
9. „Ce are iubitul tãu mai mult decât

altul,
o, cea mai frumoasã dintre femei?

Ce are iubitul tãu mai mult decât
altul,
de ne rogi aºa de fierbinte?” –
10. Iubitul meu este alb ºi rumen,
deosebindu-se din zece mii.
11. Capul lui este o cununã de aur

curat,
pletele lui ca niºte valuri sunt negre

cum e corbul.
12. Ochii* lui sunt ca niºte porumbei

pe marginea izvoarelor,
scãldaþi în lapte ºi odihnindu-se în

faþa lui plinã. *Cap. 1.8.

13. Obrajii lui sunt ca niºte straturi
de miresme, în care cresc saduri
mirositoare;
buzele* lui sunt niºte crini din care

curge cea mai aleasã smirnã.
*Cap. 1.15; 4.1.

14. Mâinile lui sunt niºte inele de aur
ferecate cu pietre de hrisolit;
trupul lui este un chip de fildeº

lustruit, acoperit cu pietre de safir;
15. picioarele lui sunt niºte stâlpi de

marmurã albã, aºezaþi pe niºte temelii
de aur curat.
Înfãþiºarea lui este ca Libanul, pare

un tânãr ales ca cedrii.
16. Cerul gurii lui este numai dulceaþã,

ºi toatã fiinþa lui este plinã de farmec.
Aºa este iubitul meu, aºa este scumpul

meu,
fiice ale Ierusalimului! –

61. Unde s-a dus iubitul tãu, 
cea mai* frumoasã dintre femei?

Încotro a apucat iubitul tãu,
ca sã-l cãutãm ºi noi împreunã cu

tine? – *Cap. 1.8.

2. Iubitul meu s-a coborât la grãdina
lui, la stratul de miresme,
ca sã-ºi pascã turma în grãdini ºi sã

culeagã crini.
3. Eu sunt a* iubitului meu, ºi iubitul

meu este al meu;
el îºi paºte turma între crini. –

*Cap. 2.16; 7.10.

4. Frumoasã eºti, iubito, ca Tirþa,
plãcutã ca Ierusalimul,
dar cumplitã* ca niºte oºti sub steagu-

rile lor. *Vers. 10.

5. Întoarce-þi ochii de la mine,
cãci mã tulburã.
Perii tãi sunt ca* o turmã de capre
care poposesc pe coama Galaadului.

*Cap. 4.1.

6. Dinþii* tãi sunt ca o turmã de oi 
care ies din scãldãtoare,

CÂNTAREA CÂNTÃRILOR 4, 5, 6680

toate cu gemeni,
ºi nici una din ele nu este stearpã.

*Cap. 4.2.

7. Obrazul tãu este ca* o jumãtate de
rodie,
sub marama ta... *Cap. 4.3.

8. Am ºaizeci de împãrãtese, optzeci
de þiitoare,
ºi fete fãrã numãr,
9. dar numai una singurã este porumbiþa

mea, neprihãnita mea;
ea este singurã la mama sa,
cea mai aleasã a celei ce a nãscut-o.
Fetele o vãd ºi o numesc fericitã;
împãrãtesele ºi þiitoarele de asemenea

o laudã. –
10. „Cine este aceea care se iveºte ca

zorile,
frumoasã ca luna,
curatã ca soarele,
dar cumplitã* ca niºte oºti sub stea-

gurile lor?” – *Vers. 4.

11. M-am coborât în grãdina cu nuci,
sã* vãd verdeaþa din vale,
sã vãd dacã a înmugurit via 
ºi dacã au înflorit rodiile. *Cap. 7.12.

12. Dar fãrã sã bag de seamã, dorinþa
mea m-a dus
la carele poporului unui om ales. –
13. Întoarce-te, întoarce-te, Sula-

mito!
Întoarce-te, întoarce-te, ca sã te

privim. –
Ce aveþi voi sã vã uitaþi la Sulamita
ca la niºte fete ce joacã în cor1?

71. Ce frumoase îþi sunt picioarele în
încãlþãmintea ta, fatã* de domn!

Marginile rotunde ale coapsei tale
sunt ca niºte lãnþiºoare de pus la gât,
lucrate de mâinile unui meºter

iscusit. *Ps. 44.13.

2. Pântecele tãu este un pahar rotund 
de unde nu lipseºte vinul mirositor;
trupul tãu este un snop de grâu 
încins cu crini.
3. Amândouã* þâþele tale sunt ca doi

pui de cerb,
ca gemenii unei cãprioare. *Cap. 4.5.

4. Gâtul* tãu este ca un turn de fildeº;
ochii tãi sunt ca iazurile Hesbonului

de lângã poarta Bat-Rabim;
nasul tãu este ca turnul Libanului
care priveºte spre Damasc. *Cap. 4.4.

5. Capul tãu este cum e Carmelul,
ºi pãrul capului tãu este ca purpura

împãrãteascã:

pânã ºi un împãrat ar fi înlãnþuit de
pletele tale!... 
6. Ce frumoasã ºi ce plãcutã eºti, tu,
iubito, în mijlocul desfãtãrilor!
7. Statura ta este ca finicul,
ºi þâþele tale ca niºte struguri.
8. Îmi zic: „Mã voi sui în finic 
ºi-i voi apuca crãcile!”
Atunci þâþele tale vor fi ca strugurii

din vie,
mirosul suflãrii tale ca al merelor.
9. ªi gura ta* toarnã un vin ales
care curge lin ca rãspuns la dezmier-

dãrile mele
ºi alunecã pe buzele noastre când

adormim! *Cap. 2.16; 6.3.

10. Eu sunt a iubitului meu, ºi* el
doreºte de mine. *Ps. 45.11.

11. Vino, iubitule, haidem sã ieºim pe
câmp,
sã mânem noaptea în sate!
12. Dis-de-dimineaþã ne vom duce la

vii
sã* vedem dacã a înmugurit via, dacã

s-a deschis floarea 
ºi dacã au înflorit rodiile.
Acolo îþi voi da dragostea mea.

*Cap. 6.11.

13. Mandragorele* îºi rãspândesc
mirosul,
ºi deasupra uºii avem** tot felul de

roade bune, noi ºi vechi,
pe care, pentru tine, iubitule, le-am

pãstrat. *Gen. 30.14. **Mat. 13.52.

81. O! de ai fi fratele meu, 
care a supt la þâþele mamei mele!

Când te-aº întâlni în uliþã, te-aº
sãruta,
ºi nimeni nu m-ar þine de rãu.
2. Te-aº lua ºi te-aº aduce acasã la

casa mamei mele;
ea m-ar învãþa
sã-þi dau sã bei vin* mirositor,
must din rodiile mele. *Prov. 9.2.

3. Mâna lui cea stângã* sã fie sub
capul meu,
ºi dreapta lui sã mã îmbrãþiºeze! –

*Cap. 2.6.

4. Vã rog* fierbinte, fiice ale Ierusa-
limului:
nu stârniþi, nu treziþi dragostea
pânã nu vine ea. – *Cap. 2.7; 3.5.

5. Cine* este aceea care se suie din
pustiu,
rezematã de iubitul ei ºi zicând:
„Te-am trezit sub mãr;
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acolo te-a nãscut mama ta,
acolo te-a nãscut ºi te-a fãcut ea”? –

*Cap. 3.6.

6. Pune-mã* ca o pecete pe inima ta,
ca o pecete pe braþul tãu;
cãci dragostea este tare ca moartea,
ºi gelozia este neînduplecatã ca

Locuinþa morþilor;
jarul ei este jar de foc,
o flacãrã a Domnului.

*Isa. 49.16. Ier. 22.24. Hag. 2.23.

7. Apele cele mari nu pot sã stingã
dragostea,
ºi râurile n-ar putea s-o înece;
de* ar da omul toate averile din casa

lui pentru dragoste,
tot n-ar avea decât dispreþ. *Prov. 6.35.

8. Avem o sorã micuþã*
care n-are încã þâþe.
Ce vom face cu sora noastrã
în ziua când îi vor veni peþitorii?

*Ezec. 23.33.

9. Dacã este zid,
vom zidi niºte zimþi de argint pe ea;
dar, dacã este uºã,

o vom închide cu o scândurã de
cedru. –
10. Eu sunt un zid, ºi þâþele mele sunt

ca niºte turnuri;
în ochii lui am fost ca una care a gãsit

pace.
11. Solomon avea o vie la Baal-

Hamon;
a închiriat-o* unor pãzitori;
ºi fiecare trebuia sã aducã pentru

rodul ei o mie de sicli de argint.
*Mat. 21.33.

12. Via mea, care este a mea, o
pãstrez eu.
Þine-þi, Solomoane, cei o mie de sicli,
ºi douã sute fie celor ce pãzesc

rodul! –
13. Tu, care locuieºti în grãdini,
niºte prieteni îºi pleacã urechea la

glasul tãu:
binevoieºte* ºi fã-mã sã-l aud! –

*Cap. 2.14.

14. Vino* repede, iubitule,
ca** o cãprioarã sau ca puiul de cerb
pe munþii plini de mirozne!

*Apoc. 22.17,20. **Cap. 2.17.
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Necredinþa ºi pedeapsa lui Israel

11. Prorocia* lui Isaia, fiul lui
Amoþ, despre Iuda ºi Ierusalim, pe

vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz ºi
Ezechia, împãraþii lui Iuda. *Num. 12.6.

2. Ascultaþi*, ceruri, ºi ia aminte,
pãmântule, cãci Domnul vorbeºte:
„Am hrãnit ºi am crescut niºte copii**,
dar ei s-au rãsculat împotriva Mea.

*Deut. 32.1. Ier. 2.12; 6.19; 22.29. Ezec. 36.4. Mica 1.2;
6.1,2. **Cap. 5.1,2.

3. Boul* îºi cunoaºte stãpânul, ºi
mãgarul cunoaºte ieslea stãpânului
sãu, dar Israel nu** Mã cunoaºte,
poporul Meu nu† ia aminte la Mine.”

*Ier. 8.7. **Ier. 9.3,6. †Cap. 5.12.

4. Vai, neam pãcãtos, popor încãrcat
de fãrãdelegi, sãmânþã* de nelegiuiþi,
copii stricaþi! Au pãrãsit pe Domnul,
au dispreþuit pe Sfântul lui Israel. I-au
întors spatele... *Cap. 57.3,4. Mat. 3.7.

5. Ce* pedepse noi sã vã mai dea,
când voi vã rãzvrãtiþi din ce în ce mai
rãu? Tot capul este bolnav, ºi toatã
inima suferã de moarte!

*Cap. 9.13. Ier. 2.30; 5.3.

6. Din tãlpi pânã-n creºtet, nimic nu-i
sãnãtos, ci numai rãni, vânãtãi ºi

carne vie, nestoarse*, nelegate ºi
nealinate cu untdelemn, *Ier. 8.22.

7. þara* vã este pustiitã, cetãþile vã sunt
arse de foc, strãinii vã mãnâncã
ogoarele sub ochii voºtri, pustiesc ºi
nimicesc ca niºte sãlbatici. *Deut. 28.51,52.

8. ªi fiica Sionului a rãmas ca* o
colibã în vie, ca o covergã într-un
câmp de castraveþi, ca** o cetate îm-
presuratã. *Iov 27.18. Plân. 2.6. **Ier. 4.17.

9. De* nu ne-ar fi lãsat Domnul
oºtirilor o micã rãmãºiþã, am fi ajuns
ca Sodoma** ºi ne-am fi asemãnat cu
Gomora. *Plân. 3.22. Rom. 9.29. **Gen. 19.24.

Nu jertfe ºi sãrbãtori
10. Ascultaþi cuvântul Domnului,

cãpetenii* ale Sodomei! Ia aminte la
Legea Dumnezeului nostru, popor al
Gomorei! *Deut. 32.32. Ezec. 16.46.

11. „Ce-Mi trebuie Mie mulþimea
jertfelor* voastre, zice Domnul. Sunt
sãtul de arderile de tot ale berbecilor
ºi de grãsimea viþeilor; nu-Mi place
sângele taurilor, oilor ºi þapilor.

*1 Sam. 15.22. Ps. 50.8,9; 51.16. Prov. 15.8; 21.27.
Cap. 66.3. Ier. 6.20; 7.21. Amos 5.21,22. Mica 6.7.

12. Când veniþi sã* vã înfãþiºaþi înaintea

ISAIA
(Ieremia 25.4-6. 1 Petru 1.10,11,15,16. Apocalipsa 15.3.)

Mea, cine vã cere astfel de lucruri, ca
sã-Mi spurcaþi curþile? *Exod 23.17; 34.23.

13. Nu mai aduceþi daruri* de
mâncare nefolositoare, cãci Mi-e
scârbã de tãmâie! Nu vreau luni noi,
Sabate ºi adunãri de sãrbãtoare**, nu
pot sã vãd nelegiuirea unitã cu
sãrbãtoarea! *Mat. 15.9. **Ioel 1.14; 2.15.

14. Urãsc lunile* voastre cele noi ºi
praznicele** voastre; Mi-au ajuns o
povarã, nu† le mai pot suferi.

*Num. 28.11. **Lev. 23.2, etc. Plân. 2.6. †Cap. 43.24.

15. Când* vã întindeþi mâinile, Îmi
întorc ochii de la voi; ºi oricât** de
mult v-aþi ruga, n-ascult, cãci mâinile
vã sunt pline de sânge†!

*Iov 27.9. Ps. 134.2. Prov. 1.28. Cap. 59.2. Ier. 14.12.
Mica 3.4. **Ps. 66.18. 1 Tim. 2.8. †Cap. 59.3.

Îndemn la pocãinþã
16. Spãlaþi-vã* deci ºi curãþaþi-vã!

Luaþi dinaintea ochilor Mei faptele
rele pe care le-aþi fãcut! Încetaþi** sã
mai faceþi rãul! *Ier. 4.14. 
**Ps. 34.14; 37.27. Amos 5.15. Rom. 12.9. 1 Pet. 3.11.

17. Învãþaþi-vã sã faceþi binele, cãu-
taþi* dreptatea, ocrotiþi pe cel asuprit,
faceþi dreptate orfanului, apãraþi pe
vãduvã! – *Ier. 22.3,16. Mica 6.8. Zah. 7.9; 8.16.

18. Veniþi totuºi sã* ne judecãm, zice
Domnul. De vor fi pãcatele voastre
cum e cârmâzul, se vor face** albe ca
zãpada; de vor fi roºii ca purpura, se
vor face ca lâna.

*Cap. 43.26. Mica 6.2. **Ps. 51.7. Apoc. 7.14.

19. De veþi voi ºi veþi asculta, veþi
mânca cele mai bune roade ale þãrii;
20. dar de nu veþi voi ºi nu veþi

asculta, de sabie veþi fi înghiþiþi, cãci*
gura Domnului a vorbit.”

*Num. 23.19. Tit 1.2.

21. Vai, cetatea* aceea credincioasã,
cum a ajuns o curvã! Era plinã de
judecatã, dreptatea locuia în ea, ºi
acum e plinã de ucigaºi! *Ier. 2.20,21.

22. Argintul* tãu s-a prefãcut în
zgurã, ºi vinul tãu cel ales a fost
amestecat cu apã. *Ier. 6.28,30. Ezec. 22.18,19.

23. Mai* marii tãi sunt rãzvrãtiþi ºi
pãrtaºi** cu hoþii, toþi† iubesc mita ºi
aleargã dupã platã; orfanului†† nu-i
fac dreptate, ºi pricina vãduvei n-ajunge
pânã la ei.

*Osea 9.15. **Prov. 29.24. †Ier. 22.17. Ezec. 22.12.
Osea 4.18. Mica 3.11; 7.3. ††Ier. 5.28. Zah. 7.10.

24. De aceea, iatã ce zice Domnul
Dumnezeul oºtirilor, Puternicul lui
Israel: „Ah! voi cere socotealã* potriv-

nicilor Mei ºi Mã voi rãzbuna pe
vrãjmaºii Mei. *Deut. 28.63. Ezec. 5.13.

25. Îmi voi întinde mâna împotriva
ta, îþi* voi topi zgura, cum o topeºte
leºia, toate pãrticelele de plumb le voi
depãrta din tine. *Ier. 6.29; 9.7. Mal. 3.3.

26. Voi face iarãºi pe judecãtorii tãi
ca* odinioarã, ºi pe sfetnicii tãi, ca la
început. Dupã aceea, vei fi numitã**
cetatea neprihãnitã, cetatea credin-
cioasã.” *Ier. 33.7. **Zah. 8.3.

27. Sionul va fi mântuit prin judecatã,
ºi cei ce se vor întoarce la Dumnezeu
în el vor fi mântuiþi prin dreptate.
28. Dar pieirea* va atinge pe toþi cei

rãzvrãtiþi ºi pãcãtoºi, ºi cei ce pãrãsesc
pe Domnul vor pieri.

*Iov 31.3. Ps. 1.6; 5.6; 73.27; 92.9; 104.35.

29. Vã va fi ruºine de terebinþii* în
care gãseaþi plãcere ºi** veþi roºi din
pricina grãdinilor în care vã desfãtaþi;

*Cap. 57.5. **Cap. 65.3; 66.17.

30. cãci veþi fi ca un terebint cu frun-
zele ofilite, ca o grãdinã care n-are apã.
31. Omul* tare va fi ca** un câlþ, ºi

lucrarea lui, ca o scânteie; amândoi
vor arde împreunã, ºi nimeni nu-i va
stinge. *Ezec. 32.21. **Cap. 43.17.

21. Prorocia lui Isaia, fiul lui Amoþ,
asupra lui Iuda ºi asupra Ierusa-

limului.
2. Se* va întâmpla în** scurgerea

vremurilor cã† muntele Casei Dom-
nului va fi întemeiat ca cel mai înalt
munte; se va înãlþa deasupra dealu-
rilor, ºi†† toate neamurile se vor
îngrãmãdi spre el. *Mica 4.1, etc. 
**Gen. 49.1. Ier. 23.20. †Ps. 68.15,16. ††Ps. 72.8. Cap. 27.13.

3. Popoarele se vor duce cu grãmada
la el ºi vor zice: „Veniþi* sã ne suim la
muntele Domnului, la Casa Dum-
nezeului lui Iacov, ca sã ne înveþe
cãile Lui, ºi sã umblãm pe cãrãrile
Lui.” Cãci** din Sion va ieºi Legea, ºi
din Ierusalim, cuvântul Domnului.

*Ier. 31.6; 50.5. Zah. 8.21,23. **Luca 24.47.
4. El va fi Judecãtorul neamurilor, El

va hotãrî între un mare numãr de
popoare; aºa încât din sãbiile lor îºi
vor* fãuri fiare de plug, ºi din suliþele
lorc cosoare; nici un popor nu va mai
scoate sabia împotriva altuia ºi nu**
vor mai învãþa rãzboiul. –

*Ps. 46.9. Osea 2.18. Zah. 9.10. **Ps. 72.3,7.

5. Veniþi, casã a lui Iacov, sã umblãm*
în lumina Domnului! – *Efes. 5.8.

6. Cãci ai pãrãsit pe poporul Tãu,
pe casa lui Iacov, pentru cã sunt plini
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de* idolii rãsãritului ºi dedaþi** la
vrãjitorie ca filistenii, ºi† se unesc cu
fiii strãinilor.

*Num. 23.7. **Deut. 18.14. †Ps. 106.35. Ier. 10.2.

7. Þara lor este plinã* de argint ºi de
aur, ºi comorile lor n-au sfârºit; þara
este plinã de cai, ºi carele lor sunt fãrã
numãr. *Deut. 17.16,17.

8. Dar þara lor este plinã* ºi de idoli,
cãci se închinã înaintea lucrãrii mâi-
nilor lor, înaintea lucrurilor fãcute de
degetele lor. *Ier. 2.28.

9. De aceea, cei mici vor fi coborâþi, ºi
cei mari vor fi smeriþi: nu-i vei ierta. –
10. Intrã* în stânci ºi ascunde-te în

þãrânã, de frica Domnului ºi de strãlu-
cirea mãreþiei Lui! – *Vers. 19,21. Apoc. 6.15.

11. Omul va trebui sã-ºi plece în jos
privirea* semeaþã, ºi îngâmfarea lui va
fi smeritã: numai Domnul va fi înãlþat**
în ziua aceea. *Vers. 17. 
Cap. 5.15,16; 13.11. **Cap. 4.1; 11.10,11; 12.1,4; 24.21; 25.9;
26.1; 27.1,2,12,13; 28.5; 29.18; 30.23; 52.6. Ier. 30.7,8. Ezec.
38.14,19; 39.11,22. Osea 2.16,18,21. Ioel 3.18. Amos 9.11.
Obad. 8. Mica 4.6; 5.10; 7.11,12. Þef. 3.11,16. Zah. 9.16.

12. Cãci este o zi a Domnului
oºtirilor împotriva oricãrui om mândru
ºi trufaº, împotriva oricui se înalþã, ca
sã fie plecat;
13. împotriva tuturor cedrilor* înalþi

ºi falnici ai Libanului ºi împotriva
tuturor stejarilor Basanului;

*Cap. 14.8; 37.24. Ezec. 31.3. Zah. 11.1,2.

14. împotriva* tuturor munþilor înalþi
ºi împotriva tuturor dealurilor falnice;

*Cap. 30.25.

15. împotriva tuturor turnurilor înalte
ºi împotriva* tuturor zidurilor întãrite;

*1 Împ. 10.22.

16. împotriva tuturor corãbiilor din
Tarsis ºi împotriva tuturor lucrurilor
plãcute la vedere.
17. Mândria* omului va fi smeritã, ºi

trufia oamenilor va fi plecatã; numai
Domnul va fi înãlþat în** ziua aceea.

*Vers. 11. **Vers. 11.

18. Toþi idolii vor pieri.
19. Oamenii vor intra în peºterile*

stâncilor ºi în crãpãturile pãmântului,
de** frica Domnului ºi de strãlucirea
mãreþiei Lui, când Se va scula sã†
îngrozeascã pãmântul.

*Vers. 10. Osea 10.8. Luca 23.30. Apoc. 6.16; 9.6.
**2 Tes. 1.9. †Cap. 30.32. Hag. 2.6,21. Evr. 12.26.

20. În* ziua aceea, oamenii îºi vor
arunca idolii de argint ºi idolii de aur
pe care ºi-i fãcuserã ca sã se închine la
ei, îi vor arunca la ºobolani ºi la
lilieci; *Cap. 30.22; 31.7.

21. ºi* vor intra în gãurile stâncilor ºi
în crãpãturile pietrelor, de frica**
Domnului ºi de strãlucirea mãreþiei
Lui, când Se va scula sã îngrozeascã
pãmântul. *Vers. 19. **Vers. 10,19.

22. Nu vã mai încredeþi*, dar, în om,
în** ale cãrui nãri nu este decât
suflare: cãci ce preþ are el?

*Ps. 146.3. Ier. 17.5. **Iov 27.3.

31. Domnul Dumnezeul oºtirilor va*
lua din Ierusalim ºi din Iuda orice

sprijin** ºi orice mijloc de trai, orice
izvor de pâine ºi orice izvor de apã,

*Ier. 37.21; 38.9. **Lev. 26.26.

2. pe viteaz* ºi pe omul de rãzboi, pe
judecãtor ºi pe proroc, pe ghicitor ºi
pe bãtrân, *2 Împ. 24.4.

3. pe cãpetenia peste cincizeci ºi pe
dregãtor, pe sfetnic, pe meºteºugarul
ales ºi pe vrãjitorul iscusit.
4. „Le voi da bãieþi* drept cãpetenii –

zice Domnul – ºi niºte copii vor
stãpâni peste ei. *Ecl. 10.16.

5. Oamenii se vor asupri unii pe alþii,
unul va apãsa pe celãlalt, fiecare pe
aproapele lui, tânãrul va lovi pe cel
bãtrân, ºi omul de nimic, pe cel pus în
cinste.”
6. Vor merge pânã acolo încât unul va

apuca pe fratele sãu, în casa pãrin-
teascã, ºi-i va zice: „Tu ai o hainã, fii
cãpetenia noastrã! Ia dãrâmãturile
acestea sub mâna ta!”
7. Dar în aceeaºi zi el va rãspunde:

„Nu pot sã fiu doctor, cãci în casa mea
nu este nici pâine, nici hainã: nu mã
puneþi cãpetenie peste popor.”
8. Se clatinã Ierusalimul*, se prãbu-

ºeºte Iuda, pentru cã vorbele ºi faptele
lor sunt îndreptate împotriva Domnului,
înfruntând privirile Lui mãreþe. *Mica 3.12.

9. Înfãþiºarea feþei lor mãrturiseºte
împotriva lor, ºi, ca sodomiþii*, îºi dau
pe faþã nelegiuirea, fãrã s-o ascundã.
Vai de sufletul lor, cãci îºi pregãtesc
rele! *Gen. 13.13; 18.20,21; 19.5.

10. „Bine* de cel neprihãnit! Lui îi
va merge bine, cãci** se va bucura de
rodul faptelor lui. *Ecl. 8.12. **Ps. 128.2.

11. Vai de cel rãu! Lui îi va merge
rãu*, cãci va culege rodul faptelor lui.

*Ps. 11.6. Ecl. 8.13.

12. Poporul meu este asuprit de niºte
copii* ºi-l stãpânesc niºte femei!
Poporul meu, cârmuitorii** tãi te duc
în rãtãcire ºi pustiesc calea pe care
umbli!” *Vers. 4. **Cap. 9.16.
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13. Domnul Se înfãþiºeazã la jude-
catã*, stã în picioare ca sã judece
popoarele. *Mica 6.2.

14. Domnul intrã la judecatã cu
bãtrânii poporului Sãu ºi cu mai marii
lui: „Voi aþi mâncat via*! Prada luatã
de la sãrac este în casele voastre!

*Cap. 5.7. Mat. 21.33.

15. Cu ce drept cãlcaþi* voi în
picioare pe poporul Meu ºi apãsaþi pe
sãraci? – zice Domnul Dumnezeul
oºtirilor.” *Cap. 58.4. Mica 3.2,3.

16. Domnul zice: „Pentru cã fiicele
Sionului sunt mândre ºi umblã cu
gâtul întins ºi cu priviri pofticioase,
pentru cã pãºesc mãrunþel ºi zornãie
cu verigile de la picior –
17. Domnul va pleºuvi* creºtetul

capului fiicelor Sionului, Domnul le
va descoperi** ruºinea.”

*Deut. 28.27. **Cap. 47.2,3. Ier. 13.22. Naum 3.5.

18. În ziua aceea, Domnul va scoate
verigile care le slujesc ca podoabã la
picioare ºi soriºorii, ºi luniºoarele*,

*Judc. 8.21.

19. cerceii, brãþãrile ºi maramele;
20. legãturile de pe cap, lãnþiºoarele

de la picioare ºi brâiele, cutiile cu
mirosuri ºi bãierile descântate;
21. inelele ºi verigile de la nas;
22. hainele de sãrbãtoare ºi cãmãºile

cele largi, mantiile ºi pungile;
23. oglinzile ºi cãmãºile subþiri,

turbanele ºi maramele uºoare.
24. ªi atunci, în loc de miros plãcut,

va fi putoare; în loc de brâu, o funie; în
loc de pãr încreþit, un cap pleºuv*; în
loc de mantie largã, un sac strâmt; un
semn de înfierare, în loc de frumuseþe.

*Cap. 22.12. Mica 1.16.

25. Bãrbaþii tãi vor cãdea uciºi de
sabie, ºi vitejii tãi, în luptã.
26. Porþile* fiicei Sionului vor geme

ºi se vor jeli; ºi ea va ºedea despuiatã
pe pãmânt. *Ier. 14.2. Plân. 1.4; 2.10.

41. ªapte femei vor apuca în* ziua
aceea un singur bãrbat ºi vor zice:

„Vom mânca** pâinea noastrã înºine
ºi ne vom îmbrãca în hainele noastre
înºine; numai fã-ne sã-þi purtãm
numele ºi ia ocara† de peste noi!”

*Cap. 2.11,17. **2 Tes. 3.12. †Luca 1.25.

Proslãvirea Sionului
2. În vremea aceea, odrasla* Dom-

nului va fi plinã de mãreþie ºi slavã, ºi
rodul þãrii va fi plin de strãlucire ºi

frumuseþe pentru cei mântuiþi ai lui
Israel. *Ier. 23.5. Zah. 3.8; 6.12.

3. ªi cel rãmas în Sion, cel lãsat în
Ierusalim, se* va numi „sfânt”, oricine
va fi scris** printre cei vii la Ierusalim.

*Cap. 60.21. **Filp. 4.3. Apoc. 3.5.

4. Dupã ce va spãla Domnul* mur-
dãriile fiicelor Sionului ºi va curãþa
Ierusalimul de vinovãþia de sânge din
mijlocul lui, cu duhul judecãþii ºi cu
duhul nimicirii, *Mal. 3.2,3.

5. Domnul va aºeza, peste toatã
întinderea muntelui Sionului ºi peste
locurile lui de adunare, un nor* de
fum, ziua, ºi un foc** de flãcãri strã-
lucitoare, noaptea. Da, peste toatã slava
va fi un adãpost, *Exod 13.21. **Zah. 2.5.

6. o colibã, ca umbrar împotriva
cãldurii zilei ºi ca loc de adãpost* ºi
de ocrotire împotriva furtunii ºi ploii.

*Cap. 25.4.

Via Domnului

51. Voi cânta Preaiubitului meu
cântarea Preaiubitului meu despre

via* Lui. Preaiubitul meu avea o vie  pe
o câmpie foarte mãnoasã. *Ps. 80.8. Cânt. 
8.12. Cap. 27.2. Ier. 2.21. Mat. 21.33. Marc. 12.1. Luca 20.9.

2. I-a sãpat pãmântul, l-a curãþat de
pietre ºi a sãdit în el viþele cele mai
alese. A zidit un turn în mijlocul ei ºi
a sãpat ºi un teasc, apoi trãgea nãdejde*
cã are sã-I facã struguri buni, dar a
fãcut struguri sãlbatici. *Deut. 32.6. Cap. 1-3.

3. „Acum, dar – zice Domnul –
locuitori ai Ierusalimului ºi bãrbaþi ai
lui Iuda, judecaþi* voi între Mine ºi
via Mea! *Rom. 3.4.

4. Ce aº mai fi putut face viei Mele,
ºi nu i-am fãcut? Pentru ce a fãcut ea
struguri sãlbatici, când Eu mã aºtep-
tam sã facã struguri buni?
5. Vã voi spune însã acum ce voi

face viei Mele: îi voi smulge gardul,
ca sã fie pãscutã de vite; îi voi surpa*
zidul, ca sã fie cãlcatã în picioare;

*Ps. 80.12.

6. o voi pustii; nu va mai fi curãþatã,
nici sãpatã; spini ºi mãrãcini vor creºte
în ea! Voi porunci ºi norilor sã nu mai
plouã peste ea.”
7. Via Domnului oºtirilor este casa

lui Israel, ºi bãrbaþii lui Iuda sunt
viþa pe care o iubea. El se aºtepta la
judecatã, ºi când colo, iatã sânge
vãrsat! Se aºtepta la dreptate, ºi când
colo, iatã strigãte de apãsare!
8. Vai de cei ce înºirã casã* lângã
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casã ºi lipesc ogor lângã ogor pânã nu
mai rãmâne loc, ºi locuiesc în mijlocul
þãrii! *Mica 2.2.

9. Iatã* ce mi-a descoperit Domnul
oºtirilor: „Hotãrât, aceste case multe
vor fi pustiite, aceste case mari ºi fru-
moase nu vor mai fi locuite. *Cap. 22.14.

10. Chiar zece pogoane de vie nu vor
da decât un bat*, ºi un omer de sãmânþã
nu va da decât o efã.” *Ezec. 45.11.

11. Vai* de cei ce dis-de-dimineaþã
aleargã dupã bãuturi ameþitoare ºi ºed
pânã târziu noaptea, ºi se înfierbântã
de vin! *Prov. 23.29,30. Ecl. 10.16. Vers. 22.

12. Harpa* ºi lãuta, timpanul, flautul
ºi vinul le înveselesc ospeþele; dar nu
iau seama la lucrarea** Domnului ºi
nu vãd lucrul mâinilor Lui.

*Amos 6.5,6. **Iov 34.27. Ps. 28.5.

13. De aceea*, poporul meu va fi dus
pe neaºteptate** în robie; boierimea
lui va muri de foame, ºi gloata lui se va
usca de sete. *Osea 4.6. **Cap. 1.3. Luca 19.44.

14. De aceea, îºi ºi deschide Locuinþa
morþilor gura ºi îºi lãrgeºte peste
mãsurã gâtlejul, ca sã se coboare în ea
mãreþia ºi bogãþia Sionului, cu toatã
mulþimea lui gãlãgioasã ºi veselã.
15. ªi astfel, cei mici vor fi doborâþi*,

cei mari vor fi smeriþi, ºi privirile
trufaºe vor fi plecate. *Cap. 2.9,11,17.

16. Dar Domnul oºtirilor va fi înãlþat
prin judecatã, ºi Dumnezeul cel sfânt
va fi sfinþit prin dreptate.
17. Acolo vor paºte mieii ca pe

imaºul lor, ºi pãstori pribegi vor
mânca moºiile prãpãdite ale boga-
þilor*. *Cap. 10.16.

18. Vai de cei ce trag dupã ei nele-
giuirea cu funiile minciunii, ºi pãcatul,
cu ºleaurile unei cãruþe
19. ºi zic*: „Sã-ªi grãbeascã, sã-ªi

facã iute lucrarea, ca s-o vedem! Sã
vinã odatã hotãrârea Sfântului lui
Israel ºi sã se aducã la îndeplinire, ca
s-o cunoaºtem!”

*Cap. 69.5. Ier. 17.15. Amos 5.18. 2 Pet. 3.3,4.

20. Vai de cei ce numesc rãul bine, ºi
binele, rãu, care spun cã întunericul
este luminã, ºi lumina, întuneric, care
dau amãrãciunea în loc de dulceaþã, ºi
dulceaþa în loc de amãrãciune!
21. Vai de cei ce se socotesc înþe-

lepþi* ºi se cred pricepuþi!
*Prov. 3.7. Rom. 1.22; 12.16.

22. Vai* de cei tari când este vorba de
bãut vin ºi viteji când este vorba de
amestecat bãuturi tari; *Vers. 11.

23. care scot* cu faþa curatã pe cel
vinovat, pentru mitã, ºi iau drepturile
celor nevinovaþi! *Prov. 17.15; 24.24.

24. De aceea, cum* mistuie o limbã
de foc miriºtea ºi cum arde flacãra
iarba uscatã, tot aºa: ca putregaiul le
va fi rãdãcina** lor, ºi floarea li se va
risipi în vânt ca þãrâna, cãci au
nesocotit Legea Domnului oºtirilor ºi
au dispreþuit cuvântul Sfântului lui
Israel. *Exod 15.7. **Iov 18.16. Osea 9.16. Amos 2.9.

25. De* aceea Se ºi aprinde Domnul
de mânie împotriva poporului Sãu, Îºi
întinde mâna împotriva lui ºi-l loveºte
de se** zguduie munþii, ºi trupurile
moarte stau ca noroiul în mijlocul
uliþelor. Cu† toate acestea, mânia Lui
nu se potoleºte, ºi mâna Lui este încã
întinsã. *2 Împ. 22.13,17. 
**Ier. 4.24. †Lev. 26.14, etc. Cap. 9.12,17,21; 10.4.

26. El* ridicã un steag popoarelor
îndepãrtate ºi le fluierã** de la un
capãt† al pãmântului: ºi iatã-le, vin††
repede ºi uºor. *Cap. 11.12. 
**Cap. 7.18. †Deut. 28.49. Ps. 72.8. Mal. 1.11. ††Ioel 2.7.

27. Nici unul nu este obosit, nici unul
nu ºovãie de obosealã, nici unul nu
dormiteazã, nici nu doarme; nici unuia
nu i se descinge brâul* de la mijloc,
nici nu i se rupe cureaua de la încãl-
þãminte. *Dan. 5.6.

28. Sãgeþile* lor sunt ascuþite, ºi
toate arcurile încordate; copitele cailor
lor parcã sunt cremene, ºi roþile carelor
lor parcã sunt un vârtej. *Ier. 5.16.

29. Rãcnesc ca niºte lei, mugesc ca
niºte pui de lei; sforãie ºi apucã prada,
o iau cu ei, ºi nimeni nu vine în ajutor.
30. În ziua aceea, va fi asupra lui Iuda

un muget ca mugetul unei furtuni pe
mare; uitându-se* la pãmânt, nu vor
vedea decât întuneric ºi strâmtorare,
iar lumina se va întuneca în norii lui.   

*Cap. 8.22. Ier. 4.23. Plân. 3.2. Ezec. 32.7,8.

Isaia în slujbã

61. În anul morþii împãratului*
Ozia, am vãzut** pe Domnul

ºezând pe un scaun de domnie foarte
înalt, ºi poalele mantiei Lui umpleau
Templul.

*2 Împ. 15.7. **1 Împ. 22.19. Ioan 12.41. Apoc. 4.2.

2. Serafimii stãteau deasupra Lui, ºi
fiecare avea ºase aripi: cu douã îºi aco-
pereau faþa, cu douã îºi acopereau*
picioarele, ºi cu douã zburau. *Ezec. 1.11.

3. Strigau unul la altul ºi ziceau:
„Sfânt*, sfânt, sfânt este Domnul oºti-
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rilor! Tot** pãmântul este plin de
mãrirea Lui!” *Apoc. 4.8. **Ps. 72.19.

4. ªi se zguduiau uºorii uºii de glasul
care rãsuna, ºi Casa* s-a umplut de
fum. *Exod 40.34. 1 Împ. 8.10.

5. Atunci* am zis: „Vai de mine! Sunt
pierdut, cãci sunt un om cu buze
necurate, locuiesc în mijlocul unui
popor tot cu buze necurate, ºi am vãzut
cu ochii mei pe Împãratul, Domnul
oºtirilor!” *Exod 4.10; 6.30. Judc. 6.22; 13.22. Ier. 1.6.

6. Dar unul din serafimi a zburat spre
mine cu un cãrbune aprins în mânã, pe
care-l luase cu cleºtele de pe altar*.

*Apoc. 8.3.

7. Mi-a atins* gura cu el ºi a zis:
„Iatã, atingându-se cãrbunele acesta
de buzele tale, nelegiuirea ta este
îndepãrtatã ºi pãcatul tãu este ispãºit!”

*Ier. 1.9. Dan. 10.16.

8. Am auzit glasul Domnului, între-
bând: „Pe cine sã trimit ºi cine va
merge pentru Noi*?” Eu am rãspuns:
„Iatã-mã, trimite-mã!” *Gen. 1.26; 3.22; 11.7.

9. El a zis atunci: „Du-te ºi spune
poporului acestuia: „Întruna veþi auzi*,
ºi nu veþi înþelege; întruna veþi vedea,
ºi nu veþi pricepe!” *Cap. 43.8. Mat. 13.14. 
Marc. 4.12. Luca 8.10. Ioan 12.40. Fapt. 28.26. Rom. 11.8.

10. Împietreºte inima* acestui popor,
fã-l tare de urechi ºi astupã-i ochii,
ca** sã nu vadã cu ochii, sã n-audã cu
urechile, sã nu înþeleagã cu inima, sã
nu se întoarcã la Mine, ºi sã nu fie
tãmãduit.” *Ps. 119.70. Cap. 63.17. **Ier. 5.21.

11. ªi eu am întrebat: „Pânã când,
Doamne?” El a rãspuns: „Pânã* când
vor rãmâne cetãþile pustii ºi lipsite de
locuitori; pânã când nu va mai fi
nimeni în case, ºi þara va fi pustiitã de
tot; *Mica 3.12.

12. pânã va îndepãrta Domnul* pe
oameni, ºi þara va ajunge un mare
pustiu. *2 Împ. 25.21.

13. ªi chiar a zecea parte de va mai
rãmâne din locuitori, vor fi nimiciþi ºi
ei la rândul lor. Dar, dupã cum terebin-
tul ºi stejarul îºi pãstreazã butucul din
rãdãcinã, când sunt tãiaþi, tot aºa o
sãmânþã* sfântã se va naºte iarãºi din
poporul acesta.” *Ezra 9.2. Mal. 2.15. Rom. 11.5.

Prorocie împotriva lui Israel ºi 
Asiriei

71. S-a întâmplat, pe vremea lui
Ahaz*, fiul lui Iotam, fiul lui Ozia,

împãratul lui Iuda, cã Reþin, împã-

ratul Siriei, s-a suit cu Pecah, fiul lui
Remalia, împãratul lui Israel, împo-
triva Ierusalimului, ca sã-l batã; dar 
n-a putut sã-l batã. *2 Împ. 16.5. 2 Cron. 28.5,6.

2. Când au venit ºi au spus casei lui
David: „Sirienii au tãbãrât în Efraim!”,
a tremurat inima lui Ahaz ºi inima
poporului sãu, cum se clatinã copacii
din pãdure când bate vântul.
3. Atunci Domnul a zis lui Isaia: „Ieºi

înaintea lui Ahaz, tu ºi fiul tãu ªear-
Iaºub*, la capãtul canalului** de apã
al iazului de sus, pe drumul care duce
la ogorul înãlbitorului

*Cap. 10.21. **2 Împ. 18.17. Cap. 36.2.

4. ºi spune-i: „Ia seama ºi fii liniºtit;
nu te teme de nimic, ºi sã nu þi se
moaie inima din pricina acestor douã
cozi de tãciuni care fumegã: din pricina
mâniei lui Reþin ºi a Siriei, ºi din
pricina fiului lui Remalia!
5. Nu te teme cã Siria gândeºte rãu

împotriva ta ºi cã Efraim ºi fiul lui
Remalia zic:
6. „Sã ne suim împotriva lui Iuda, sã

batem cetatea, s-o spargem ºi sã punem
împãrat în ea pe fiul lui Tabeel.”
7. Cãci aºa vorbeºte Domnul Dum-

nezeu: „Aºa* ceva nu se va întâmpla
ºi nu va avea loc. *Prov. 21.30. Cap. 8.10.

8. Cãci* Damascul va fi capitala Siriei,
ºi Reþin va fi capitala Damascului. ªi
peste ºaizeci ºi cinci de ani Efraim va
fi nimicit ºi nu va mai fi un popor.

*2 Sam. 8.6.

9. Samaria va fi capitala lui Efraim,
ºi fiul lui Remalia va fi capul Sama-
riei. Dacã* nu credeþi, nu veþi sta în
picioare.” *2 Cron. 20.20.

10. Domnul a vorbit din nou lui Ahaz
ºi i-a zis:
11. „Cere* un semn de la Domnul

Dumnezeul tãu; cere-l, fie în locurile
de jos, fie în locurile de sus.”

*Judc. 6.36, etc. Mat. 12.38.

12. Ahaz a rãspuns: „Nu vreau sã cer
nimic, ca sã nu ispitesc pe Domnul.”
13. Isaia a zis atunci:
„Ascultaþi totuºi, casa lui David! Nu

vã ajunge oare sã obosiþi rãbdarea
oamenilor, de mai obosiþi ºi pe a
Dumnezeului meu?
14. De aceea, Domnul însuºi vã va da

un semn: „Iatã, fecioara* va rãmâne
însãrcinatã, va naºte un** Fiu ºi-I va
pune numele Emanuel† (Dumnezeu
este cu noi).

*Mat. 1.23. Luca 1.31,34. **Cap. 9.6. †Cap. 8.8.
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15. El va mânca smântânã ºi miere
pânã va ºti sã lepede rãul ºi sã aleagã
binele.
16. Dar* înainte ca sã ºtie copilul sã

lepede rãul ºi sã aleagã binele, þara, de
ai cãrei doi** împãraþi te temi tu, va fi
pustiitã. *Cap. 8.4. **2 Împ. 15.30; 16.9.

17. Domnul* va aduce peste tine,
peste poporul tãu ºi peste casa tatãlui
tãu zile cum n-au mai fost niciodatã,
din ziua când s-a** despãrþit Efraim
de Iuda (adicã pe împãratul Asiriei).”

*2 Cron. 28.19. **1 Împ. 12.16.

18. În ziua aceea, Domnul va ºuiera*
muºtelor de la capãtul râurilor Egip-
tului ºi albinelor din þara Asiriei;

*Cap. 5.26.

19. ele vor veni ºi se vor aºeza toate
în vâlcelele pustii ºi în crãpãturile*
stâncilor, pe toate tufiºurile ºi pe toate
imaºurile. *Cap. 2.19. Ier. 16.16.

20. În ziua aceea, Domnul va rade, cu
un brici* luat cu chirie de dincolo de
Râu, ºi anume cu împãratul Asiriei,
capul ºi pãrul de pe picioare; ba va
rade chiar ºi barba.

*2 Împ. 16.7,8. 2 Cron. 28.20,21. Ezec. 5.1.

21. În ziua aceea, fiecare va hrãni
numai o juncã ºi douã oi,
22. ºi vor da un aºa belºug de lapte

încât vor mânca smântânã; cãci cu
smântânã ºi cu miere se vor hrãni toþi
cei ce vor rãmâne în þarã.
23. În ziua aceea, orice loc care va

avea o mie de butuci de viþã, preþuind
o mie de sicli de argint, va* fi lãsat
pradã mãrãcinilor ºi spinilor; *Cap. 5.6.

24. vor intra acolo cu sãgeþi ºi cu
arcul, cãci toatã þara nu va fi decât
mãrãcini ºi spini.
25. ªi toþi munþii lucraþi cu cazmaua

acum nu vor mai fi cutreieraþi, de frica
mãrãcinilor ºi a spinilor; vor da
drumul boilor în ei ºi le vor bãtãtori
oile.

Prãbuºirea Siriei ºi a lui Israel

81 Domnul mi-a zis: „Ia o tablã mare
ºi scrie* pe ea, aºa ca sã se înþe-

leagã: „Grãbeºte-te de pradã, aruncã-te
asupra prãzii.” *Cap. 30.8. Hab. 2.2.

2. Am luat cu mine niºte martori
vrednici de credinþã: pe preotul Urie*
ºi pe Zaharia, fiul lui Berechia.

*2 Împ. 16.10.

3. M-am apropiat de prorociþã. Ea
a zãmislit, ºi a nãscut un fiu. Apoi
Domnul mi-a zis: „Pune-i numele

Maher-ªalal-Haº-Baz” (Grãbeºte de
pradã, aruncã-te asupra prãzii).
4. Cãci*, înainte ca sã ºtie copilul sã

spunã „tatã” ºi „mamã”, se vor lua
dinaintea împãratului Asiriei bogã-
þiile** Damascului ºi prada Samariei.”

*Cap. 7.16. **2 Împ. 15.29; 16.9. Cap. 17.3.

5. Domnul mi-a vorbit iarãºi ºi mi-a zis:
6. „Pentru cã poporul acesta a dispre-

þuit apele din Siloe*, care curg lin, ºi 
s-a bucurat de** Reþin ºi de fiul lui
Remalia, *Neem. 3.15. Ioan 9.7. **Cap. 7.1,2,6.

7. iatã, Domnul va trimite împotriva
lor apele puternice ºi mari ale Râului
(Eufrat), adicã pe împãratul* Asiriei
cu toatã puterea lui; pretutindeni el va
ieºi din albia lui ºi se va vãrsa peste
malurile lui; *Cap. 10.12.

8. va pãtrunde în Iuda, va da peste
maluri, va nãvãli ºi va* ajunge pânã la
gât. Iar aripile întinse ale oastei lui
vor umple întinderea þãrii tale, Ema-
nuele**!” *Cap. 30.28. **Cap. 7.14.

9. Scoateþi strigãte* de rãzboi cât
voiþi, popoare, cãci tot veþi fi zdrobite;
luaþi aminte, toþi cei ce locuiþi departe!
Pregãtiþi-vã oricât de luptã, cãci tot
veþi fi zdrobiþi. Pregãtiþi-vã oricât de
luptã, cãci tot veþi fi zdrobiþi. *Ioel 3.1,19.

10. Faceþi la planuri* cât voiþi, cãci
nu se va alege nimic de ele! Luaþi la
hotãrâri cât voiþi, cãci** vor fi fãrã
urmãri! Cãci† Dumnezeu este cu noi
(Emanuel).
*Iov 5.12. **Cap. 7.7. †Cap. 7.14. Fapt. 5.38,39. Rom. 8.31.

11. Aºa mi-a vorbit Domnul, când 
m-a apucat mâna Lui ºi m-a înºtiinþat
sã nu umblu pe calea poporului acestuia:
12. „Nu numiþi uneltire tot ce numeºte

poporul* acesta uneltire; ºi** nu vã
temeþi de ce se teme el, nici nu vã
speriaþi! *Cap. 7.2. **1 Pet. 3.14,15.

13. Sfinþiþi însã pe* Domnul oºtirilor.
De El** sã vã temeþi ºi sã vã înfricoºaþi.

*Num. 20.12. **Ps. 76.7. Luca 12.5.

14. ªi atunci El* va fi un locaº sfânt,
dar ºi o piatrã** de poticnire, o stâncã
de pãcãtuire pentru cele douã case ale
lui Israel, un laþ ºi o cursã pentru
locuitorii Ierusalimului!

*Ezec. 11.16. **Cap. 28.16. Luca 2.34. Rom. 9.33. 1 Pet. 2.8.

15. Mulþi se* vor poticni, vor cãdea
ºi se vor sfãrâma, vor da în laþ ºi vor fi
prinºi.” – *Mat. 21.44. Luca 20.18. Rom. 9.32; 11.25.

16. Înveleºte aceastã mãrturie,
pecetluieºte aceastã descoperire, între
ucenicii Mei. –
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17. Eu nãdãjduiesc în Domnul, care
Îºi ascunde* faþa de casa lui Iacov. În
El îmi pun încrederea**.

*Cap. 54.8. **Hab. 2.3. Luca 2.25,38.

18. Iatã*, eu ºi copiii pe care mi i-a
dat Domnul suntem** niºte semne ºi
niºte minuni în Israel, din partea
Domnului oºtirilor care locuieºte pe
muntele Sionului.

*Evr. 2.13. **Ps. 71.7. Zah. 3.8.

19. Dacã vi se zice însã: „Întrebaþi*
pe cei ce cheamã morþii ºi pe cei ce
spun viitorul, care ºoptesc** ºi bolbo-
rosesc”, rãspundeþi: „Nu va întreba
oare un popor pe Dumnezeul sãu? Va
întreba el pe† cei morþi pentru cei vii?

*1 Sam. 28.8. Cap. 19.3. **Cap. 29.4. †Ps. 106.28.

20. La* Lege ºi la mãrturie!” Cãci
dacã nu vor vorbi aºa, nu** vor mai
rãsãri zorile pentru poporul acesta.

*Luca 16.29. **Mica 3.6.

21. El va pribegi prin þarã, apãsat ºi
flãmând, ºi, când îi va fi foame, se va
mânia ºi va huli* pe Împãratul ºi
Dumnezeul lui, apoi, fie cã va ridica
ochii în sus, *Apoc. 16.11.

22. fie cã se va* uita spre pãmânt,
iatã, nu va fi decât necaz, negurã,
nevoie neagrã, ºi se va vedea izgonit
în întuneric** beznã. *Cap. 5.30. **Cap. 9.1.

91. Totuºi întunericul* nu va împã-
rãþi veºnic pe pãmântul în care

acum este necaz. Dupã cum în vre-
murile** trecute a acoperit cu ocarã
þara lui Zabulon ºi þara lui Neftali, în†
vremurile viitoare va acoperi cu slavã
þinutul de lângã mare, þara de dincolo
de Iordan, Galileea neamurilor.

*Cap. 8.22. **2 Împ. 15.29. 2 Cron. 16.4. †Lev. 26.24.
2 Împ. 17.5,6. 1 Cron. 5.26.

2. Poporul* care umbla în întuneric
vede o mare luminã; peste cei ce
locuiau în þara umbrei morþii rãsare o
luminã. *Mat. 4.16. Efes. 5.8,14.

3. Tu înmulþeºti poporul, îi dai mari
bucurii; ºi el se bucurã înaintea Ta cum
se bucurã la seceriº, cum se veseleºte
la* împãrþirea prãzii. *Judc. 5.30.

4. Cãci jugul care apãsa asupra lui,
toiagul* care-i lovea spinarea, nuiaua
celui ce-l asuprea, le-ai sfãrâmat, ca în
ziua lui Madian**.

*Cap. 10.5; 14.5. **Judc. 7.22. Ps. 83.9. Cap. 10.26.

5. Cãci orice încãlþãminte purtatã în
învãlmãºeala luptei ºi orice hainã de
rãzboi tãvãlitã în sânge vor* fi aruncate
în flãcãri, ca sã fie arse de foc.

*Cap. 66.15,16.

6. Cãci* un Copil ni S-a nãscut, un
Fiu** ni S-a dat, ºi domnia† va fi pe
umerul Lui; Îl vor numi: „Minunat††,
Sfetnic, Dumnezeu*† tare, Pãrintele
veºniciilor, Domn†* al pãcii.”

*Cap. 7.14. Luca 2.11. **Ioan 3.16. †Mat. 28.18.
1 Cor. 15.25. ††Judc. 13.18. *†Tit 2.13. †*Efes. 2.14.

7. El va face ca domnia Lui sã
creascã, ºi o pace fãrã* sfârºit va da
scaunului de domnie al lui David ºi
împãrãþiei lui, o va întãri ºi o va
sprijini prin judecatã ºi neprihãnire,
de acum ºi-n veci de veci; iatã ce va
face râvna** Domnului oºtirilor.

*Dan. 2.44. Luca 1.32,33. **2 Împ. 19.31. Cap. 37.32.

Împotriva lui Israel
8. Domnul trimite un cuvânt împotriva

lui Iacov: cuvânt care cade asupra lui
Israel.
9. Tot poporul va avea cunoºtinþã de

el, Efraim ºi locuitorii Samariei, care
spun cu mândrie ºi îngâmfare:
10. „Au cãzut niºte cãrãmizi, dar vom

zidi cu pietre cioplite; au fost tãiaþi
niºte smochini din Egipt, dar îi vom
înlocui cu cedri.”
11. De aceea, Domnul va ridica împo-

triva lor pe vrãjmaºii lui Reþin ºi va
stârni pe vrãjmaºii lor:
12. pe sirieni, de la rãsãrit, pe

filisteni, de la apus; ºi vor mânca pe
Israel cu gura plinã; cu* toate acestea,
mânia Lui nu se potoleºte, ºi mâna Lui
este tot întinsã. *Cap. 5.25; 10.4. Ier. 4.8.

13. Cãci nici poporul* nu se întoarce
la Cel ce-l loveºte ºi nu cautã pe
Domnul oºtirilor. *Ier. 5.3. Osea 7.10.

14. De aceea, Domnul va smulge din
Israel capul ºi coada, ramura de finic
ºi trestia, într-o* singurã zi.

*Cap. 10.17. Apoc. 18.8.

15. (Bãtrânul ºi dregãtorul sunt capul,
ºi prorocul care învaþã pe oameni
minciuni este coada.)
16. Cei ce povãþuiesc* pe poporul

acesta îl duc în rãtãcire, ºi cei ce se
lasã povãþuiþi de ei sunt pierduþi.

*Cap. 3.12.

17. De aceea, nici Domnul n-ar putea
sã se bucure de tinerii* lor, nici sã
aibã milã de orfanii ºi vãduvele lor,
cãci toþi** sunt niºte nelegiuiþi ºi niºte
rãi, ºi toate gurile lor spun miºelii. Cu
toate† acestea, mânia Lui nu se poto-
leºte, ºi mâna Lui este tot întinsã.

*Ps. 147.10,11. **Mica 7.2. †Vers. 12,21. Cap. 5.25; 10.4.

18. Cãci rãutatea arde* ca un foc care
mãnâncã mãrãcini ºi spini, aprinde
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desiºul pãdurii, din care se înalþã stâlpi
de fum. *Cap. 10.17. Mal. 4.1.

19. De mânia Domnului oºtirilor, þara
parcã ar fi aprinsã*, ºi poporul este ca
ars de foc; nimeni** nu cruþã pe
fratele sãu, *Cap. 8.22. **Mica 7.2,6.

20. fiecare jefuieºte în dreapta, ºi
rãmâne flãmând, mãnâncã în stânga,
ºi* nu se saturã. La urmã îºi mãnâncã
fiecare** carnea braþului sãu:

*Lev. 26.26. **Cap. 49.26. Ier. 19.9.

21. Manase mãnâncã pe Efraim,
Efraim, pe Manase, ºi amândoi împre-
unã, pe Iuda. Cu toate* acestea, mânia
Lui nu se potoleºte, ºi mâna Lui este
tot întinsã. *Vers. 12,17. Cap. 5.25; 10.4.

101. „Vai de cei ce rostesc* hotã-
râri nelegiuite ºi de cei ce scriu

porunci nedrepte *Ps. 58.2; 94.20.

2. ca sã nu facã dreptate sãracilor ºi
sã rãpeascã dreptul nenorociþilor
poporului Meu, ca sã facã pe vãduve
prada lor ºi sã jefuiascã pe orfani!
3. Ce* veþi face voi în ziua pedep-

sei** ºi a pieirii, care va veni din
depãrtare peste voi? La cine veþi fugi
dupã ajutor ºi unde vã veþi lãsa
bogãþia? *Iov 31.14. **Osea 9.7. Luca 19.44.

4. Unii vor fi îngenuncheaþi între cei
prinºi în rãzboi, iar alþii vor cãdea
între cei morþi.” Cu* toate acestea,
mânia Lui nu se potoleºte, ºi mâna Lui
tot întinsã este. *Cap. 5.25; 9.12,17,21.

Asirianul, smerit – Vremurile lui Mesia
5. „Vai de asirian – zice Domnul –

nuiaua mâniei Mele, care poartã în
mânã toiagul* urgiei Mele! *Ier. 51.20.

6. I-am dat drumul împotriva unui
neam* nelegiuit, l-am trimis** împo-
triva unui popor pe care sunt mâniat,
ca sã-l prade ºi sã-l jefuiascã, sã-l
calce în picioare ca noroiul de pe uliþe.

*Cap. 9.17. **Ier. 34.22.

7. Dar* el nu judecã aºa ºi nu acesta
este gândul inimii lui; ci el nu se
gândeºte decât sã nimiceascã, decât sã
prãpãdeascã neamurile cu grãmada.

*Gen. 50.20. Mica 4.12.

8. Cãci* el zice: „Nu sunt voievozii
mei tot atâþia împãraþi?

*2 Împ. 18.24,33, etc.; 19.10, etc.

9. Nu s-a întâmplat cu Calno* la fel
ca** ºi cu Carchemiºul? Nu s-a întâm-
plat cu Hamatul ca ºi cu Arpadul?
Nu s-a întâmplat Samariei la fel ca†
Damascului?

*Amos 6.2. **2 Cron. 35.20. †2 Împ. 16.9.

10. Dupã cum mâna mea a pus
stãpânire pe împãrãþiile idolilor (unde
erau mai multe icoane decât la Ieru-
salim ºi în Samaria),
11. cum am fãcut Samariei ºi idolilor

ei, nu voi face ºi Ierusalimului ºi
icoanelor lui?”
12. „Dar, dupã ce Domnul Îºi va

împlini toatã lucrarea Lui pe* muntele
Sionului ºi la Ierusalim, voi** pedepsi
– zice Domnul – pe împãratul Asiriei
pentru rodul inimii lui îngâmfate ºi
pentru trufia privirilor lui semeþe,

*2 Împ. 19.31. **Ier. 50.18.

13. cãci* el a zis: „Prin puterea
mâinii mele am fãcut aceste lucruri ºi
prin înþelepciunea mea – cãci sunt
priceput – am împins înapoi hotarele
popoarelor ºi le-am jefuit vistieriile,
ºi, ca un viteaz, am dat jos pe cei ce
ºedeau pe scaunele lor de domnie;

*Isa. 37.24. Ezec. 28.4, etc. Dan. 4.30.

14. am pus mâna* pe bogãþiile popoa-
relor ca pe un cuib ºi cum se strâng
niºte ouã pãrãsite, aºa am strâns eu tot
pãmântul: nici unul n-a miºcat vreo
aripã, nici n-a deschis ciocul ca sã
ciripeascã.” *Iov 31.25.

15. Se fãleºte* oare securea împo-
triva celui ce se slujeºte de ea? Sau se
mândreºte ferãstrãul faþã de cel ce-l
mânuieºte? Ca ºi cum nuiaua ar miºca
pe cel ce o ridicã, parcã toiagul ar
ridica pe cel ce nu este de lemn!

*Ier. 51.20.

16. De aceea, Domnul Dumnezeul
oºtirilor va trimite ofilirea prin rãz-
boinicii* lui cei voinici; ºi între aleºii
lui va izbucni un pârjol, ca pârjolul
unui foc. *Cap. 5.17.

17. Lumina lui Israel se va preface în
foc, ºi Sfântul lui într-o flacãrã care*
va mistui ºi va arde spinii ºi mãrãcinii
lui, într-o zi. *Cap. 9.18; 27.4.

18. Va arde, trup ºi suflet, strãlucirea
pãdurii ºi câmpiilor* lui, de va fi ca un
bolnav care cade în leºin. *2 Împ. 19.23.

19. Ceilalþi copaci din pãdurea lui
vor putea fi numãraþi, ºi un copil le-ar
putea scrie numãrul.
20. În ziua aceea, rãmãºiþa lui Israel

ºi cei scãpaþi din casa lui Iacov nu* se
vor mai sprijini pe cel ce îi lovea; ci se
vor sprijini cu încredere pe Domnul,
Sfântul lui Israel. *2 Împ. 16.7. 2 Cron. 28.20.

21. O rãmãºiþã*, rãmãºiþa lui Iacov, se
va întoarce la Dumnezeul cel puternic.

*Cap. 7.3.
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22. Chiar* dacã poporul tãu, Israele,
ar fi ca nisipul mãrii, totuºi numai**
o rãmãºiþã se va întoarce, cãci nimi-
cirea† este hotãrâtã, fãcând sã se
reverse dreptatea.

*Rom. 9.27. **Cap. 6.13. †Cap. 28.22.

23. ªi* nimicirea aceasta care a fost
hotãrâtã, Domnul Dumnezeul oºtirilor
o va aduce la îndeplinire în toatã þara.

*Cap. 28.22. Dan. 9.27. Rom. 9.28.

24. Totuºi aºa vorbeºte Domnul
Dumnezeul oºtirilor: „Poporul Meu,
care locuieºti în Sion, nu* te teme de
asirian; da, el te loveºte cu nuiaua ºi
îºi ridicã toiagul asupra ta cum fãceau
egiptenii**. *Cap. 37.6. **Exod 14.

25. Dar*, peste puþinã vreme, pe-
deapsa** va înceta, ºi mânia Mea se
va întoarce împotriva lui, ca sã-l
nimiceascã.” *Cap. 54.7. **Dan. 11.36.

26. Domnul oºtirilor va învârti biciul*
împotriva lui, cum a lovit pe
Madian** la stânca Oreb; ºi Îºi va mai
ridica toiagul† o datã asupra mãrii, ca
odinioarã în Egipt.

*2 Împ. 19.35. **Judc. 7.25. Cap. 9.4. †Exod 14.26,27.

27. În ziua aceea se* va lua povara
lui de pe umãrul tãu, ºi jugul lui, de pe
gâtul tãu, ba încã jugul va crãpa de
grãsime**.

*Cap. 14.25. **Ps. 105.15. Dan. 9.24. 1 Ioan 2.20.

28. El vine asupra Aiatului, strãbate
Migronul, îºi lasã calabalâcul la
Micmaº.
29. Trec trecãtoarea*, se culcã la

Gheba**; Rama tremurã, Ghibeea lui
Saul o ia la fugã. – *1 Sam. 13.23. **1 Sam. 11.4.

30. Ridicã-þi glasul, fiica* Galimului!
Ia seama, Lais**! Vai† de tine, Anatot! –

*1 Sam. 25.44. **Judc. 18.7. †Ios. 21.18.

31. Madmena* se împrãºtie, locui-
torii din Ghebim fug. *Ios. 15.31.

32. Încã o zi de oprire la* Nob, ºi
ameninþã** cu mâna lui muntele fiicei†
Sionului, dealul Ierusalimului.
*1 Sam. 21.1; 22.19. Neem. 11.32. **Cap. 13.2. †Cap. 37.22.

33. Iatã, Domnul Dumnezeul oºtirilor
taie crãcile cu putere; cei* mai mari
sunt tãiaþi, cei mai înalþi sunt doborâþi.

*Amos 2.9.

34. Dã jos cu fierul crângul pãdurii,
ºi Libanul cade sub mâna Celui
Puternic.

111. Apoi o Odraslã va* ieºi din
tulpina lui Isai**, ºi un† Vlãstar va

da din rãdãcinile lui. *Cap. 53.2. Zah. 6.12. 
Apoc. 5.5. **Vers. 10. Fapt. 13.23. †Cap. 4.2. Ier. 23.5.

2. Duhul* Domnului Se va odihni
peste El, duh de înþelepciune ºi de
pricepere, duh de sfat ºi de tãrie, duh
de cunoºtinþã ºi de fricã de Domnul.

*Cap. 61.1. Mat. 3.16. Ioan 1.32,33; 3.34.

3. Plãcerea Lui va fi frica de Domnul;
nu va judeca dupã înfãþiºare, nici nu
va hotãrî dupã cele auzite,
4. ci* va judeca pe cei sãraci cu

dreptate ºi va hotãrî cu nepãrtinire
asupra nenorociþilor þãrii; va lovi**
pãmântul cu toiagul cuvântului Lui, ºi
cu suflarea buzelor Lui va omorî pe
cel rãu. *Ps. 72.2,4. Apoc. 19.11. 
**Iov 4.9. Mal. 4.6. 2 Tes. 2.8. Apoc. 1.16; 2.16; 19.15.

5. Neprihãnirea* va fi brâul coapselor
Sale, ºi credincioºia, brâul mijlocului
Sãu. *Efes. 6.14.

6. „Atunci lupul va* locui împreunã
cu mielul, ºi pardosul se va culca
împreunã cu iedul; viþelul, puiul de
leu ºi vitele îngrãºate vor fi împreunã,
ºi le va mâna un copilaº;

*Cap. 65.25. Ezec. 34.25. Osea 2.18.

7. vaca ºi ursoaica vor paºte la un loc,
ºi puii lor se vor culca împreunã. Leul
va mânca paie ca boul,
8. pruncul de þâþã se va juca la gura

bortei nãpârcii, ºi copilul înþãrcat va
bãga mâna în vizuina basilicului.
9. Nu* se va face nici un rãu ºi nici o

pagubã pe tot muntele Meu cel sfânt;
cãci pãmântul va fi plin** de cunoº-
tinþa Domnului, ca fundul mãrii de
apele care-l acoperã.

*Iov 5.23. Cap. 2.4; 35.9. **Hab. 2.14.

10. În* ziua aceea, Vlãstarul** lui
Isai va fi ca un steag pentru popoare†;
neamurile se vor întoarce la El, ºi
slava va fi locuinþa†† Lui.” *Cap. 2.11. 
**Vers. 1. Rom. 15.12. †Rom. 15.10. ††Evr. 4.1, etc.

11. În acelaºi* timp, Domnul Îºi va
întinde mâna a doua oarã ca sã
rãscumpere rãmãºiþa poporului Sãu
risipit în** Asiria ºi în Egipt, în Patros
ºi în Etiopia, la Elam, la ªinear ºi la
Hamat, ºi în ostroavele mãrii.

*Cap. 2.11. **Zah. 10.10.

12. El va înãlþa un steag pentru nea-
muri, va strânge pe exilaþii lui Israel
ºi va aduna pe cei* risipiþi ai lui Iuda
de la cele patru capete ale pãmântului.

*Ioan 7.35. Iac. 1.1.

13. Pizma* lui Efraim va înceta, ºi
vrãjmaºii lui Iuda vor fi nimiciþi;
Efraim nu va mai fi gelos pe Iuda, ºi
Iuda nu va mai fi vrãjmaº lui Efraim,

*Ier. 3.18. Ezec. 37.16,17,22. Osea 1.11.

14. ci vor zbura pe umãrul filiste-
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nilor la apus, ºi vor jefui împreunã pe
fiii rãsãritului. Edom* ºi Moab vor fi
prada mâinilor lor, ºi fiii lui Amon le
vor** fi supuºi. *Dan. 11.41. **Cap. 60.14.

15. Domnul va seca* limba mãrii
Egiptului, Îºi va ridica mâna asupra
Râului în mânia Lui, îl va împãrþi în
ºapte pâraie, aºa cã îl vor** putea
trece încãlþaþi. *Zah. 10.11. **Apoc. 16.12.

16. ªi va* fi un drum pentru rãmãºiþa
poporului Sãu care va mai rãmâne în
Asiria, cum** a fost pentru Israel în
ziua când a ieºit din þara Egiptului.

*Cap. 19.23. **Exod 14.29. Cap. 51.10; 63.12,13.

121. În* ziua aceea vei zice: „Te
laud, Doamne, cãci ai fost supãrat

pe mine, dar mânia Ta s-a potolit, ºi
m-ai mângâiat! *Cap. 2.11.

2. Iatã, Dumnezeu este izbãvirea
mea, voi fi plin de încredere ºi nu mã
voi teme de nimic; cãci Domnul*
Dumnezeu este tãria** mea ºi pricina
laudelor mele, ºi El m-a mântuit.”

*Exod 15.2. **Ps. 83.18; 118.14.

3. Veþi scoate apã* cu bucurie din
izvoarele mântuirii *Ioan 4.10,14; 7.37,38.

4. ºi veþi zice în ziua aceea: „Lãudaþi*
pe Domnul, chemaþi Numele Lui,
vestiþi** lucrãrile Lui printre popoare,
pomeniþi† mãrimea Numelui Lui!

*1 Cron. 14.16. Ps. 105.1. **Ps. 145.4-6. †Ps. 34.3.

5. Cântaþi* Domnului, cãci a fãcut
lucruri strãlucite: sã fie cunoscute în
tot pãmântul! *Exod 15.1,21. Ps. 68.32; 98.1.

6. Strigã* de bucurie ºi veselie, locui-
toare a Sionului, cãci mare este în
mijlocul tãu Sfântul** lui Israel.”

*Cap. 54.1. Þef. 3.14. **Ps. 71.22; 89.18. Cap. 41.14,16.

131. Prorocie* împotriva Babilo-
nului, descoperitã lui Isaia, fiul

lui Amoþ. *Cap. 21.1; 47.1. Ier. 50; 51.

2. „Ridicaþi* un steag pe** un munte
gol, înãlþaþi glasul spre ei, faceþi
semne† cu mâna, ca sã vinã la porþile
asupritorilor!

*Cap. 5.26; 18.3. Ier. 50.21. **Ier. 51.25. †Cap. 10.32.

3. Am dat poruncã sfintei Mele
oºtiri – zice Domnul – am chemat pe
vitejii* Mei la judecata mâniei Mele,
pe cei** ce se bucurã de mãrimea
Mea.” *Ioel 3.11. **Ps. 149.2,5,6.

4. Un vuiet se aude pe munþi, ca
vuietul de popor mult; se aude o zarvã
de împãrãþii, de neamuri adunate.
Domnul oºtirilor Îºi cerceteazã oastea
care va da lupta.

5. Ei vin dintr-o þarã depãrtatã, de
la marginea cerurilor: Domnul ºi
uneltele mâniei Lui vor nimici tot
pãmântul.
6. Gemeþi! cãci ziua* Domnului este

aproape: ea** vine ca o pustiire a
Celui Atotputernic!

*Þef. 1.7. Apoc. 6.17. **Iov 31.23. Ioel 1.15.

7. De aceea, toate mâinile slãbesc, ºi
orice inimã omeneascã se topeºte.
8. Ei sunt nãpãdiþi de spaimã, îi

apucã chinurile* ºi durerile, se zvâr-
colesc ca o femeie în durerile naºterii,
se uitã unii la alþii încremeniþi, feþele
lor sunt roºii ca focul. *Ps. 48.6. Cap. 21.3.

9. Iatã, vine ziua* Domnului, zi fãrã
milã, zi de mânie ºi urgie aprinsã, care
va preface tot pãmântul în pustiu ºi va
nimici pe toþi pãcãtoºii** de pe el.

*Mal. 4.1. **Ps. 104.35. Prov. 2.22.

10. Cãci stelele cerurilor ºi Orionul
nu vor mai strãluci; soarele se va
întuneca* la rãsãritul lui, ºi luna nu va
mai lumina. *Cap. 24.21,23. Ezec. 32.7. 
Ioel 2.31; 3.15. Mat. 24.29. Marc. 13.24. Luca 21.25.

11. „Voi pedepsi – zice Domnul –
lumea pentru rãutatea ei, ºi pe cei rãi,
pentru nelegiuirile lor; voi* face sã
înceteze mândria celor trufaºi ºi voi
doborî semeþia celor asupritori.

*Cap. 2.17.

12. Voi face pe oameni mai rari decât
aurul curat ºi mai scumpi decât aurul
din Ofir.
13. Pentru* aceasta voi clãtina cerurile,

ºi pãmântul se va zgudui din temelia
lui de mânia Domnului oºtirilor, în
ziua** mâniei Lui aprinse.

*Hag. 2.6. **Ps. 110.5. Plân. 1.12.

14. Atunci, ca o cãprioarã speriatã, ca
o turmã fãrã pãstor, fiecare se* va
întoarce la poporul sãu, fiecare va fugi
în þara lui. *Ier. 50.16; 51.9.

15. Toþi cei ce vor fi prinºi vor fi
strãpunºi, ºi toþi cei ce vor fi apucaþi
vor cãdea uciºi de sabie.
16. Copiii lor vor fi zdrobiþi* sub

ochii lor, casele le vor fi jefuite, ºi
nevestele lor vor fi necinstite.

*Ps. 137.9. Naum 3.10. Zah. 14.2.

17. Iatã*, aþâþ împotriva lor pe mezi,
care nu se uitã la argint ºi nu poftesc
aurul. *Cap. 21.2. Ier. 51.11,28. Dan. 5.28,31.

18. Cu arcurile lor vor doborî pe
tineri, ºi vor fi fãrã milã pentru rodul
pântecelor: ochiul lor nu va cruþa pe
copii.
19. ªi astfel* Babilonul, podoaba împã-

raþilor, falnica mândrie a haldeilor, va
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fi ca Sodoma** ºi Gomora, pe care le-a
nimicit Dumnezeu.               *Cap. 14.4,22.

**Gen. 19.24,25. Deut. 29.23. Ier. 49.18; 50.40.

20. El nu va mai fi locuit*, nu va mai
fi niciodatã popor în el. Arabul nu-ºi
va mai întinde cortul acolo, ºi pãstorii
nu-ºi vor mai þãrcui turmele acolo,

*Ier. 50.3,39; 51.29,62.

21. ci* fiarele pustiului îºi vor face
culcuºul acolo, bufniþele îi vor umple
casele, struþii vor locui acolo, ºi
stafiile se vor juca acolo.

*Cap. 34.11,15. Apoc. 18.2.

22. ªacalii vor urla în casele lui
împãrãteºti pustii, ºi câinii sãlbatici,
în casele lui de petrecere. Vremea lui
este aproape* sã vinã, ºi zilele nu i se
vor lungi.” *Ier. 51.33.

141. Cãci* Domnul va avea milã de
Iacov, va alege iarãºi** pe Israel

ºi-i va aduce iarãºi la odihnã în þara
lor; strãinii† se vor alipi de ei ºi se vor
uni cu casa lui Iacov. *Ps. 102.13. 
**Zah. 1.17; 2.12. †Cap. 60.4,5,10. Efes. 2.12,13, etc.

2. Popoarele îi vor lua ºi-i* vor aduce
înapoi la locuinþa lor, ºi casa lui Israel
îi va stãpâni** în þara Domnului ca
robi ºi roabe. Vor þine astfel robi pe
cei ce-i robiserã pe ei ºi vor stãpâni
peste asupritorii lor.

*Cap. 49.22; 60.9; 66.20. **Cap. 60.14.

3. Iar când îþi va da Domnul odihnã
dupã ostenelile ºi frãmântãrile tale, ºi
dupã aspra robie care a fost pusã peste
tine,
4. atunci vei cânta* cântarea aceasta

asupra împãratului Babilonului ºi vei
zice:
„Iatã, asupritorul nu mai este, asu-

prirea** a încetat,
*Cap. 13.19. Hab. 2.6. **Apoc. 18.16.

5. Domnul a frânt toiagul* celor rãi,
nuiaua stãpânitorilor. *Ps. 125.3.

6. Cel ce, în urgia lui, lovea popoa-
rele cu lovituri fãrã rãgaz, cel ce, în
mânia lui, supunea neamurile este
prigonit fãrã cruþare.
7. Tot pãmântul se bucurã acum de

odihnã ºi pace; izbucnesc oamenii în
cântece de veselie.
8. Pânã ºi chiparoºii ºi cedrii din

Liban se* bucurã de cãderea ta ºi zic:
„De când ai cãzut tu, nu se mai suie
nimeni sã ne taie!” *Cap. 55.12. Ezec. 31.16.

9. Locuinþa morþilor* se miºcã pânã
în adâncimile ei, ca sã te primeascã la
sosire; ea trezeºte înaintea ta umbrele,
pe toþi mai marii pãmântului, scoalã

de pe scaunele lor de domnie pe toþi
împãraþii neamurilor. *Ezec. 32.21.

10. Toþi iau cuvântul ca sã-þi spunã:
„ªi tu ai ajuns fãrã putere ca noi ºi tu
ai ajuns ca noi!
11. Strãlucirea ta s-a coborât ºi ea în

Locuinþa morþilor, cu sunetul lãutelor
tale; aºternut de viermi vei avea, ºi
viermii te vor acoperi.”
12. Cum* ai cãzut din cer, luceafãr

strãlucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost
doborât la pãmânt, tu, biruitorul neamu-
rilor! *Cap. 34.4.

13. Tu ziceai în inima ta: „Mã voi
sui* în cer, îmi voi ridica** scaunul de
domnie mai presus de stelele lui Dum-
nezeu, voi ºedea pe muntele adunãrii
dumnezeilor, la capãtul miazãnoaptei,

*Mat. 11.23. **Dan. 8.10.

14. mã voi sui pe* vârful norilor,
voi** fi ca Cel Preaînalt.”

*Ps. 48.2. **Cap. 47.8. 2 Tes. 2.4.

15. Dar ai fost aruncat în Locuinþa mor-
þilor*, în adâncimile mormântului!

*Mat. 11.23.

16. Cei ce te vãd se uitã þintã miraþi la
tine, te privesc cu luare aminte ºi zic:
„Acesta este omul care fãcea sã se
cutremure pãmântul ºi zguduia împã-
rãþiile,
17. care prefãcea lumea în pustiu,

nimicea cetãþile ºi nu dãdea drumul
prinºilor sãi de rãzboi?”
18. Toþi împãraþii neamurilor, da,

toþi, se odihnesc cu cinste, fiecare în
mormântul lui.
19. Dar tu ai fost aruncat departe de

mormântul tãu, ca o ramurã dispre-
þuitã, ca o pradã luatã de la niºte
oameni uciºi cu lovituri de sabie ºi
aruncatã pe pietrele unei gropi, ca un
hoit cãlcat în picioare.
20. Tu nu eºti unit cu ei în mormânt,

cãci þi-ai nimicit þara ºi þi-ai prãpãdit
poporul. Nu se va mai vorbi niciodatã
de neamul* celor rãi.

*Iov 18.19. Ps. 21.10; 37.28; 109.13.

21. Pregãtiþi mãcelãrirea fiilor, din*
pricina nelegiuirii pãrinþilor lor! Ca
sã nu se mai scoale sã cucereascã
pãmântul ºi sã umple lumea cu cetãþi!

*Exod 20.5. Mat. 23.35.

22. Eu Mã voi ridica împotriva lor! –
zice Domnul oºtirilor – ºi voi ºterge
numele* ºi urma** Babilonului, pe
fiu† ºi nepot – zice Domnul.

*Prov. 10.7. Ier. 51.62. **1 Împ. 14.10. †Iov 18.19.

23. Voi* face din el un culcuº de arici
ºi o mlaºtinã ºi îl voi mãtura cu mãtura
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nimicirii – zice Domnul oºtirilor.”
*Cap. 34.11. Þef. 2.14.

Împotriva Asiriei
24. Domnul oºtirilor a jurat ºi a zis:

„Da, ce am hotãrât se va întâmpla, ce
am pus la cale se va împlini.
25. Voi zdrobi pe asirian în þara Mea,

îl voi cãlca în picioare pe munþii Mei;
astfel jugul* lui se va lua de pe ei, ºi
povara lui va fi luatã de pe umerii lor.

*Cap. 10.27.

26. Iatã hotãrârea luatã împotriva
întregului pãmânt, iatã mâna întinsã
peste toate neamurile.
27. Domnul oºtirilor a luat aceastã

hotãrâre*: cine I se va împotrivi? Mâna
Lui este întinsã: cine o va abate?”

*2 Cron. 20.6. Iov 9.12; 23.13. Ps. 33.11. Prov. 19.21;
21.30. Cap. 43.13. Dan. 4.31,35.

Împotriva filistenilor
28. În anul morþii împãratului* Ahaz

a fost rostitã aceastã prorocie: *2 Împ. 16.20.

29. „Nu te bucura, þara filistenilor,
cã* s-a frânt toiagul care te lovea!
Cãci din rãdãcina ºarpelui va ieºi un
basilic, ºi** rodul lui va fi un balaur
zburãtor. *2 Cron. 26.6. **2 Împ. 18.8.

30. Atunci cei mai sãraci vor putea
paºte, ºi cei nenorociþi vor putea sã
locuiascã liniºtiþi; dar îþi voi lãsa
neamul sã piarã de foame, ºi ce va mai
rãmâne din tine va fi omorât.
31. Gemi, poartã! Boceºte-te, cetate!

Cutremurã-te, toatã þara filistenilor!
Cãci un fum vine de la miazãnoapte, ºi
ºirurile vrãjmaºului sunt strânse.”
32. „ªi ce va rãspunde trimiºilor

poporului?” – „Cã Domnul* a înte-
meiat Sionul ºi cã cei nenorociþi** din
poporul Lui gãsesc un loc de adãpost
acolo.” –

*Ps. 87.1,5; 102.16. **Þef. 3.12. Zah. 11.11.

Împotriva Moabului

151. Prorocie* împotriva Moabului.
Chiar în noaptea când este

pustiit, Ar-Moabul** este nimicit!
Chiar în noaptea când este pustiit,
Chir-Moabul este nimicit!... 

*Ier. 48.1, etc. Ezec. 25.8-11. Amos 2.1. **Num. 21.28.

2. Poporul se* suie la templu ºi la
Dibon, pe înãlþimi, ca sã plângã;
Moabul se boceºte: pe Nebo ºi pe
Medeba toate** capetele sunt rase, ºi
toate bãrbile sunt tãiate. *Cap. 16.12. 
**Lev. 21.5. Cap. 3.24; 22.12. Ier. 47.5; 48.1,37,38. Ezec. 7.18.

3. Pe uliþe sunt încinºi cu saci, pe*
acoperiºuri ºi în pieþe totul geme, ºi se
topesc plângând. *Ier. 48.38.

4. Hesbonul ºi* Eleale þipã de li se
aude glasul pânã la Iahaþ, chiar ºi
rãzboinicii Moabului se bocesc cu
sufletul plin de groazã. *Cap. 16.9.

5. „Îmi plânge inima* pentru Moab,
ai cãrui fugari aleargã pânã la Þoar,
pânã la** Eglat-ªeliºia; cãci suie plân-
gând suiºul† Luhitului ºi scot þipete de
durere pe drumul Horonaimului.

*Cap. 16.11. Ier. 48.31. **Cap. 16.14. Ier. 48.34. †Ier. 48.5.

6. Cãci apele Nimrim* sunt pustiite,
s-a uscat iarba, s-a dus verdeaþa ºi nu
mai este nici un fir verde. *Num. 32.36.

7. De aceea strâng ce le mai rãmâne
ºi îºi strãmutã averile dincolo de
pârâul sãlciilor.
8. Cãci þipetele înconjoarã hotarele

Moabului; bocetele lui rãsunã pânã la
Eglaim, ºi urletele lui rãsunã pânã la
Beer-Elim.
9. Apele Dimonului sunt pline de

sânge, ºi voi trimite peste Dimon noi
nenorociri; un leu* va veni împotriva
celor scãpaþi ai Moabului, împotriva
rãmãºiþei din þarã.” *2 Împ. 17.25.

161. Trimiteþi* miei cârmuitorului
þãrii, trimiteþi-i din** Sela, prin

pustiu, la muntele fiicei Sionului!
*2 Împ. 3.4. **2 Împ. 14.7.

2. Ca o pasãre fugarã, izgonitã din
cuib, aºa vor fi fiicele Moabului, la
trecerea Arnonului*. – *Num. 21.13.

3. ªi vor zice: „Sfãtuieºte, mijloceºte,
acoperã-ne ziua namiaza mare cu
umbra ta, ca noaptea neagrã, ascunde
pe cei ce sunt urmãriþi, nu da pe faþã
pe cei fugiþi!
4. Lasã sã locuiascã pentru o vreme

la tine cei goniþi din Moab, fii un loc
de scãpare pentru ei împotriva pustiito-
rului! Cãci apãsarea va înceta, pustiirea
se va sfârºi, cel ce calcã þara în
picioare va pieri.
5. ªi atunci un scaun de domnie se*

va întãri prin îndurare; ºi se va vedea
ºezând cu credincioºie, în casa lui
David, un** judecãtor, prieten al
dreptului ºi plin de râvnã pentru
dreptate.” –

*Dan. 7.14,27. Mica 4.7. Luca 1.33. **Ps. 72.2; 96.13; 98.9.

6. Auzim îngâmfarea mândrului*
Moab, fudulia ºi fala lui, trufia** ºi
lãudãroºia lui. *Ier. 48.29. Þef. 2.10. **Cap. 28.15.

7. De aceea geme* Moabul pentru
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Moab, toþi gem; suspinaþi pe dãrâmã-
turile Chir-Haresetului** adânc mâh-
niþi; *Ier. 48.20. **2 Împ. 3.25.

8. cãci câmpiile* Hesbonului lânce-
zesc, stãpânii neamurilor au sfãrâmat
butucii viei din** Sibma, care se
întindeau pânã la Iaezer ºi se încâl-
ceau prin pustiu: mlãdiþele ei se
întindeau ºi treceau dincolo de mare.

*Cap. 24.7. **Vers. 9.

9. De aceea plâng pentru via din
Sibma, ca pentru Iaezer; vã ud* cu
lacrimile mele, Hesbonule** ºi Eleale!
Cãci peste culesul roadelor voastre ºi
peste seceriºul vostru a cãzut un
strigãt de rãzboi! *Ier. 48.32. **Cap. 15.4.

10. S-a* dus bucuria ºi veselia din
câmpii! ªi în vii nu mai sunt cântece,
nu mai sunt veselii! Nimeni nu mai
calcã vinul în teascuri. – „Am fãcut sã
înceteze strigãtele de bucurie la cules.

*Cap. 24.8. Ier. 48.33.

11. De aceea îmi plânge sufletul*
pentru Moab ca o harpã, ºi inima, pentru
Chir-Hares; *Cap. 15.5; 63.15. Ier. 48.36.

12. ºi când se va arãta Moabul
obosindu-se pe înãlþimi* ºi va intra în
locaºul sãu cel sfânt sã se roage, nu va
putea sã capete nimic!” – *Cap. 15.2.

13. Acesta este cuvântul pe care l-a
rostit Domnul de multã vreme asupra
Moabului.
14. Iar acum Domnul vorbeºte ºi zice:
„În trei ani, ca* anii unui simbriaº,

slava Moabului va fi dispreþuitã,
împreunã cu toatã aceastã mare
mulþime; ºi ce va rãmâne va fi puþin
lucru, aproape nimic.” *Cap. 21.16.

Împotriva Damascului

171. Prorocie* împotriva Damas-
cului.

„Iatã, Damascul nu va mai fi o cetate,
ci va ajunge un morman de dãrâmã-
turi; *Ier. 49.23. Amos 1.3. Zah. 9.1.

2. cetãþile Aroerului sunt pãrãsite,
sunt date spre pãºune turmelor care se
culcã nestingherite* acolo. *Ier. 7.33.

3. S-a isprãvit cu cetãþuia* lui Efraim
ºi s-a sfârºit cu împãrãþia Damascului;
dar rãmãºiþa Siriei va fi ca slava copiilor
lui Israel, zice Domnul oºtirilor.

*Cap. 7.16; 8.4.

4. În ziua aceea, slava lui Iacov va fi
slãbitã, ºi grãsimea* cãrnii lui va
pieri. *Cap. 10.16.

5. Se va* întâmpla ca atunci când
strânge secerãtorul grâul, ºi braþul lui

taie spicele; da, ca la strânsul spicelor
în valea Refaim; *Ier. 51.33.

6. vor* mai rãmâne doar câteva, ca la
scuturatul mãslinului: douã, trei mãs-
line, pe vârful crengilor, patru sau cinci,
în ramurile cu roade, zice Domnul
Dumnezeul lui Israel.” *Cap. 24.13.

7. În ziua aceea, omul se va uita* spre
Fãcãtorul sãu, ºi ochii i se vor întoarce
spre Sfântul lui Israel; *Mica 7.7.

8. nu se va mai uita spre altare, care
sunt lucrarea mâinilor lui, ºi nu va mai
privi la ce au fãcut degetele lui, la idolii
Astarteii ºi la stâlpii închinaþi soarelui.
9. În ziua aceea, cetãþile lui întãrite

vor fi ca dãrâmãturile din pãdure ºi de
pe vârful muntelui, pãrãsite odinioarã
înaintea copiilor lui Israel: va fi un pustiu!
10. Cãci ai uitat pe Dumnezeul*

mântuirii tale ºi nu þi-ai adus aminte
de Stânca scãpãrii tale. De aceea þi-ai
sãdit rãsaduri plãcute ºi ai sãdit butuci
strãini. *Ps. 68.19.

11. Când i-ai sãdit, i-ai înconjurat cu
un gard, ºi în curând i-ai vãzut
înflorind. Dar culesul roadelor a fugit
tocmai în clipa veseliei, ºi durerea este
fãrã leac.
12. Vai! ce vuiet de popoare multe,

care urlã cum* urlã marea! Ce zarvã
de neamuri, care mugesc cum mugesc
niºte ape puternice. *Ier. 6.23.

13. Neamurile mugesc cum mugesc
apele mari... Dar când le mustrã*
Dumnezeu, ele fug departe, izgonite**
ca pleava de pe munþi la suflarea
vântului, ca þãrâna luatã de vârtej.

*Ps. 9.5. **Ps. 83.13. Osea 13.3.

14. Seara, vine o prãpãdenie neaº-
teptatã, ºi pânã dimineaþa, nu mai
sunt! Iatã partea celor ce ne jupoaie ºi
soarta celor ce ne jefuiesc.

Asupra Etiopiei

181. Vai de tine, þarã* în care
rãsunã zãngãnit de arme ºi care

eºti dincolo de râurile Etiopiei!
*Cap. 20.4,5. Ezec. 30.4,5,9. Þef. 2.12; 3.10.

2. Tu, care trimiþi soli pe mare în
corãbii de papurã care plutesc pe luciul
apelor! „Duceþi-vã, soli iuþi, la
neamul* acela tare ºi puternic, la
poporul acela înfricoºat de la începutul
lui, neam puternic care zdrobeºte totul
ºi a cãrui þarã este tãiatã de râuri.”

*Vers. 7.

3. Voi toþi, locuitori ai lumii, ºi voi,
locuitori ai pãmântului, luaþi seama
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când* se înalþã steagul pe munþi ºi
ascultaþi când sunã trâmbiþa! *Cap. 3.26.

4. Cãci aºa mi-a vorbit Domnul: „Eu
privesc liniºtit din locuinþa Mea, pe
cãldura arzãtoare a luminii soarelui ºi
pe aburul de rouã, în arºiþa seceriºului.”
5. Dar înainte de seceriº, când cade

floarea, ºi rodul se face aguridã, El
taie îndatã mlãdiþele cu cosoare, ba
taie chiar lãstarii ºi-i aruncã...
6. ªi asirienii vor fi lãsaþi astfel pradã

pãsãrilor rãpitoare din munþi ºi fiarelor
pãmântului; pãsãrile de pradã vor
petrece vara pe trupurile lor moarte, ºi
fiarele pãmântului vor ierna pe ele.
7. În vremea aceea, se vor aduce*

daruri de mâncare Domnului oºtirilor
de poporul cel tare ºi puternic, de po-
porul cel înfricoºat de la începutul lui,
neam puternic care zdrobeºte totul ºi a
cãrui þarã este tãiatã de râuri: vor fi
aduse acolo unde locuieºte Numele Dom-
nului oºtirilor, pe muntele Sionului.

*Ps. 68.31; 72.10. Cap. 16.1. Þef. 3.10. Mal. 1.11.

Asupra Egiptului

191. Prorocie* împotriva Egiptului.
Iatã, Domnul cãlãreºte** pe un

nor repede ºi vine în Egipt. Idolii†
Egiptului tremurã înaintea Lui ºi li se
îndoaie inima egiptenilor în ei. *Ier. 46.13. 
Ezec. 29; 30. **Ps. 18.10; 104.3. †Exod 12.12. Ier. 43.12.

2. „Voi înarma* pe egipteni unii împo-
triva altora, ºi se vor bate frate cu
frate, prieten cu prieten, cetate cu
cetate, împãrãþie cu împãrãþie.

*Judc. 7.22. 1 Sam. 14.16,20. 2 Cron. 20.23.

3. Duhul Egiptenilor va pieri din ei,
ºi le voi nimici sfatul; atunci vor
întreba* pe idoli ºi pe vrãjitori, pe cei
ce cheamã morþii ºi pe ghicitori.

*Cap. 8.19; 47.12.

4. Voi da Egiptul în* mâinile unui
stãpân aspru, ºi un împãrat fãrã milã
va stãpâni peste ei, zice Domnul Dum-
nezeul oºtirilor.” *Cap. 20.4. Ier. 46.26. Ezec. 29.19.

5. Apele* mãrii vor seca, ºi Râul va
seca ºi se va usca, *Ier. 51.36. Ezec. 30.12.

6. râurile se vor împuþi, canalele* Egip-
tului vor fi goale ºi uscate, pipirigul ºi
trestiile se vor veºteji. *2 Împ. 19.24.

7. Livezile Nilului de la îmbucãtura
Râului ºi toate semãnãturile din valea
Râului se vor usca, se vor preface în
þãrânã ºi vor pieri.
8. Vor geme pescarii, se vor boci toþi

cei ce aruncã undiþa în Râu, ºi cei ce
întind mreji pe ape vor fi nemângâiaþi.

9. Cei ce lucreazã inul* dãrãcit ºi cei
ce þes þesãturi albe vor fi acoperiþi de
ruºine, *1 Împ. 10.28. Prov. 7.16.

10. stãpânitorii þãrii vor fi întristaþi, ºi
toþi simbriaºii vor fi cu inima amãrâtã.
11. În adevãr, voievozii Þoanului* au

înnebunit, sfetnicii înþelepþi ai lui
faraon s-au prostit. – Cum îndrãzniþi
voi sã spuneþi lui faraon: „Noi suntem
fiii înþelepþilor, fiii strãvechilor împã-
raþi”? *Num. 13.22.

12. Unde* sunt înþelepþii tãi? Sã-þi
facã descoperiri dumnezeieºti ºi sã
spunã ce a hotãrât Domnul oºtirilor
împotriva Egiptului. – *1 Cor. 1.20.

13. Voievozii Þoanului au înnebunit,
voievozii* Nofului s-au înºelat, cãpe-
teniile seminþiilor duc Egiptul în
rãtãcire: *Ier. 2.16.

14. Domnul a rãspândit în mijlocul
lui un* duh de ameþealã, ca sã facã pe
egipteni sã se clatine în toate faptele
lor, cum se clatinã un om beat ºi varsã,

*1 Împ. 22.22. Cap. 29.10.

15. ºi Egiptul nu va avea pe nimeni
care sã poatã face ceva, nici cap*, nici
coadã, nici ramurã de finic, nici
trestie! *Cap. 9.14.

16. În ziua aceea, Egiptul va fi* ca o
femeie: va tremura ºi se va teme
vãzând miºcarea mâinii Domnului
oºtirilor, când** o va ridica împotriva
lui. *Ier. 51.30. Naum 3.13. **Cap. 11.15.

17. Chiar ºi þara lui Iuda va fi o
groazã pentru Egipt: cum i se va vorbi
de ea, se va îngrozi, din pricina hotã-
rârii luate împotriva lui de Domnul
oºtirilor.

Egiptul împreunã cu Asur ºi Israel
18. În vremea aceea, vor fi cinci

cetãþi în þara Egiptului care vor vorbi*
limba Canaanului ºi vor jura pe
Domnul oºtirilor: una din ele se va
numi cetatea nimicirii1! *Þef. 3.9.

19. Tot în vremea aceea va* fi un
altar pentru Domnul în þara Egiptului,
ºi la hotar va** fi un stâlp de aducere
aminte pentru Domnul.
*Gen. 28.18. Exod 24.4. Ios. 22.10,26,27. **Ios. 4.20; 22.27.

20. Acesta va fi pentru Domnul
oºtirilor un semn ºi o mãrturie în þara
Egiptului. Ei vor striga cãtre Domnul
din pricina asupritorilor, ºi El le va
trimite un mântuitor ºi un apãrãtor
care sã-i izbãveascã.
21. Atunci Domnul Se va descoperi
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1. Sau: cetatea soarelui

egiptenilor, ºi egiptenii vor cunoaºte
pe Domnul în ziua aceea. Vor* aduce
jertfe ºi daruri de mâncare, vor face
juruinþe Domnului ºi le vor împlini.

*Mal. 1.11.

22. Astfel, Domnul va lovi pe egip-
teni, îi va lovi, dar îi va tãmãdui. Ei se
vor întoarce la Domnul, care-i va
asculta ºi-i va vindeca.
23. În aceeaºi vreme, va* fi un drum

care va duce din Egipt în Asiria: asi-
rienii se vor duce în Egipt, ºi egiptenii,
în Asiria, ºi egiptenii împreunã cu asi-
rienii vor sluji Domnului. *Cap. 11.16.

24. Tot în vremea aceea, Israel va fi
al treilea, unit cu Egiptul ºi cu Asiria,
ca o binecuvântare în mijlocul pãmân-
tului.
25. Domnul oºtirilor îi va binecuvânta

ºi va zice: „Binecuvântat sã fie Egiptul,
poporul Meu, ºi Asiria, lucrarea*
mâinilor Mele, ºi Israel, moºtenirea
Mea!” *Ps. 100.3. Cap. 29.23. Osea 2.23. Efes. 2.10.

Asur împotriva Egiptului ºi Etiopiei

201. În anul când a venit Tartan* la
Asdod, trimis de Sargon, împã-

ratul Asiriei, sã batã Asdodul, ºi l-a
luat, *2 Împ. 18.17.

2. în vremea aceea Domnul a vorbit
lui Isaia, fiul lui Amoþ, ºi i-a zis: 
„Du-te, dezleagã-þi sacul de pe coapse*
ºi scoate-þi încãlþãmintea din picioare!”
El a fãcut aºa, a umblat** gol ºi
desculþ. *Zah. 13.4. **1 Sam. 19.24. Mica 1.8,11.

3. ªi Domnul a zis: „Dupã cum robul
Meu Isaia umblã gol ºi desculþ trei
ani de zile, ca* semn ºi înºtiinþare
pentru Egipt ºi pentru Etiopia,

*Cap. 8.18.

4. tot aºa ºi împãratul Asiriei va lua
din Egipt ºi din Etiopia prinºi de
rãzboi ºi exilaþi, tineri ºi bãtrâni, goi
ºi desculþi ºi* cu spinarea descoperitã,
spre ruºinea Egiptului.

*2 Sam. 10.4. Cap. 3.17. Ier. 13.22,26. Mica 1.11.

5. Atunci* se vor îngrozi ºi se vor
ruºina cei ce îºi puseserã încrederea în
Etiopia ºi se fãleau cu Egiptul.

*2 Împ. 18.21. Cap. 30.3,5,7; 36.6.

6. ªi locuitorii de pe þãrmul acesta
vor zice în ziua aceea: „Iatã ce a ajuns
încrederea noastrã pe care ne bizui-
serãm ca sã fim ajutaþi ºi sã fim
izbãviþi de împãratul Asiriei! Cum vom
scãpa acum?”

Împotriva Babilonului

211. Prorocie asupra pustiului mãrii.
Cum* înainteazã vijelia de la

miazãzi, aºa vine el din pustiu, din
þara înfricoºatã. *Zah. 9.14.

2. O vedenie grozavã mi s-a descoperit.
Asupritorul* asupreºte, pustiitorul
pustieºte. – „Suie-te**, Elamule!
Împresoarã, Medio! Cãci fac sã înce-
teze toate oftãrile lor – zice Domnul.”

*Cap. 33.1. **Cap. 13.17. Ier. 49.34.

3. De aceea mi s-a umplut inima*
de neliniºte, m-apucã durerile**, ca
durerile unei femei când naºte. Zvârco-
lirile nu mã lasã s-aud, tremurul mã
împiedicã sã vãd. *Cap. 15.5; 16.11. **Cap. 13.8.

4. Îmi bate inima cu putere, m-apucã
groaza; noaptea* plãcerilor mele ajunge
o noapte de spaimã. *Deut. 28.67.

5. Ei* pun masa, straja vegheazã, ºi
ei mãnâncã, beau... Dar deodatã se
aude strigând: „În picioare, voievozi!
Ungeþi scutul!” *Dan. 5.5.

6. Cãci aºa mi-a vorbit Domnul: 
„Du-te ºi pune un strãjer, ca sã dea de
veste despre ce va vedea.” –
7. El* a vãzut cãlãrime, cãlãreþi doi

câte doi, cãlãreþi pe mãgari, cãlãreþi pe
cãmile; ºi asculta cu luare aminte, cu
cea mai mare bãgare de seamã. *Vers. 9.

8. Apoi a strigat ca un leu: „Doamne,
am stat mereu în turnul meu de* pazã
ºi stãteam de strajã în toate nopþile.

*Hab. 2.1.

9. ªi iatã cã a venit cãlãrime ºi
cãlãreþi, doi câte doi.” Apoi a luat
iarãºi cuvântul ºi a zis: „A* cãzut, a
cãzut Babilonul, ºi toate** icoanele
dumnezeilor lui sunt sfãrâmate la
pãmânt!”

*Ier. 51.8. Apoc. 14.8; 18.2. **Cap. 46.1. Ier. 50.2; 51.44.

10. O*, poporul meu, care ai fost
stropºit ca boabele de grâu din aria
mea, ce am auzit de la Domnul
oºtirilor, Dumnezeul lui Israel, aceea
vã vestesc. *Ier. 51.33.

Împotriva Edomului ºi Arabiei
11. Prorocie* asupra Dumei.
Mi se strigã din Seir: „Strãjerule, cât

mai este din noapte? Strãjerule, mai
este mult din noapte?”

*1 Cron. 1.30. Ier. 49.7,8. Ezec. 35.2. Obad. 1.

12. Strãjerul rãspunde: „Vine dimi-
neaþa, ºi este tot noapte. Dacã vreþi sã
întrebaþi, întrebaþi; întoarceþi-vã ºi
veniþi iarãºi.”
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13. Prorocie* asupra Arabiei.
Veþi petrece noaptea în tufele Arabiei,

cete de negustori din Dedan**!
*Ier. 49.28. **1 Cron. 1.9,32.

14. Duceþi apã celor ce le este sete;
locuitorii þãrii Tema, duceþi pâine
fugarilor!
15. Cãci ei fug dinaintea sãbiilor,

dinaintea sabiei scoase din teacã,
dinaintea arcului încordat ºi dinaintea
unei lupte înverºunate.
16. Cãci aºa mi-a vorbit Domnul:

„Încã un an, ca* anii unui simbriaº, ºi
s-a isprãvit cu toatã slava Cheda-
rului**. *Cap. 16.14. **Ps. 120.5. Cap. 60.7.
17. Nu va mai rãmâne decât un mic

numãr din vitejii arcaºi, fii ai Cheda-
rului, cãci Domnul Dumnezeul lui
Israel a spus-o.”

221. Prorocie asupra vãii vedeniilor.
Ce este de vã suiþi cu toþii pe

acoperiºuri,
2. cetate* gãlãgioasã, plinã de zarvã,

cetate veselã? Morþii tãi nu vor pieri
uciºi de sabie, nici nu vor muri
luptând. *Cap. 32.13.

3. Ci toate cãpeteniile tale fug împre-
unã, sunt luaþi prinºi de arcaºi; toþi
locuitorii tãi ajung deodatã robi, în
timp ce o iau la fugã în depãrtare.
4. De aceea zic: „Întoarceþi-vã privi-

rile de la mine, lãsaþi-mã sã plâng* cu
amar; nu stãruiþi sã mã mângâiaþi
pentru nenorocirea fiicei poporului
meu!” *Ier. 4.19; 9.1.

5. Cãci* este o zi de necaz, de
zdrobire ºi de învãlmãºealã, trimisã
de** Domnul Dumnezeul oºtirilor în
valea vedeniilor. Se dãrâmã zidurile
ºi rãsunã þipete de durere spre munte.

*Cap. 37.3. **Plân. 1.5; 2.2.

6. Elamul* poartã tolba cu sãgeþi;
care de luptãtori, de cãlãreþi înainteazã;
Chirul** dezveleºte scutul.

*Ier. 49.35. **Cap. 15.1.

7. Cele mai frumoase vãi ale tale sunt
pline de care, ºi cãlãreþii se înºiruie de
bãtaie la porþile tale.
8. Cele din urmã ºanþuri de întãrire

ale lui Iuda sunt silite, ºi în ziua
aceasta cercetezi tu armãturile din*
Casa Pãdurii. *1 Împ. 7.2; 10.17.

9. Vã uitaþi* la spãrturile cele multe
fãcute cetãþii lui David ºi opriþi apele
iazului de jos. *2 Împ. 20.20. 2 Cron. 32.4,5,30.

10. Numãraþi casele Ierusalimului ºi
le stricaþi, ca sã întãriþi zidul.

11. Faceþi* o cãmarã între cele douã
ziduri, pentru apele iazului celui vechi,
dar nu vã uitaþi spre Cel** ce a vrut
aceste lucruri, nu vedeþi pe Cel ce
demult le-a pregãtit. *Neem. 3.16. **Cap. 37.26.

12. ªi totuºi Domnul Dumnezeul
oºtirilor vã cheamã* în ziua aceea sã
plângeþi ºi sã vã bateþi în piept, sã vã
radeþi capul** ºi sã vã încingeþi cu
sac. *Ioel 1.13. **Ezra 9.3. Cap. 15.2. Mica 1.16.

13. Dar iatã, în schimb, veselie ºi
bucurie! Se înjunghie boi ºi se taie oi,
se mãnâncã la carne ºi se bea la vin –
„Sã* mâncãm ºi sã bem, cãci mâine
vom muri!” – *Cap. 56.12. 1 Cor. 15.32.

14. Domnul oºtirilor mi-a* desco-
perit ºi mi-a zis: „Nu**, nelegiuirea
aceasta nu vi se va ierta pânã nu veþi
muri, zice Domnul Dumnezeul oºti-
rilor.” *Cap. 5.9. **1 Sam. 3.14. Ezec. 24.13.

Împotriva lui ªebna
15. Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeul

oºtirilor: „Du-te la curteanul acela,
la ªebna*, dregãtorul** casei împãrã-
teºti, ºi zi-i:

*2 Împ. 18.37. Cap. 36.3. **1 Împ. 4.6.

16. „Ce ai tu aici la tine ºi pe cine ai
aici, de-þi sapi aici un mormânt?” El
îºi sapã un mormânt* sus pe înãlþime,
îºi scobeºte o locuinþã în stâncã!

*2 Sam. 18.18. Mat. 27.60.
17. Iatã, Domnul te va azvârli cu o

aruncãturã puternicã*, te va învârti ca
pe un ghem. *Est. 7.8.
18. Te va azvârli, te va azvârli ca pe

o minge, pe un pãmânt întins, ºi acolo
vei muri, acolo vor veni carele tale
cele strãlucite, tu, ocara casei stãpâ-
nului tãu!
19. Vei fi izgonit din dregãtoria ta ºi

te va smulge Domnul din locul tãu.
20. „În ziua aceea, zice Domnul, voi

chema pe robul Meu Eliachim*, fiul
lui Hilchia, *2 Împ. 18.18.
21. îl voi îmbrãca în tunica ta, îl voi

încinge cu brâul tãu ºi voi da puterea
ta în mâinile lui. El va fi un tatã pentru
locuitorii Ierusalimului ºi pentru casa
lui Iuda.
22. Voi pune pe umãrul lui cheia

casei lui David: când va deschide* el,
nimeni nu va închide, ºi când va
închide el, nimeni nu va deschide.

*Iov 12.14. Apoc. 3.7.

23. Îl voi împlânta ca pe un* drug
într-un loc tare ºi va fi un scaun de
slavã pentru casa tatãlui sãu. *Ezra 9.8.
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24. Pe el se va sprijini toatã slava
casei tatãlui sãu, odraslele alese ºi de
ocarã, toate sculele cele mici, atât
lighenele, cât ºi vasele.
25. În ziua aceea, zice Domnul oºti-

rilor, drugul acela împlântat într-un
loc tare va fi scos, va fi tãiat, ºi va
cãdea, ºi povara care era pe el va fi
nimicitã, cãci Domnul a vorbit.”

Împotriva Tirului

231. Prorocie* împotriva Tirului.
Bociþi-vã, corãbii din Tarsis!

Cãci Tirul a fost nimicit: nu mai are
nici case, nici intrare! Din** þara
Chitim le-a venit vestea aceasta. –
*Ier. 25.22; 47.4. Ezec. 26-28. Amos 1.9. Zah. 9.2,4.
**Vers. 12.

2. Amuþiþi de groazã, locuitori ai
þãrmului pe care îl umpleau odatã
negustorii din Sidon care strãbãteau
marea!
3. Veniturile lui erau grâul Nilului ºi

seceriºul Râului, aduse pe ape mari,
aºa cã* el era târgul neamurilor. –

*Ezec. 27.3.

4. Ruºineazã-te, Sidoane! Cãci aºa
vorbeºte marea, cetãþuia mãrii: „Eu 
n-am avut durerile facerii, nici n-am
nãscut, n-am hrãnit tineri, nici n-am
crescut fete.”
5. Când* vor afla egiptenii vestea

aceasta, vor tremura auzind de cãderea
Tirului *Cap. 19.16.

6. ºi vor zice: „Treceþi la Tarsis,
bociþi-vã, locuitori ai þãrmului!
7. Aceasta este cetatea* voastrã cea

veselã, care avea o obârºie veche ºi ale
cãrei picioare o duceau sã locuiascã
departe. *Cap. 22.2.

8. Cine a luat aceastã hotãrâre împo-
triva Tirului, împãrþitorul* cununilor,
el, ai cãrui negustori erau niºte voie-
vozi ºi ai cãrui târgoveþi erau cei mai
bogaþi de pe pãmânt?” *Ezec. 28.2,12.

9. Domnul oºtirilor a luat aceastã
hotãrâre, ca sã ruºineze mândria a tot
ce strãluceºte ºi sã smereascã pe toþi
cei mari ai pãmântului:
10. Strãbateþi þara, ca Nilul, nici un

brâu nu te mai strânge, fiica Tarsisului!
Nu mai este nici un jug!
11. Domnul ªi-a întins mâna asupra

mãrii; a fãcut sã tremure împãrãþii; a
poruncit nimicirea cetãþuilor Canaa-
nului
12. ºi a zis: „De acum nu* te vei mai

bucura, fecioarã necinstitã, fiica Sido-

nului! Scoalã-te ºi treci** în þara
Chitim; dar nici acolo nu vei avea
odihnã.” *Apoc. 18.22. **Vers. 1.

13. Iatã pe haldei, care nu erau un
popor, locuitorii aceºtia* ai pustiului,
cãrora asirianul le-a întemeiat o þarã;
ei înalþã turnuri, surpã casele împãrã-
teºti ale Tirului, le prefac în dãrâmã-
turi. *Ps. 72.9.

14. Bociþi-vã*, corãbii din Tarsis!
Cãci cetãþuia voastrã este nimicitã.

*Vers. 1. Ezec. 27.25,30.

15. În vremea aceea, Tirul va fi dat
uitãrii ºaptezeci de ani, cât þine viaþa
unui împãrat, dar dupã ºaptezeci de
ani, se va întâmpla Tirului ca ºi curvei
despre care vorbeºte cântecul:
16. „Ia harpa ºi strãbate cetatea,

curvã datã uitãrii; cântã bine, cântã-þi
cântecele de mai multe ori, ca iarãºi
sã-ºi aducã lumea aminte de tine.”
17. Tot aºa, dupã ºaptezeci de ani,

Domnul va cerceta Tirul, ºi se va
întoarce iarãºi la câºtigul lui; va avea*
legãturi cu toate împãrãþiile lumii de
pe faþa pãmântului; *Apoc. 17.2.

18. dar câºtigul ºi plata lui vor* fi
închinate Domnului, nu vor fi nici
strânse, nici pãstrate; ci câºtigul lui va
aduce celor ce locuiesc înaintea Dom-
nului o hranã îmbelºugatã ºi haine
strãlucite. *Zah. 14.20,21.

Iuda pustiit

241. Iatã, Domnul deºartã þara ºi o
pustieºte, îi rãstoarnã faþa ºi

risipeºte locuitorii;
2. cum se întâmplã preotului* se

întâmplã ºi poporului: stãpânului, ca ºi
slugii; stãpânei, ca ºi slujnicei; vânzã-
torului, ca ºi cumpãrãtorului**; celui
ce dã cu împrumut, ca ºi celui ce ia cu
împrumut; datornicului, ca ºi cel
cãruia îi este dator. *Osea 4.9. **Ezec. 7.12,13.

3. Þara este pustiitã de tot ºi prãdatã;
cãci Domnul a hotãrât aºa.
4. Þara este tristã, sleitã de puteri;

locuitorii sunt mâhniþi ºi tânjesc;
cãpeteniile poporului sunt fãrã putere,
5. cãci þara* a fost spurcatã de

locuitorii ei; ei cãlcau legile, nu þineau
poruncile ºi rupeau legãmântul cel
veºnic! *Gen. 3.17. Num. 35.33.

6. De aceea mãnâncã blestemul* þara
ºi suferã locuitorii ei pedeapsa nele-
giuirilor lor; de aceea sunt prãpãdiþi
locuitorii þãrii ºi nu mai rãmâne decât
un mic numãr din ei. *Mal. 4.6.
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7. Mustul* stã trist, via este veºtejitã;
toþi cei ce erau cu inima veselã
suspinã. *Cap. 16.8,9. Ioel 1.10,12.

8. A încetat desfãtarea timpanelor*,
s-a sfârºit veselia gãlãgioasã, s-a dus
bucuria harpei.

*Ier. 7.34; 16.9; 25.10. Ezec. 26.13. Osea 2.11. Apoc. 18.22.

9. Nu se mai cântã când se bea vin, ºi
bãuturile tari li se par amare celor ce
le beau.
10. Cetatea pustie este dãrâmatã; toate

casele sunt închise, nu mai intrã
nimeni în ele.
11. Pe uliþe se strigã dupã vin; s-a dus

orice desfãtare, nu mai este nici o
veselie în þarã.
12. Numai pustiire a mai rãmas în

cetate, ºi porþile stau dãrâmate.
13. Da, în þarã, în mijlocul popoa-

relor este ca* atunci când se scuturã
mãslinul sau ca la culesul ciorchinilor
rãmaºi dupã culesul viei. *Cap. 17.5,6.

Babilonul, nimicit, ºi Ierusalimul, ridicat
14. Ceilalþi însã, care vor mai rãmâne,

îºi înalþã glasul, scot strigãte de
veselie; de pe þãrmurile mãrii, laudã
mãreþia Domnului. –
15. Proslãviþi, dar, pe Domnul în locu-

rile unde strãluceºte luminã, lãudaþi
Numele* Domnului Dumnezeului lui
Israel, în ostroavele mãrii! – *Mal. 1.11.

16. De la marginile pãmântului auzim
cântând: „Slavã Celui Neprihãnit!” Dar
eu zic: „Sunt pierdut! Sunt pierdut! Vai
de mine! Jefuitorii* jefuiesc, jefuitorii
se înverºuneazã la jaf.” *Ier. 5.11.

17. Groaza*, groapa ºi laþul vin peste
tine, locuitor al þãrii!

*1 Împ. 19.17. Ier. 48.43,44. Amos 5.19.

18. Cel ce fuge dinaintea strigãtelor
de groazã cade în groapã, ºi cel ce se
ridicã din groapã se prinde în laþ; cãci
se deschid stãvilarele* de sus ºi se
clatinã temeliile** pãmântului!

*Gen. 7.11. **Ps. 18.7.

19. Pãmântul* se rupe, pãmântul se
sfãrâmã, pãmântul se crapã, *Ier. 4.23.

20. pãmântul se* clatinã ca un om beat,
tremurã ca o colibã; pãcatul lui îl apasã,
cade, ºi nu se mai ridicã. *Cap. 19.14.

21. În ziua aceea, Domnul va pedepsi
în cer oºtirea de sus, iar pe pãmânt pe
împãraþii* pãmântului. *Ps. 76.12.

22. Aceºtia vor fi strânºi ca prinºi de
rãzboi ºi puºi într-o temniþã, vor fi
închiºi în gherle ºi, dupã un mare
numãr de zile, vor fi pedepsiþi.

23. Luna* va fi acoperitã de ruºine, ºi
soarele, de groazã; cãci Domnul oºti-
rilor va împãrãþi** pe muntele† Sio-
nului ºi la Ierusalim, strãlucind de slavã
în faþa bãtrânilor Lui. – *Cap. 13.10; 
60.19. Ezec. 32.7. Ioel 2.31; 3.15. **Apoc. 19.4,6. †Evr. 12.22.

251. Doamne, Tu eºti Dumnezeul
meu; pe Tine Te* voi înãlþa!

Laud Numele Tãu, cãci** ai fãcut
lucruri minunate; planurile† Tale
fãcute mai dinainte s-au împlinit cu
credincioºie.

*Exod 15.2. Ps. 118.28. **Ps. 98.1. †Num. 23.19.

2. Cãci ai prefãcut cetatea (Babilon)
într-un* morman de pietre, cetãþuia
cea tare, într-o grãmadã de dãrâmã-
turi; cetatea cea mare a strãinilor este
nimicitã, ºi niciodatã nu va mai fi
ziditã. *Cap. 21.9; 23.13. Ier. 51.37.

3. De aceea Te slãvesc* popoarele
puternice, ºi cetãþile neamurilor puter-
nice se tem de Tine. *Apoc. 11.13.

4. Cãci Tu ai fost un loc* de scãpare
pentru cel slab, un loc de scãpare
pentru cel nenorocit în necaz, un
adãpost împotriva furtunii, un umbrar
împotriva cãldurii; cãci suflarea asu-
pritorilor este ca vijelia care izbeºte în
zid. *Cap. 4.6.

5. Cum domoleºti cãldura într-un
pãmânt arzãtor, aºa ai domolit zarva
strãinilor; cum este înãbuºitã cãldura
de umbra unui nor, aºa au fost
înãbuºite cântãrile de biruinþã ale
asupritorilor. –
6. Domnul* oºtirilor pregãteºte tutu-

ror** popoarelor, pe muntele acesta†,
un ospãþ de bucate gustoase, un ospãþ de
vinuri vechi, de bucate miezoase, pline
de mãduvã, de vinuri vechi ºi limpezite.

*Prov. 9.2. Mat. 22.4. **Cap. 2.2,3. †Dan. 7.14. Mat. 8.11.

7. ªi, pe muntele acesta, înlãturã ma-
rama care acoperã toate popoarele ºi
învelitoarea* care înfãºoarã toate nea-
murile; *2 Cor. 3.15. Efes. 4.18.

8. nimiceºte* moartea pe vecie:
Domnul Dumnezeu ºterge** lacrimile
de pe toate feþele ºi îndepãrteazã de pe
tot pãmântul ocara poporului Sãu; da,
Domnul a vorbit. *Osea 13.14. 
1 Cor. 15.54. Apoc. 20.14; 21.4. **Apoc. 7.17; 21.4.
9. În ziua aceea vor zice: „Iatã, acesta

este Dumnezeul nostru în care aveam
încredere* cã ne va mântui. Acesta
este Domnul în care ne încredeam;
acum, sã ne veselim** ºi sã ne
bucurãm de mântuirea Lui!”

*Gen. 49.18. Tit 2.13. **Ps. 20.5.
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10. Cãci mâna Domnului se odihneºte
pe muntele acesta; dar Moabul este
cãlcat în picioare pe loc, cum este
cãlcat în picioare paiul în bãlegar.
11. În mijlocul acestei bãltoace, el îºi

întinde mâinile, cum le întinde înotã-
torul ca sã înoate; dar Domnul îi
doboarã mândria ºi face de nimica
dibãcia mâinilor lui.
12. El surpã, prãbuºeºte întãriturile

înalte* ale zidurilor tale, le prãbuºeºte
la pãmânt, în þãrânã. *Cap. 26.5.

261. În ziua* aceea, se va cânta
urmãtoarea cântare în þara lui Iuda:

„Avem o cetate tare; Dumnezeu ne dã
mântuirea** ca ziduri ºi întãriturã.

*Cap. 2.11. **Cap. 60.18.

2. Deschideþi* porþile, ca sã intre
neamul cel neprihãnit ºi credincios.

*Ps. 118.19,20.

3. Celui cu inima tare, Tu-i chezãºu-
ieºti pacea; da, pacea, cãci se încrede
în Tine.
4. Încredeþi-vã în Domnul pe vecie,

cãci* Domnul Dumnezeu este Stânca
veacurilor. *Cap. 45.17.

5. El a rãsturnat pe cei ce locuiau pe
înãlþimi, El a plecat cetatea* îngâmfatã;
a doborât-o la pãmânt ºi a aruncat-o în
þãrânã. *Cap. 25.12; 32.19.

6. Ea este cãlcatã în picioare, în picioa-
rele sãracilor, sub paºii celor asupriþi.”
7. Calea* dreptului este neprihãnirea;

Tu, care eºti fãrã prihanã, netezeºti
cãrarea dreptului. *Ps. 37.23.
8. De aceea Te aºteptãm, Doamne,

ºi pe calea* judecãþilor Tale; sufletul
nostru suspinã dupã Numele Tãu ºi
dupã pomenirea Ta. *Cap. 64.5.

9. Sufletul* meu Te doreºte noaptea,
ºi duhul meu Te cautã înãuntrul meu.
Cãci, când se împlinesc judecãþile
Tale pe pãmânt, locuitorii lumii învaþã
dreptatea. *Ps. 63.6. Cânt. 3.1.

10. Dacã* ierþi pe cel rãu, el totuºi nu
învaþã neprihãnirea, se dedã la rãu în
þara** în care domneºte neprihãnirea
ºi nu cautã la mãreþia Domnului.

*Ecl. 8.12. Rom. 2.4. **Ps. 143.10.

11. Doamne, mâna Ta este puternicã:
ei* n-o zãresc! Dar vor vedea râvna Ta
pentru poporul Tãu, ºi vor fi ruºinaþi;
va arde focul pe vrãjmaºii Tãi.

*Iov 34.27. Ps. 28.5. Cap. 5.12.

12. Dar nouã, Doamne, Tu ne dai pace,
cãci tot ce facem noi, Tu împlineºti
pentru noi.

13. Doamne Dumnezeul nostru, alþi*
stãpâni afarã de Tine au stãpânit peste
noi, dar acum numai pe Tine ºi numai
Numele Tãu îl chemãm. *2 Cron. 12.8.

14. Cei ce sunt morþi acum nu vor
mai trãi, sunt niºte umbre, ºi nu se vor
mai scula; cãci Tu i-ai pedepsit, i-ai
nimicit ºi le-ai ºters pomenirea.
15. Înmulþeºte poporul, Doamne!

Înmulþeºte poporul, aratã-Þi slava; dã
înapoi toate hotarele þãrii.
16. Doamne, ei Te-au cãutat, când

erau în strâmtorare*; au început sã se
roage, când i-ai pedepsit. *Osea 5.15.

17. Cum se zvârcoleºte o femeie
însãrcinatã*, gata sã nascã, ºi cum
strigã ea în mijlocul durerilor ei, aºa
am fost noi, departe de faþa Ta,
Doamne! *Cap. 13.8. Ioan 16.21.

18. Am zãmislit, am simþit dureri ºi,
când sã naºtem, am nãscut vânt: þara
nu este mântuitã, ºi locuitorii* ei nu
sunt nãscuþi. *Ps. 17.14.

19. Sã învie, dar, morþii* Tãi! Sã
se scoale trupurile mele moarte! –
Treziþi-vã** ºi sãriþi de bucurie, cei ce
locuiþi în þãrânã! Cãci roua Ta este o
rouã dãtãtoare de viaþã, ºi pãmântul va
scoate iarãºi afarã pe cei morþi.

*Ezec. 37.1, etc. **Dan. 12.2.

20. Du-te, poporul meu, intrã* în
odaia ta ºi încuie uºa dupã tine; ascun-
de-te** câteva clipe, pânã va trece
mânia! –

*Exod 12.22,23. **Ps. 30.5. Cap. 54.7,8. 2 Cor. 4.17.

21. Cãci iatã, Domnul iese* din locu-
inþa Lui sã pedepseascã nelegiuirile
locuitorilor pãmântului; ºi pãmântul
va da sângele pe faþã, ºi nu va mai
acoperi uciderile. *Mica 1.3. Iuda 14.

271. În ziua aceea, Domnul va lovi
cu sabia Lui cea asprã, mare ºi

tare leviatanul*, Babilonul, ºarpele
fugar (Asur) ºi leviatanul, ºarpele
inelat (Babel), ºi va ucide balaurul**
de lângã mare (Egiptul).

*Ps. 74.13,14. **Cap. 51.9. Ezec. 29.3; 32.2.

2. În ziua aceea, cântaþi o cântare*
asupra viei celei** mai alese:

*Cap. 5.1. **Ps. 80.8. Ier. 2.21.
3. „Eu*, Domnul, sunt Pãzitorul ei,

Eu o ud în fiecare clipã; Eu o pãzesc zi
ºi noapte ca sã n-o vatãme nimeni.

*Ps. 121.4,5.
4. N-am nici o mânie. Dar, dacã voi

gãsi mãrãcini* ºi spini, voi merge la
luptã împotriva lor ºi-i vor arde pe
toþi, *2 Sam. 23.6. Cap. 9.18.
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5. afarã numai dacã vor cãuta* ocro-
tirea Mea, vor face** pace cu Mine,
da, vor face pace cu Mine.”

*Cap. 25.4. **Iov 22.21.

6. În vremurile viitoare, Iacov va*
prinde rãdãcinã, Israel va înflori ºi va
odrãsli, ºi va umple lumea cu roadele
lui. *Cap. 37.31. Osea 14.5,6.

7. L-a lovit oare Domnul cum a lovit
pe cei ce-l loveau? L-a ucis El cum a
ucis pe cei ce-l ucideau?
8. Cu mãsurã* l-ai pedepsit în robie,

luându-l** cu suflarea nãprasnicã a
vântului de rãsãrit. *Iov 23.6. 
Ps. 6.1. Ier. 10.24; 30.11; 46.28. 1 Cor. 10.13. **Ps. 78.38.

9. Astfel, nelegiuirea lui Iacov a fost
ispãºitã; ºi iatã rodul iertãrii pãcatului
lui: Domnul a fãcut toate pietrele
altarelor ca niºte pietre de var pre-
fãcute în þãrânã; idolii Astarteii ºi
stâlpii soarelui nu se vor mai ridica.
10. Cãci cetatea cea tare a rãmas

singuraticã, a ajuns o locuinþã lãsatã ºi
pãrãsitã ca pustiul. În* ea paºte
viþelul, în ea se culcã ºi-i mãnâncã
ramurile. *Cap. 17.2; 32.14.

11. Când i se usucã ramurile, sunt
rupte; vin femeile sã le ardã. Cãci
acesta era un popor fãrã* pricepere, de
aceea Cel** ce l-a fãcut n-a avut milã
de el, ºi Cel ce l-a întocmit nu l-a
iertat. *Deut. 32.28. 
Cap. 1.3. Ier. 8.7. **Deut. 32.18. Cap. 43.1,7; 44.2,21,24.

12. În vremea aceea, Domnul va
scutura roade de la cursul Râului pânã
la pârâul Egiptului; iar voi veþi fi strânºi
unul câte unul, copii ai lui Israel!
13. În* ziua aceea, se** va suna cu

trâmbiþa cea mare, ºi atunci se vor
întoarce cei exilaþi din þara Asiriei, ºi
fugarii, din þara Egiptului. Ei se vor
închina înaintea Domnului pe muntele
cel sfânt, Ierusalim.

*Cap. 2.11. **Mat. 24.31. Apoc. 11.15.

281. Vai* de cununa îngâmfatã a
beþivilor lui Efraim, de floarea

veºtejitã, care este strãlucirea**
podoabei sale pe culmea vãii mãnoase
a celor ce se îmbatã! *Vers. 3. **Vers. 4.

2. Iatã cã vine de la Domnul un om
tare ºi puternic, ca* o furtunã de
piatrã, ca o vijelie nimicitoare, ca o
rupere de nori cu mari ºuvoaie de ape,
care o doboarã cu putere la pãmânt.

*Cap. 30.30. Ezec. 13.11.

3. Va fi cãlcatã în picioare cununa*
îngâmfatã a beþivilor lui Efraim;

*Vers. 1.

4. ºi floarea veºtejitã, care este strã-
lucirea* podoabei ei pe culmea vãii
mãnoase, va fi ca o smochinã timpurie
care se vede înainte de culesul
roadelor ºi pe care, abia o iei în mânã,
ºi îndatã o ºi înghiþi. *Vers. 1.

5. În ziua aceea, Domnul oºtirilor va
fi o cununã strãlucitoare ºi o podoabã
mãreaþã pentru rãmãºiþa poporului
6. sau un duh de dreptate pentru cel

ce ºade pe scaunul de judecatã ºi o
putere pentru cei ce dau pe vrãjmaº
înapoi pânã la porþile lui.
7. Dar ºi ei se* clatinã de vin, ºi

bãuturile tari îi ameþesc; preoþi** ºi
proroci sunt îmbãtaþi de bãuturi tari,
sunt stãpâniþi de vin, au ameþeli din
pricina bãuturilor tari; se clatinã când
prorocesc, se poticnesc când judecã.

*Prov. 20.1. Osea 4.11. **Cap. 56.10,12.

8. Toate mesele sunt pline de vãrsã-
turi murdare ºi nu mai este nici un loc
curat. –
9. Ei zic: „Pe* cine vrea el sã înveþe

înþelepciunea? Cui vrea sã dea învãþã-
turi? Unor copii înþãrcaþi de curând,
luaþi de la þâþã? *Ier. 6.10.

10. Cãci dã învãþãturã peste învãþãturã,
învãþãturã peste învãþãturã, poruncã
peste poruncã, poruncã peste poruncã,
puþin aici, puþin acolo.” –
11. Ei bine! Prin niºte oameni cu

buze* bâlbâitoare ºi cu vorbirea
strãinã va vorbi poporului acestuia,
Domnul. *1 Cor. 14.21.

12. El îi zicea: „Iatã odihna; lãsaþi pe
cel ostenit sã se odihneascã; iatã locul
de odihnã!” Dar ei n-au vrut sã
asculte,
13. ºi pentru ei cuvântul Domnului va

fi: „Învãþãturã peste învãþãturã, învã-
þãturã peste învãþãturã, poruncã peste
poruncã, poruncã peste poruncã, puþin
aici, puþin acolo”, ca, mergând, sã cadã
pe spate ºi sã se zdrobeascã, sã dea în
laþ, ºi sã fie prinºi.
14. De aceea, ascultaþi cuvântul Dom-

nului, batjocoritorilor care stãpâniþi
peste poporul acesta din Ierusalim!
15. Pentru cã ziceþi: „Noi am fãcut un

legãmânt cu moartea, am fãcut o
învoialã cu Locuinþa morþilor: când va
trece urgia apelor nãvãlitoare, nu
ne va atinge, cãci* avem ca loc de
scãpare neadevãrul, ºi ca adãpost
minciuna!”, *Amos 2.4.
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16. de aceea, aºa vorbeºte Domnul
Dumnezeu: „Iatã, pun ca temelie în Sion
o piatrã*, o piatrã încercatã, o piatrã
de preþ, piatrã din capul unghiului
clãdirii, temelie puternicã; cel ce o va
lua ca sprijin nu se va grãbi sã fugã.

*Gen. 49.24. Ps. 118.22. Mat. 21.42. Fapt. 4.11. Rom. 9.33;
10.11. Efes. 2.20. 1 Pet. 2.6-8.

17. Voi face din neprihãnire o lege,
ºi din dreptate, o cumpãnã; ºi grindina
va surpa locul* de scãpare al neadevã-
rului, ºi apele vor îneca adãpostul
minciunii. *Vers. 15.

18. Aºa cã legãmântul vostru cu
moartea va fi nimicit, ºi învoiala
voastrã cu Locuinþa morþilor nu va
dãinui. Când va trece urgia apelor
nãvãlitoare, veþi fi striviþi de ea.
19. Ori de câte ori va trece, vã va

apuca; cãci va trece în toate dimineþile,
zi ºi noapte, ºi numai vuietul ei vã va
îngrozi.”
20. Patul va fi prea scurt ca sã te

întinzi în el, ºi învelitoarea prea îngustã
ca sã te înveleºti cu ea.
21. Cãci Domnul Se va scula, ca la

muntele Peraþim*, ºi Se va mânia, ca
în valea Gabaonului**, ca sã-ªi facã
lucrarea, lucrarea† Lui ciudatã, ca
sã-ªi împlineascã lucrul, lucrul Lui
nemaiauzit. *2 Sam. 5.20. 1 Cron. 14.11. 
**Ios. 10.10,12. 2 Sam. 5.25. 1 Cron. 14.16. †Plân. 3.33.

22. Acum, nu batjocoriþi, ca nu cumva
sã vi se strângã mai tare legãturile; cãci
am aflat de la Domnul Dumnezeul
oºtirilor cã nimicirea întregii þãri este
hotãrâtã*. *Cap. 10.22,23. Dan. 9.27.

23. Plecaþi-vã urechea ºi ascultaþi
glasul meu! Fiþi cu luare aminte ºi
ascultaþi cuvântul meu!
24. Cel ce arã pentru semãnãturã arã

oare necontenit? Necontenit îºi brãz-
deazã ºi îºi grãpeazã el pãmântul?
25. Oare dupã ce a netezit faþa

pãmântului, nu aruncã el mãzãriche ºi
seamãnã chimen? Nu pune el grâul în
rânduri, orzul într-un loc deosebit, ºi
alacul pe margini?
26. Dumnezeul lui l-a învãþat sã facã

aºa, El i-a dat aceste învãþãturi.
27. Mãzãrichea nu se treierã cu leasa,

ºi roata carului nu trece peste chimen;
ci mãzãrichea se bate cu bãþul, ºi
chimenul, cu nuiaua.
28. Grâul se bate, dar nu se bate

necontenit; împingi peste el roata
carului ºi caii, dar nu-l sfãrâmi.
29. ªi lucrul acesta vine de la Dom-

nul oºtirilor; minunat* este planul Lui
ºi mare este înþelepciunea Lui.

*Ps. 92.5. Ier. 32.19.

291. „Vai de Ariel* (Leul lui Dum-
nezeu), de Ariel! Cetatea în**

care a tãbãrât David! Adãugaþi an la
an ºi lãsaþi sãrbãtorile sã-ºi facã
ocolul lor. *Ezec. 43.15,16. **2 Sam. 5.9.

2. Apoi voi împresura pe Ariel;
plânsete ºi gemete vor fi în ea ºi
cetatea va fi ca un Ariel pentru Mine.
3. Cãci te voi împresura de toate

pãrþile, te voi înconjura cu cete de
strãjeri ºi voi ridica întãrituri de
ºanþuri împotriva ta.
4. Vei fi doborât la pãmânt ºi de acolo

vei vorbi, ºi din þãrânã þi se vor auzi
vorbele. Glasul tãu va ieºi din pãmânt*
ca al unei nãluci, ºi din þãrânã îþi vei
ºopti cuvintele. *Cap. 8.19.

5. Dar mulþimea vrãjmaºilor* tãi va
fi ca o pulbere mãruntã, ºi mulþimea
asupritorilor va fi ca** pleava care
zboarã, ºi aceasta deodatã†, într-o
clipã. *Cap. 25.5. **Iov 21.18. Cap. 17.13. †Cap. 30.13.

6. De la Domnul oºtirilor va* veni
pedeapsa, cu tunete, cutremure de
pãmânt ºi pocnet puternic, cu vijelie
ºi furtunã, ºi cu flacãra unui foc
mistuitor. *Cap. 28.2; 30.30.

7. ªi ca un vis, ca o vedenie de noapte,
aºa va fi mulþimea* neamurilor care
vor lupta împotriva lui Ariel, aºa vor
fi cei ce se vor bate împotriva lui ºi
cetãþuii lui, strângându-l de aproape.

*Cap. 37.36.

8. Dupã cum cel flãmând viseazã* cã
mãnâncã, ºi se trezeºte cu stomacul gol,
ºi dupã cum cel însetat viseazã** cã
bea, ºi se trezeºte stors de puteri ºi cu
setea neastâmpãratã: tot aºa va fi ºi cu
mulþimea neamurilor care vor veni sã
lupte împotriva muntelui Sionului.” – 

*Iov 20.8. **Ps. 73.20.

9. Rãmâneþi încremeniþi ºi uimiþi!
Închideþi ochii ºi fiþi orbi! – Ei sunt*
beþi, dar** nu de vin; se clatinã, dar
nu din pricina bãuturilor tari.

*Cap. 28.7,8. **Cap. 51.21.

10. Ci pentru cã* Domnul a turnat
peste voi un duh de adormire; v-a
închis** ochii, prorocilor, ºi v-a
acoperit capetele, vãzãtorilor†.

*Rom. 11.8. **Ps. 69.23. Cap. 6.10. †1 Sam. 9.9.

11. De aceea, toatã descoperirea dum-
nezeiascã a ajuns pentru voi ca vorbele
unei cãrþi* pecetluite. Dacã o dai cuiva
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care ºtie sã citeascã ºi-i zici: „Ia
citeºte!”, el** rãspunde: „Nu pot, cãci
este pecetluitã!”

*Cap. 8.16. **Dan. 12.4,9. Apoc. 5.1-5,9; 6.1.

12. Sau dacã dai cartea unuia care nu
ºtie sã citeascã ºi-i zici: „Ia citeºte!”,
el rãspunde: „Nu ºtiu sã citesc.”
13. Domnul zice: „Când* se apropie

de Mine poporul acesta, Mã cinsteºte
cu gura ºi cu buzele, dar inima lui este
departe de Mine, ºi frica pe care o are
de Mine nu este decât o învãþãturã**
de datinã omeneascã.

*Ezec. 33.31. Mat. 15.8,9. Marc. 7.6,7. **Col. 2.22.

14. De* aceea voi lovi iarãºi pe
poporul acesta cu semne ºi minuni
din ce în ce mai minunate, aºa cã**
înþelepciunea înþelepþilor lui va pieri,
ºi priceperea oamenilor lui pricepuþi
se va face nevãzutã.”

*Hab. 1.5. **Ier. 49.7. Obad. 8. 1 Cor. 1.19.

15. Vai* de cei ce îºi ascund planurile
dinaintea Domnului, care îºi fac faptele
în întuneric ºi zic**: „Cine ne vede ºi
cine ne ºtie?”! *Cap. 30.1. **Ps. 94.7.

16. Stricaþi ce sunteþi! Oare olarul
trebuie privit ca lutul sau poate
lucrarea* sã zicã despre lucrãtor: „Nu
m-a fãcut el”? Sau poate vasul sã zicã
despre olar: „El nu se pricepe”?

*Cap. 45.9. Rom. 9.20.

17. Peste puþinã vreme, Libanul* se
va preface în pomet, ºi pometul va fi
socotit ca o pãdure! *Cap. 32.15.

18. În* ziua aceea, surzii vor auzi
cuvintele cãrþii, ºi ochii orbilor, izbã-
viþi de negurã ºi întuneric, vor vedea.

*Cap. 35.5.

19. Cei* nenorociþi se vor bucura tot
mai mult în Domnul, ºi sãracii** se
vor veseli de Sfântul lui Israel.

*Cap. 61.1. **Iac. 2.5.

20. Cãci asupritorul nu va mai fi,
batjocoritorul* va pieri, ºi toþi cei ce
pândeau** nelegiuirea vor fi nimiciþi:

*Cap. 28.14,22. **Mica 2.1.

21. cei ce osândeau pe alþii la jude-
catã, întindeau* curse cui îi înfruntau
la poarta cetãþii ºi nãpãstuiau** fãrã
temei pe cel nevinovat.

*Amos 5.10,12. **Prov. 28.21.

22. De aceea, aºa vorbeºte Domnul
cãtre casa lui Iacov, El, care* a
rãscumpãrat pe Avraam: „Acum Iacov
nu va mai roºi de ruºine ºi nu i se va
mai îngãlbeni faþa acum. *Ios. 24.3.

23. Cãci, când vor vedea ei, când vor
vedea copiii lor, în mijlocul lor, lucrarea*

mâinilor Mele, Îmi vor sfinþi Numele;
vor sfinþi pe Sfântul lui Iacov ºi se vor
teme de Dumnezeul lui Israel.

*Cap. 19.25; 45.11; 60.21. Efes. 2.10.

24. Cei rãtãciþi* cu duhul vor cãpãta
pricepere, ºi cei ce cârteau vor lua
învãþãturã.” *Cap. 28.7.

301. „Vai – zice Domnul – de copiii
rãzvrãtiþi, care* iau hotãrâri fãrã

Mine, fac legãminte care nu vin din
Duhul Meu ºi** îngrãmãdesc astfel
pãcat peste pãcat! *Cap. 29.15. **Deut. 29.19.

2. Ei* se coboarã în Egipt fãrã** sã
Mã întrebe, ca sã fugã sub ocrotirea
lui faraon ºi sã caute un adãpost sub
umbra egiptenilor! *Cap. 31.1. 
**Num. 27.21. Ios. 9.14. 1 Împ. 22.7. Ier. 21.2; 42.2,20.

3. Dar* ocrotirea lui faraon vã va da
de ruºine, ºi adãpostul sub umbra
Egiptului vã va da de ocarã.

*Cap. 20.5. Ier. 37.5,7.

4. Cãci voievozii lui au ºi ajuns la
Þoan*, ºi trimiºii lui au ºi atins
Hanesul. *Cap. 19.11.

5. Dar toþi* vor rãmâne de ruºine din
pricina unui popor care nu le va fi de
folos, nici nu-i va ajuta, nici nu le va
folosi, ci va fi spre ruºinea ºi ocara
lor.” *Ier. 2.36.

6. Prorocie asupra unor dobitoace* de
la miazãzi: printr-un þinut strâmtorat
ºi necãjit, de unde vine leoaica ºi leul,
nãpârca** ºi ºarpele zburãtor, îºi duc
ei bogãþiile în spinarea mãgarilor, ºi
vistieriile, pe cocoaºa cãmilelor, cãtre
un popor care nu le va fi de folos.

*Cap. 57.9. Osea 8.9; 12.1. **Deut. 8.15.

7. Cãci* ajutorul Egiptului nu este
decât deºertãciune ºi nimic; de aceea eu
numesc lucrul acesta: „Zarvã** fãrã
nici o ispravã.” *Ier. 37.7. **Vers. 15. Cap. 7.4.

8. „Du-te acum – zice Domnul – de
scrie* aceste lucruri înaintea lor pe o
tãbliþã ºi sapã-le într-o carte, ca sã
rãmânã pânã în ziua de apoi ca
mãrturie pe vecie ºi în veci de veci.

*Hab. 2.2.

9. Scrie cã: „Poporul acesta* este un
popor rãzvrãtit, niºte copii mincinoºi,
niºte copii care nu vor sã asculte Legea
Domnului, *Deut. 32.20. Vers. 1. Cap. 1.4. 

10. care* zic vãzãtorilor: „Sã nu
vedeþi!”, ºi prorocilor: „Sã nu prorociþi
adevãruri, ci spuneþi-ne** lucruri mãgu-
litoare, prorociþi-ne lucruri închipuite!

*Ier. 11.21.  Amos 2.12; 7.13. Mica 2.6. **1 Împ. 22.13.
Mica 2.11.
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11. Abateþi-vã din drum, daþi-vã în
lãturi de pe cãrare, lãsaþi-ne în pace cu
Sfântul lui Israel!”
12. De aceea aºa vorbeºte Sfântul lui

Israel: „Fiindcã lepãdaþi cuvântul
acesta ºi vã încredeþi în silnicie ºi
vicleºuguri ºi vã sprijiniþi pe ele,
13. de aceea, nelegiuirea aceasta va fi

pentru voi ca* spãrtura unui zid înalt
care, spãrgându-se, ameninþã sã cadã,
ºi a cãrui prãbuºire vine** deodatã,
într-o clipã: *Ps. 62.3. **Cap. 29.5.

14. îl sfãrâmã cum se sfãrâmã un vas
de pãmânt, care se* sfãrâmã fãrã nici
o milã ºi din ale cãrui sfãrâmãturi nu
mai rãmâne nici un ciob mãcar cu care
sã iei foc din vatrã sau sã scoþi apã din
fântânã.” *Ps. 2.9. Ier. 19.11.

15. Cãci aºa vorbeºte Domnul Dum-
nezeu, Sfântul lui Israel: „În liniºte* ºi
odihnã va fi mântuirea voastrã, în
seninãtate ºi încredere va fi tãria
voastrã.” Dar** n-aþi voit!

*Vers. 7. Cap. 7.4. **Mat. 23.37.

16. Ci aþi zis: „Nu! Ci vom fugi pe
cai!” – De aceea veþi ºi fugi! – „Vom
cãlãri pe cai iuþi!” – De aceea cei ce vã
vor urmãri vor fi ºi mai iuþi!
17. O* mie vor fugi la ameninþarea

unuia singur; ºi, când vã vor ameninþa
cinci, toþi veþi fugi, pânã veþi rãmâne
ca un stâlp pe vârful unui munte ºi ca
un steag pe creºtetul unui deal.

*Lev. 26.8. Deut. 28.25; 32.30. Ios. 23.10.

18. Totuºi Domnul aºteaptã sã Se
milostiveascã de voi ºi Se va scula sã
vã dea îndurare, cãci Domnul este un
Dumnezeu drept: ferice* de toþi cei ce
nãdãjduiesc în El!

*Ps. 2.12; 34.8. Prov. 16.20. Ier. 17.7.

19. Da, popor al Sionului, locuitor
al* Ierusalimului, nu vei mai plânge!
El Se va îndura de tine, când vei striga;
cum va auzi, te va asculta. *Cap. 65.9.

20. Domnul vã va da pâine* în necaz,
ºi apã, în strâmtorare. Învãþãtorii** tãi
nu se vor mai ascunde, ci ochii tãi vor
vedea pe învãþãtorii tãi.

*1 Împ. 22.27. Ps. 127.2. **Ps. 74.9. Amos 8.11.
21. Urechile tale vor auzi dupã tine

glasul care va zice: „Iatã drumul, mer-
geþi pe el!”, când veþi voi sã vã mai aba-
teþi* la dreapta sau la stânga. *Ios. 1.7.
22. Veþi* socoti ca spurcate argintul

care vã acoperã idolii ºi aurul cu care
sunt poleite chipurile turnate. Ca pe o
necurãþie le vei arunca ºi le vei
zice**: „Afarã cu voi de aici!”

*2 Cron. 31.1. Cap. 2.20; 31.7. **Osea 14.8.

23. Atunci* El va da ploaie peste
sãmânþa pe care o vei pune în pãmânt,
ºi pâinea pe care o va da pãmântul va
fi gustoasã ºi hrãnitoare; în acelaºi
timp, turmele tale vor paºte în pãºuni
întinse. *Mat. 6.33. 1 Tim. 4.8.

24. Boii ºi mãgarii care arã pãmântul
vor mânca un nutreþ sãrat, vânturat cu
lopata ºi cu ciurul.
25. Pe* orice munte înalt ºi pe orice

deal înalt vor izvorî râuri, curgeri de
apã, în ziua marelui mãcel, când
turnurile vor cãdea. *Cap. 2.14,15; 44.3.

26. ªi lumina* lunii va fi ca lumina
soarelui, iar lumina soarelui va fi de
ºapte ori mai mare (ca lumina a ºapte
zile), când va lega Domnul vânãtãile
poporului Sãu ºi va tãmãdui rana
loviturilor lui. *Cap. 60.19,20.

27. Iatã, Numele Domnului vine din
depãrtare! Mânia Lui este aprinsã ºi
un pârjol puternic; buzele Lui sunt
pline de urgie, ºi limba Lui este ca un
foc mistuitor;
28. suflarea* Lui este ca un ºuvoi

ieºit din albie, care ajunge** pânã la
gât ca sã ciuruiascã neamurile cu
ciurul nimicirii ºi sã punã o zãbalã†
înºelãtoare în fãlcile popoarelor.

*Cap. 11.4. 2 Tes. 2.8. **Cap. 8.8. †Cap. 37.29.

29. Voi însã veþi cânta ca în noaptea
când se prãznuieºte* sãrbãtoarea, veþi
fi cu inima veselã ca cel ce merge în
sunetul flautului ca sã se ducã la
muntele** Domnului, spre Stânca lui
Israel. *Ps. 42.4. **Cap. 2.3.

30. ªi* Domnul va face sã rãsune
glasul Lui mãreþ, Îºi va arãta braþul
gata sã loveascã, în mânia Lui aprinsã,
în mijlocul flãcãrii unui foc mistuitor,
în mijlocul înecului, furtunii ºi pie-
trelor** de grindinã.

*Cap. 29.6. **Cap. 28.2; 32.19.

31. Atunci asirianul va tremura de*
glasul Domnului, care** îl va lovi cu
nuiaua Sa. *Cap. 37.36. **Cap. 10.5,24.

32. La fiecare loviturã de nuia hotã-
râtã pe care i-o va da Domnul, se vor
auzi timpanele ºi harpele, Domnul va
lupta împotriva lui cu mâna* ridicatã.

*Cap. 11.15; 19.16.

33. Cãci de multã vreme este pregãtit
un rug*, gãtit ºi pentru împãrat: adânc
ºi lat este fãcut, cu foc ºi lemne din
belºug. Suflarea Domnului îl aprinde
ca un ºuvoi de pucioasã. *Ier. 7.31; 19.6, etc.
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311. Vai de cei ce* se coboarã în
Egipt dupã ajutor, se bizuie** pe

cai ºi se încred în mulþimea carelor ºi
în puterea cãlãreþilor, dar nu privesc
spre Sfântul lui Israel ºi nu† cautã pe
Domnul! *Cap. 30.2; 36.6. 
Ezec. 17.15. **Ps. 20.7. Cap. 36.9. †Dan. 9.13. Osea 7.7.

2. Dar ºi El este înþelept ºi aduce
nenorocirea, ºi nu* Îºi ia vorbele înapoi,
ci Se ridicã împotriva casei celor rãi ºi
împotriva ajutorului celor ce sãvârºesc
nelegiuirea. *Num. 23.19.

3. Cãci egipteanul este om*, nu Dum-
nezeu, ºi caii lui sunt carne, nu duh.
Doar mâna sã-ªi întindã Domnul, ºi
ocrotitorul se va clãtina, iar cel ocrotit
va cãdea, ºi vor pieri cu toþii. *Ps. 146.3,5.

4. Cãci aºa mi-a vorbit Domnul:
„Cum* mugeºte leul ºi puiul de leu
asupra prãzii, în ciuda tuturor pãsto-
rilor strânºi împotriva lui, ºi nu se
înspãimântã de glasul lor, nici nu se
sperie de numãrul lor, aºa** Se va
coborî ºi Domnul oºtirilor sã lupte pe
muntele Sionului ºi pe dealul lui.

*Osea 11.10. Amos 3.8. **Cap. 42.13.

5. Cum* îºi întind pãsãrile aripile
peste puii lor, aºa va ocroti Domnul
oºtirilor Ierusalimul, îl va ocroti** 
ºi-l va izbãvi, îl va cruþa ºi-l va
mântui.” *Deut. 32.11. Ps. 91.4. **Ps. 37.40.

6. Întoarceþi-vã la Acela de la care
v-aþi abãtut* mult, copii ai lui Israel!

*Osea 9.9.

7. Cãci în ziua aceea, fiecare îºi va
lepãda* idolii de argint ºi de aur, pe
care vi i-aþi fãcut cu mâinile voastre
nelegiuite**. *Cap. 2.20; 30.22. **1 Împ. 12.30.

8. „ªi asirianul va cãdea* ucis de o
sabie, dar nu a unui om; îl va nimici o
sabie, dar nu este a unui om; va fugi
de sabie, ºi tinerii lui rãzboinici vor fi
robiþi. *2 Împ. 19.35,36. Cap. 37.36.

9. Stânca lui se va topi de groazã1*, ºi
cãpeteniile lui vor tremura înaintea
steagului – zice Domnul, care Îºi are
focul în Sion, ºi cuptorul, în Ierusalim.”

*Cap. 37.37.

321. Atunci împãratul* va împãrãþi
cu dreptate, ºi voievozii vor

cârmui cu nepãrtinire.
*Ps. 45.1, etc. Ier. 23.5. Osea 3.5. Zah. 9.9.

2. Fiecare va fi ca un adãpost împo-
triva vântului ºi ca un* loc de scãpare
împotriva furtunii, ca niºte râuri de

apã într-un loc uscat, ca umbra unei
stânci mari într-un pãmânt ars de sete.

*Cap. 4.6; 25.4.

3. Ochii* celor ce vãd nu vor mai fi
legaþi, ºi urechile celor ce aud vor lua
aminte. *Cap. 29.18; 35.5,6.

4. Inima celor uºuratici va pricepe ºi
va înþelege, ºi limba gângavilor va
vorbi iute ºi desluºit.
5. Nebunul nu se va mai numi ales la

suflet, nici miºelul nu se va mai numi
cu inimã largã.
6. Cãci nebunul spune nebunii, ºi

inima lui gândeºte rãu, ca sã lucreze în
chip nelegiuit ºi sã spunã neadevãruri
împotriva Domnului, ca sã lase lihnit
sufletul celui flãmând ºi sã ia bãutura
celui însetat.
7. Armele miºelului sunt nimicitoare;

el face planuri vinovate ca sã piardã
pe cel nenorocit prin cuvinte minci-
noase, chiar când pricina sãracului
este dreaptã.
8. Dar cel ales la suflet face planuri

alese ºi stãruie în planurile lui alese.
9. Femei fãrã grijã*, sculaþi-vã ºi

ascultaþi glasul meu! Fiice nepãsã-
toare, luaþi aminte la cuvântul meu!

*Amos 6.1.

10. Într-un an ºi câteva zile, veþi
tremura, nepãsãtoarelor; cãci se va duce
culesul viilor, ºi strângerea poamelor
nu va mai veni. –
11. Îngroziþi-vã, voi, cele fãrã grijã!

Tremuraþi, nepãsãtoarelor! Dezbrã-
caþi-vã, dezgoliþi-vã ºi încingeþi-vã
coapsele cu haine de jale!
12. Bateþi-vã pieptul, aducându-vã

aminte de frumuseþea câmpiilor ºi de
rodnicia viilor. –
13. Pe* pãmântul poporului meu cresc

spini ºi mãrãcini, chiar ºi în toate
casele de plãcere ale cetãþii** celei
vesele. *Cap. 34.13. Osea 9.6. **Cap. 22.2.

14. Casa împãrãteascã* este pãrãsitã,
cetatea gãlãgioasã este lãsatã; dealul
ºi turnul vor sluji pe vecie ca peºteri;
mãgarii sãlbatici se vor juca în ele, ºi
turmele vor paºte, *Cap. 27.10.

15. pânã când se va turna Duhul* de
sus peste noi; atunci pustiul** se va
preface în pãmânt, ºi pometul va fi
privit ca o pãdure.

*Ps. 104.30. Ioel 2.28. **Cap. 29.17; 35.2.

16. Atunci nepãrtinirea va locui în
pustiu, ºi neprihãnirea îºi va avea
locuinþa în pomet.
17. Lucrarea* neprihãnirii va fi
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1. Sau: în groaza lui, va trece întãritura sa.

pacea; roada neprihãnirii: odihna ºi
liniºtea pe vecie. *Iac. 3.18.

18. Poporul meu va locui în locuinþa
pãcii, în case fãrã grijã ºi în adãposturi
liniºtite.
19. Dar pãdurea va fi prãbuºitã sub

grindinã, ºi cetatea*, plecatã adânc**.
*Cap. 30.30. **Zah. 11.2.

20. Ferice de voi, care semãnaþi
pretutindeni de-a lungul apelor ºi care
daþi drumul pretutindeni boului* ºi
mãgarului! *Cap. 30.24.

331. Vai de tine, pustiitorule*, care
totuºi n-ai fost pustiit; care

jefuieºti, ºi n-ai fost jefuit încã!
Dupã** ce vei sfârºi de pustiit, vei fi
pustiit ºi tu, dupã ce vei isprãvi de
jefuit, vei fi jefuit ºi tu. –

*Cap. 21.2. Hab. 2.8. **Apoc. 13.10.

2. Doamne, ai milã de noi! Noi
nãdãjduim în Tine*. Fii ajutorul nos-
tru în fiecare dimineaþã ºi izbãvirea
noastrã la vreme de nevoie! *Cap. 25.9.

3. Când rãsunã glasul Tãu, popoarele
fug; când Te scoli Tu, neamurile se
împrãºtie. –
4. ªi prada voastrã va fi strânsã cum

strânge muºiþa: sar peste ea cum sar
lãcustele.
5. Domnul* este înãlþat ºi locuieºte în

înãlþime. El umple Sionul de nepãr-
tinire ºi dreptate. *Ps. 97.9.

6. Zilele tale sunt statornice, înþe-
lepciunea ºi priceperea sunt un izvor
de mântuire; frica de Domnul, iatã
comoara Sionului.
7. Iatã, vitejii strigã afarã; solii* pãcii

plâng cu amar. *2 Împ. 18.18,37.

8. Drumurile* sunt pustii; nimeni nu
mai umblã pe drumuri. Asur** a rupt
legãmântul, dispreþuieºte cetãþile, nu
se uitã la nimeni. *Judc. 5.6. **2 Împ. 18.14-17.

9. Þara* jeleºte ºi este întristatã;
Libanul este plin de ruºine, tânjeºte;
Saronul este ca un pustiu; Basanul ºi
Carmelul îºi scuturã frunza. *Cap. 24.4.

10. „Acum* Mã voi scula – zice
Domnul – acum Mã voi înãlþa, acum
Mã voi ridica. *Ps. 12.5.

11. Aþi* zãmislit fân ºi naºteþi paie de
miriºte; suflarea voastrã de mânie
împotriva Ierusalimului este un foc
care pe voi înºivã vã va arde de tot.

*Ps. 7.14. Cap. 59.4.

12. Popoarele vor fi ca niºte cuptoare
de var, ca* niºte spini tãiaþi care ard în
foc. *Cap. 9.18.

13. Voi cei* de departe, ascultaþi ce
am fãcut! ªi voi cei de aproape, vedeþi
puterea Mea!” *Cap. 49.1.

14. Pãcãtoºii sunt îngroziþi în Sion;
un tremur a apucat pe cei nelegiuiþi
care zic: „Cine din noi va putea sã
rãmânã lângã un foc mistuitor? Cine
din noi va putea sã rãmânã lângã niºte
flãcãri veºnice?”
15. Cel ce umblã* în neprihãnire ºi

vorbeºte fãrã vicleºug, cel ce nesoco-
teºte un câºtig scos prin stoarcere, cel
ce îºi trage mâinile înapoi ca sã nu
primeascã mitã, cel ce îºi astupã
urechea sã n-audã cuvinte setoase de
sânge ºi îºi** leagã ochii ca sã nu
vadã rãul, *Ps. 15.2; 24.4. **Ps. 119.37.

16. acela va locui în locurile înalte;
stânci întãrite vor fi locul lui de
scãpare; i se va da pâine, ºi apa nu-i va
lipsi.
17. Ochii tãi vor vedea pe Împãrat în

strãlucirea Lui, vor privi þara în toatã
întinderea ei.
18. Inima ta îºi va aduce aminte de

groaza trecutã ºi va zice: „Unde* este
logofãtul? Unde este vistiernicul?
Unde este cel ce veghea asupra turnu-
rilor?” *1 Cor. 1.20.

19. Atunci nu vei mai vedea pe popo-
rul* acela îndrãzneþ, pe poporul** cu
vorbirea încâlcitã, de n-o puteai înþe-
lege, cu limba gângavã, de n-o puteai
pricepe. *2 Împ. 19.32. **Deut. 28.49,50. Ier. 5.15.

20. Priveºte* Sionul, cetatea sãrbãto-
rilor noastre! Ochii tãi vor vedea
Ierusalimul** ca locuinþã liniºtitã, ca
un cort care nu va mai fi mutat, ai
cãrui þãruºi† nu†† vor mai fi scoºi
niciodatã ºi ale cãrui funii nu vor mai
fi dezlegate.

*Ps. 48.12. **Ps. 46.5; 125.1,2. †Cap. 37.33. ††Cap. 54.2.

21. Da, acolo cu adevãrat Domnul
este minunat pentru noi: El ne þine loc
de râuri, de pâraie late, unde totuºi nu
pãtrund corãbii cu lopeþi ºi nu trece
nici un vas puternic.
22. Cãci Domnul este Judecãtorul

nostru, Domnul este Legiuitorul*
nostru, Domnul** este Împãratul
nostru: El ne mântuieºte!

*Iac. 4.12. **Ps. 89.18.

23. Funiile tale s-au slãbit, aºa cã nu
mai pot strânge piciorul catargului ºi
nu mai pot întinde pânzele. Atunci se
împarte prada, care-i aºa de mare, cã
pânã ºi ologii iau parte la ea.
24. Nici un locuitor nu zice: „Sunt
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bolnav!” Poporul* Ierusalimului capãtã
iertarea fãrãdelegilor lui. *Ier. 50.20.

34 1. Apropiaþi-vã*, neamuri, sã
auziþi! Popoare, luaþi aminte!

S-asculte** pãmântul, el ºi ce-l umple,
lumea cu toate fãpturile ei!

*Ps. 49.1. **Deut. 32.1.

2. Cãci Domnul este mâniat pe toate
neamurile ºi plin de urgie pe toatã
oºtirea lor: El le nimiceºte cu desãvâr-
ºire, le mãcelãreºte de tot.
3. Morþii lor sunt aruncaþi, trupurile

lor moarte miros greu*, ºi se topesc
munþii de sângele lor. *Ioel 2.20.

4. Toatã* oºtirea cerurilor piere,
cerurile sunt fãcute sul** ca o carte,
ºi† toatã oºtirea lor cade cum cade
frunza†† de viþã, cum cade frunza de
smochin. *Ps. 102.26. Ezec. 32.7,8. Ioel 2.31; 3.15. 
Mat. 24.29. 2 Pet. 3.10. **Apoc. 6.14. †Cap. 14.12. ††Apoc. 6.13.

5. „Cãci sabia* Mea – zice Domnul –
s-a îmbãtat în ceruri; iatã, se** va
coborî asupra Edomului, asupra popo-
rului pe care l-am sortit nimicirii, ca
sã-l pedepsesc.

*Ier. 46.10. **Ier. 49.7, etc. Mal. 1.4.

6. Sabia Domnului este plinã de sânge,
unsã cu grãsime, cu sângele mieilor ºi
þapilor, cu grãsimea rinichilor berbe-
cilor; cãci Domnul* þine un praznic de
jertfe la Boþra, ºi un mare mãcel este
în þara Edomului.

*Cap. 63.1. Ier. 49.13. Þef. 1.7.

7. Bivolii cad împreunã cu ei, ºi boii,
împreunã cu taurii; þara lor se adapã
cu sânge, ºi þãrâna se umple de
grãsime.”
8. Cãci este o zi de rãzbunare* a

Domnului, un an de rãsplãtire ºi
rãzbunare pentru Sion. *Cap. 63.4.

9. Pâraiele* Edomului se vor preface
în smoalã, ºi pulberea lui în pucioasã;
da, þara lui va fi ca smoala care arde.

*Deut. 29.23.

10. Nu se va stinge nici zi, nici
noapte, ºi fumul* lui se va înãlþa în
veci. Din** veac în veac va fi pustiit,
ºi nimeni nu va trece prin el în veci de
veci. *Apoc. 14.11; 18.18; 19.3. **Mal. 1.4.

11. Ci* pelicanul ºi ariciul îl vor
stãpâni, bufniþa ºi corbul îl vor locui.
Se** va întinde peste el funia pustiirii
ºi cumpãna nimicirii.
*Cap. 14.23. Þef. 2.14. Apoc. 18.2. **2 Împ. 21.13. Plân. 2.8.

12. Nu vor mai fi în el fruntaºi, ca sã
aleagã un împãrat, ºi toþi voievozii lui
vor fi nimiciþi.

13. În casele lui împãrãteºti vor
creºte spinii*, în cetãþuile lui, mãrã-
cini ºi urzici. Acolo** va fi locuinþa
ºacalilor ºi vizuina struþilor.

*Cap. 32.13. Osea 9.6. **Cap. 13.21, etc.

14. Fiarele din pustiu se vor întâlni
acolo cu câinii sãlbatici, ºi þapii pãroºi
se vor chema unii pe alþii. Acolo îºi va
avea locuinþa nãluca nopþii ºi îºi va
gãsi un loc de odihnã.
15. Acolo îºi va face cuibul ºarpele

de noapte, îºi va pune ouãle, le va
cloci ºi îºi va strânge puii la umbra
lui; acolo se vor strânge toþi uliii,
fiecare la tovarãºul lui.
16. Cãutaþi în cartea* Domnului ºi

citiþi! Nici una din toate acestea nu va
lipsi, nici una, nici alta nu vor da greº.
Cãci gura Domnului a poruncit lucrul
acesta: Duhul Lui va strânge acele
sãlbãticiuni. *Mal. 3.16.

17. El a tras la sorþi pentru ele, ºi mâna
Lui le-a împãrþit cu funia de mãsurat
þara aceasta: ele o vor stãpâni totdeauna
ºi o vor locui din veac în veac. –

351. Pustiul* ºi þara fãrã apã se vor
bucura; pustietatea se va veseli ºi

va înflori ca trandafirul; *Cap. 55.12.

2. se va acoperi* cu flori ºi va sãri de
bucurie, cu cântece de veselie ºi
strigãte de biruinþã, cãci i se va da
slava Libanului, strãlucirea Carmelului
ºi a Saronului. Vor vedea slava Dom-
nului, mãreþia Dumnezeului nostru.

*Cap. 32.15.

3. Întãriþi* mâinile slãbãnogite ºi
întãriþi genunchii care se clatinã.

*Iov 4.3,4. Evr. 12.12.

4. Spuneþi celor slabi de inimã: „Fiþi
tari, ºi nu vã temeþi! Iatã Dumnezeul
vostru, rãzbunarea va veni, rãsplãtirea
lui Dumnezeu; El însuºi va veni ºi vã
va mântui.”
5. Atunci se vor deschide ochii* orbi-

lor, se vor deschide urechile** surzilor;
*Cap. 29.18; 32.3,4; 42.7. Mat. 9.27, etc.; 11.5; 12.22; 

20.30, etc.; 21.14. Ioan 9.6,7. **Mat. 11.5. Marc. 7.32, etc.

6. atunci ºchiopul* va sãri ca un cerb,
ºi limba** mutului va cânta de bucurie;
cãci în pustiu vor þâºni ape, ºi în
pustietate, pâraie;

*Mat. 11.5; 15.30; 21.14. Ioan 5.8,9. Fapt. 3.2, etc.; 8.7;
14.8, etc. **Cap. 32.4. Mat. 9.32,33; 12.22; 15.30.

7. marea de nisip se va preface în iaz,
ºi pãmântul uscat, în izvoare* de apã.
În vizuina care slujea** de culcuº
ºacalilor vor creºte trestii ºi papurã.

*Cap. 41.18; 43.19. Ioan 7.38,39. **Cap. 34.13.
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8. Acolo se va croi o cale, un drum,
care se va numi Calea cea sfântã: nici
un om necurat* nu va trece pe ea, ci va
fi numai pentru cei sfinþi; cei ce vor
merge pe ea, chiar ºi cei fãrã minte, nu
vor putea sã se rãtãceascã.

*Cap. 52.1. Ioel 3.17. Apoc. 21.27.

9. Pe calea aceasta nu va fi nici un
leu*, ºi nici o fiarã sãlbaticã nu va
apuca pe ea, nici nu va fi întâlnitã pe
ea, ci cei** rãscumpãraþi vor umbla pe
ea. *Lev. 26.6. Cap. 11.9. Ezec. 34.25. **Cap. 51.11.

10. Cei izbãviþi de Domnul se vor
întoarce ºi vor merge spre Sion cu
cântece de biruinþã. O bucurie veºnicã
le va încununa capul, veselia ºi bucuria
îi vor apuca, iar durerea* ºi gemetele
vor fugi! *Cap. 25.8; 65.19. Apoc. 7.17; 21.4.

361. În* al paisprezecelea an al
împãratului Ezechia, Sanherib,

împãratul Asiriei, s-a suit împotriva
tuturor cetãþilor întãrite ale lui Iuda, ºi
le-a luat. *2 Împ. 18.13,17. 2 Cron. 32.1.

2. ªi împãratul Asiriei a trimis din
Lachis la Ierusalim, la împãratul
Ezechia, pe Rabºache cu o puternicã
oºtire. Rabºache s-a oprit la canalul de
apã al iazului de sus, pe drumul
ogorului înãlbitorului.
3. Atunci Eliachim, fiul lui Hilchia,

cãpetenia casei împãratului, s-a dus la
el cu logofãtul ªebna ºi cu Ioah, fiul
lui Asaf, scriitorul (arhivarul).
4. Rabºache* le-a zis: „Spuneþi lui

Ezechia: „Aºa vorbeºte marele împã-
rat, împãratul Asiriei: „Ce este încre-
derea aceasta pe care te bizui?”

*2 Împ. 18.19, etc.

5. Eu îþi spun cã acestea sunt vorbe în
vânt: pentru rãzboi trebuie chibzuiþã ºi
putere. În cine þi-ai pus, dar, încrederea,
de te-ai rãsculat împotriva mea?
6. Iatã, ai pus-o în Egipt, ai luat ca

sprijin aceastã trestie* ruptã, care
înþeapã ºi strãpunge mâna oricui se
sprijinã pe ea! Aºa este faraon,
împãratul Egiptului, pentru toþi cei ce
se încred în el. *Ezec. 29.6,7.

7. Dar poate cã îmi vei spune: „Ne
încredem în Domnul Dumnezeul nos-
tru!” Dar nu este El acela ale cãrui
înãlþimi ºi altare le-a îndepãrtat
Ezechia, zicând lui Iuda ºi Ierusali-
mului: „Sã vã închinaþi înaintea acestui
altar”?”
8. Acum fã o învoialã cu stãpânul

meu, împãratul Asiriei, ºi-þi voi da

douã mii de cai; sã vedem dacã poþi
face rost de cãlãreþi ca sã încalece pe
ei!
9. Cum ai putea sã stai tu împotriva

unei singure cãpetenii, dintre cei mai
neînsemnaþi slujitori ai stãpânului
meu? ªi totuºi tu îþi pui încrederea în
Egipt pentru care ºi pentru cãlãreþi.
10. ªi apoi, fãrã voia Domnului m-am

suit eu împotriva þãrii acesteia s-o
nimicesc? Domnul mi-a zis: „Suie-te
împotriva þãrii acesteia ºi nimiceºte-o!”
11. Eliachim, ªebna ºi Ioah au zis lui

Rabºache: „Vorbeºte robilor tãi în
limba aramaicã, fiindcã o înþelegem;
nu ne vorbi în limba evreiascã, în
auzul poporului care este pe zid.”
12. Rabºache a rãspuns: „Oare stãpâ-

nului tãu ºi þie m-a trimis stãpânul
meu sã spun aceste cuvinte? Nu m-a
trimis el sã le spun oamenilor acestora
care ºed pe zid ca sã-ºi mãnânce
balega ºi sã-ºi bea udul împreunã cu
voi?”
13. Apoi Rabºache a înaintat ºi a

strigat cu toatã puterea lui în limba
evreiascã: „Ascultaþi cuvintele marelui
împãrat, împãratul Asiriei!
14. Aºa vorbeºte împãratul: „Nu vã

lãsaþi amãgiþi de Ezechia, cãci nu va
putea sã vã izbãveascã.
15. Nu vã lãsaþi mângâiaþi de Ezechia

cu încrederea în Domnul, când vã
zice: „Domnul ne va izbãvi, ºi cetatea
aceasta nu va fi datã în mâinile
împãratului Asiriei.”
16. Nu ascultaþi pe Ezechia. Cãci aºa

vorbeºte împãratul Asiriei: „Faceþi pace
cu mine, supuneþi-vã mie, ºi* fiecare
din voi va mânca din via lui ºi din
smochinul lui, ºi va bea apã din
fântâna lui, *Zah. 3.10.

17. pânã voi veni ºi vã voi lua într-o
þarã ca a voastrã, într-o þarã plinã de
grâu ºi de vin, o þarã plinã de pâine ºi
de vii.”
18. Nu vã lãsaþi amãgiþi de Ezechia,

când vã zice: „Domnul ne va izbãvi.”
Oare dumnezeii neamurilor au izbãvit
ei fiecare þara lui din mâna împãra-
tului Asiriei?
19. Unde sunt dumnezeii Hamatului

ºi Arpadului? Unde sunt dumnezeii din
Sefarvaim? ªi unde sunt dumnezeii
Samariei? Au izbãvit ei Samaria din
mâna mea?
20. Dintre toþi dumnezeii acestor þãri,

care din ei ºi-a izbãvit þara din mâna
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mea, pentru ca Domnul sã izbãveascã
Ierusalimul din mâna mea?”
21. Dar ei au tãcut ºi nu i-au rãspuns

o vorbã; cãci împãratul dãduse porunca
aceasta: „Sã nu-i rãspundeþi!”
22. ªi Eliachim, fiul lui Hilchia,

cãpetenia casei împãratului, ªebna,
logofãtul, ºi Ioah, fiul lui Asaf, scrii-
torul, au venit astfel la Ezechia cu
hainele sfâºiate ºi i-au spus cuvintele
lui Rabºache.

371. Când a auzit împãratul* Eze-
chia cuvintele acestea, ºi-a sfâºiat

hainele, s-a acoperit cu un sac ºi s-a
dus în Casa Domnului. *2 Împ. 19.1, etc.

2. A trimis pe Eliachim, cãpetenia
casei împãratului, pe ªebna, logofãtul,
ºi pe cei mai bãtrâni dintre preoþi,
acoperiþi cu saci, la prorocul Isaia, fiul
lui Amoþ.
3. ªi i-au zis: „Aºa vorbeºte Ezechia:

„Ziua aceasta este o zi de necaz, de
pedeapsã ºi de ocarã; cãci copiii sunt
aproape sã iasã din pântecele mamei lor,
ºi totuºi mamele n-au putere sã nascã.
4. Poate cã Domnul Dumnezeul tãu a

auzit cuvintele lui Rabºache, pe care 
l-a trimis împãratul Asiriei, stãpânul
sãu, sã batjocoreascã pe Dumnezeul cel
Viu, ºi poate cã Domnul Dumnezeul
tãu îl va pedepsi pentru cuvintele pe
care le-a auzit. Înalþã, dar, o rugãciune
pentru rãmãºiþa care a mai rãmas.”
5. Slujitorii împãratului Ezechia s-au

dus deci la Isaia.
6. ªi Isaia le-a zis: „Iatã ce veþi spune

împãratului vostru: „Aºa vorbeºte
Domnul: „Nu te înspãimânta de
cuvintele pe care le-ai auzit ºi prin
care M-au  batjocorit slujitorii împã-
ratului Asiriei.
7. Cãci voi pune în el un duh de aºa

fel, încât la o veste pe care o va primi,
se va întoarce în þara lui; ºi-l voi face
sã cadã ucis de sabie în þara lui.”
8. Rabºache, la întoarcere, a gãsit pe

împãratul Asiriei luptând împotriva
Libnei, cãci aflase de plecarea lui din
Lachis.
9. Atunci împãratul Asiriei a primit

o veste despre Tirhaca, împãratul
Etiopiei, prin care i se spunea: „El a
pornit sã-þi facã rãzboi.” Cum a auzit
lucrul acesta, a trimis soli la Ezechia,
zicându-le:
10. „Aºa sã vorbiþi lui Ezechia, împã-

ratul lui Iuda: „Nu te lãsa amãgit de
Dumnezeul tãu, în care te încrezi ºi
zici: „Ierusalimul nu va fi dat în mâinile
împãratului Asiriei.”
11. Cãci ai auzit ce au fãcut împãraþii

Asiriei tuturor þãrilor ºi cum le-au
nimicit cu desãvârºire; ºi tu, sã fii
izbãvit?
12. Oare dumnezeii neamurilor pe

care le-au nimicit pãrinþii mei, le-au
izbãvit ei, ºi anume: Gozanul, Haranul,
Reþef ºi fiii lui Eden care sunt la
Telasar?
13. Unde este împãratul Hamatului*,

împãratul Arpadului ºi împãratul cetãþii
Sefarvaim, Hena ºi Iva?” *Ier. 49.23.

14. Ezechia a luat scrisoarea din
mâna solilor ºi a citit-o. Apoi s-a suit
la Casa Domnului, a întins-o înaintea
Domnului
15. ºi I-a fãcut urmãtoarea rugãciune:
16. „Doamne al oºtirilor, Dumnezeul

lui Israel care ºezi pe heruvimi! Tu
eºti singurul Dumnezeu al tuturor
împãrãþiilor pãmântului! Tu ai fãcut
cerurile ºi pãmântul!
17. Doamne, pleacã-Þi* urechea ºi

ascultã! Doamne, deschide-Þi ochii ºi
priveºte! Auzi toate cuvintele pe care
le-a trimis Sanherib ca sã batjoco-
reascã pe Dumnezeul cel Viu! *Dan. 9.18.

18. Este adevãrat, Doamne, cã împã-
raþii Asiriei au pustiit toate popoarele
ºi þãrile lor 
19. ºi cã au aruncat în foc pe dum-

nezeii lor; dar ei nu erau dumnezei, ci
erau lucrãri fãcute de mâinile omului, de
lemn ºi de piatrã. De aceea i-au nimicit.
20. Acum, Doamne Dumnezeul nos-

tru, izbãveºte-ne din mâna lui Sanhe-
rib, ca toate împãrãþiile pãmântului sã
ºtie cã numai Tu, Doamne, eºti Dum-
nezeu!”
21. Atunci Isaia, fiul lui Amoþ, a

trimis sã spunã lui Ezechia: „Aºa
vorbeºte Domnul Dumnezeul lui
Israel: „Am auzit rugãciunea pe care
Mi-ai fãcut-o cu privire la Sanherib,
împãratul Asiriei.
22. Iatã cuvântul pe care l-a rostit

Domnul împotriva lui: „Fecioara, fiica
Sionului, te dispreþuieºte ºi îºi bate joc
de tine; fata Ierusalimului dã din cap
dupã tine.
23. Pe cine ai batjocorit ºi ai ocãrât

tu? Împotriva cui þi-ai ridicat glasul
ºi þi-ai îndreptat ochii? Împotriva
Sfântului lui Israel;
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24. prin slujitorii tãi tu ai batjocorit
pe Domnul ºi ai zis: „Cu mulþimea
carelor mele m-am suit pe vârful
munþilor, pe coastele Libanului, ºi voi
tãia cedrii lui cei mai înalþi, cei mai
frumoºi chiparoºi ai lui, ºi voi ajunge
pe culmea cea mai înaltã, în pãdurea
lui care este ca un pomet.
25. Am sãpat izvoare ºi am bãut din

apele lor, ºi cu talpa picioarelor mele
voi seca toate râurile Egiptului.”
26. Dar n-ai auzit cã am pregãtit

aceste lucruri de demult ºi cã le-am
hotãrât din vremuri strãvechi? Acum
însã am dat voie sã se împlineascã,
pentru ca sã prefaci cetãþi tari în niºte
mormane de dãrâmãturi.
27. ªi locuitorii lor sunt neputincioºi,

înspãimântaþi ºi uluiþi: sunt ca iarba de
pe câmp ºi verdeaþa fragedã, ca iarba
de pe acoperiºuri ºi ca grâul care se
usucã înainte de a da în spic.
28. Dar Eu ºtiu când stai jos, când

ieºi afarã, când intri ºi când eºti mânios
împotriva Mea.
29. Deci pentru cã eºti mânios împo-

triva Mea, ºi mândria ta a ajuns pânã
la urechile Mele, voi pune veriga*
Mea în nãrile tale ºi zãbala Mea între
buzele tale ºi te voi face sã te întorci
pe drumul pe care ai venit.”

*Cap. 30.28. Ezec. 38.4.

30. ªi acesta sã-þi fie semnul,
Ezechia: anul acesta veþi mânca ce va
creºte singur de la sine, ºi în al doilea
an, ce va rãsãri din aceasta; dar în al
treilea an veþi semãna, veþi secera, veþi
sãdi vii ºi veþi mânca din rodul lor.
31. ªi ce va mai scãpa din casa lui

Iuda ºi ce va mai rãmâne iarãºi va
prinde rãdãcini dedesubt ºi va aduce
rod deasupra.
32. Cãci din Ierusalim va ieºi o

rãmãºiþã, ºi din muntele Sionului, cei
izbãviþi. Iatã ce va face râvna* Dom-
nului oºtirilor. *2 Împ. 19.31. Cap. 9.7.
33. De aceea aºa vorbeºte Domnul

despre împãratul Asiriei: 
„El nu va intra în cetatea aceasta, nu

va arunca sãgeþi în ea, nu-i va sta
înainte cu scuturi ºi nu va ridica
întãrituri de ºanþuri împotriva ei.
34. Ci se va întoarce pe drumul pe

care a venit ºi nu va intra în cetatea
aceasta, zice Domnul,
35. cãci Eu voi ocroti* cetatea aceasta

ca s-o scap, din pricina Mea ºi din
pricina robului Meu David!”

*2 Împ. 20.6. Cap. 38.6.

36. Îngerul* Domnului a ieºit ºi a ucis
în tabãra asirienilor o sutã optzeci ºi
cinci de mii de oameni. ªi, când s-au
sculat dimineaþa, iatã cã toþi aceºtia
erau niºte trupuri moarte. *2 Împ. 19.35.

37. Atunci Sanherib, împãratul Asiriei,
ºi-a ridicat tabãra, a plecat ºi s-a
întors; ºi a rãmas la Ninive.
38. ªi, pe când stãtea cu faþa la

pãmânt rugându-se în casa lui Nisroc,
dumnezeul sãu, fiii sãi, Adramalec ºi
ªareþer, l-au lovit cu sabia ºi au fugit
în þara Ararat. ªi, în locul lui, a
domnit fiul sãu Esar-Hadon.

Boala ºi însãnãtoºirea lui Ezechia

381. În vremea* aceea, Ezechia a
fost bolnav pe moarte. Prorocul

Isaia, fiul lui Amoþ, a venit la el ºi i-a
zis: „Aºa vorbeºte Domnul: „Pune-þi
în rânduialã** casa, cãci vei muri, ºi
nu vei mai trãi.”

*2 Împ. 20.1, etc. 2 Cron. 32.24. **2 Sam. 17.23.

2. Ezechia s-a întors cu faþa la perete
ºi a fãcut Domnului urmãtoarea rugã-
ciune:
3. „Doamne, adu-Þi aminte* cã am

umblat înaintea Ta cu credincioºie ºi
inimã curatã ºi am fãcut ce este bine
înaintea Ta!” ªi Ezechia a vãrsat multe
lacrimi. *Neem. 13.14.

4. Atunci cuvântul Domnului a vorbit
lui Isaia astfel:
5. „Du-te ºi spune lui Ezechia: „Aºa

vorbeºte Domnul Dumnezeul tatãlui
tãu David: „Am auzit rugãciunea ta ºi
am vãzut lacrimile tale. Iatã cã voi
mai adãuga încã cincisprezece ani la
zilele vieþii tale.
6. Te voi izbãvi, pe tine ºi cetatea

aceasta, din mâna împãratului Asiriei;
voi ocroti* cetatea aceasta.” *Cap. 37.35.

7. ªi iatã semnul* din partea Dom-
nului, dupã care vei cunoaºte cã
Domnul va împlini cuvântul pe care
l-a rostit: *2 Împ. 20.8, etc. Cap. 7.11.

8. voi întoarce înapoi cu zece trepte
umbra treptelor cu care s-a coborât
soarele pe cadranul lui Ahaz.” ªi
soarele s-a dat înapoi cu zece trepte de
pe treptele pe care se coborâse.
9. Cântarea lui Ezechia, împãratul lui

Iuda, cu prilejul bolii ºi însãnãtoºirii lui:
10. „Ziceam: „În cei mai buni ani ai

vieþii mele trebuie sã mã duc la porþile
Locuinþei morþilor!
Sunt pedepsit cu pierderea celorlalþi

ani ai mei care-mi mai rãmân!”
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11. Ziceam: „Nu voi mai vedea pe
Domnul, pe Domnul, în* pãmântul
celor vii;
nu voi mai vedea pe nici un om în

Locuinþa morþilor! *Ps. 27.13; 116.9.

12. Locuinþa* mea este luatã ºi mutatã
de la mine, ca o colibã de pãstori.
Îmi simt firul vieþii tãiat ca de un

þesãtor care m-ar rupe din þesãtura lui.
Pânã desearã îmi vei pune capãt!

*Iov 7.6.

13. Am strigat pânã dimineaþa; ca un
leu, îmi zdrobise toate oasele!
Pânã desearã îmi vei pune capãt!
14. Ciripeam ca o rândunicã, cron-

cãneam ca un cocor 
ºi gemeam* ca o porumbiþã. Ochii-mi

priveau topiþi spre cer:
„Doamne, sunt în necaz, ajutã-mã!”

*Cap. 59.11.

15. Ce sã mai spun? El mi-a rãspuns
ºi m-a ascultat.
Acum voi umbla smerit pânã la

capãtul anilor mei, dupã ce* am fost
întristat astfel. *Iov 7.11; 10.1.

16. Doamne, prin îndurarea Ta se
bucurã omul de viaþã,
prin ea mai am ºi eu suflare,
cãci Tu mã faci sãnãtos ºi îmi dai

iarãºi viaþa.
17. Iatã, chiar suferinþele mele erau

spre mântuirea mea;
Tu ai gãsit plãcere sã-mi scoþi

sufletul din groapa putrezirii.
Cãci ai aruncat înapoia Ta toate

pãcatele mele!
18. Cãci nu Locuinþa morþilor Te

laudã, nu moartea Te mãreºte,
ºi cei* ce s-au coborât în groapã nu

mai nãdãjduiesc în credincioºia Ta.
*Ps. 6.5; 30.9; 88.11; 115.17. Ecl. 9.10.

19. Ci cel viu, da, cel viu Te laudã, ca
mine astãzi.
Tatãl* face cunoscut copiilor sãi

credincioºia Ta. *Deut. 4.9; 6.7. Ps. 78.3,4.

20. Domnul m-a mântuit!
De aceea, în toate zilele vieþii noastre
vom suna din corzile instrumentelor

noastre
în Casa Domnului.”
21. Isaia zisese*: „Sã se aducã o turtã

de smochine ºi s-o întindã peste bubã;
ºi Ezechia va trãi.” *2 Împ. 20.7.

22. ªi Ezechia zisese*: „Dupã ce
semn voi cunoaºte cã mã voi sui la
Casa Domnului?” *2 Împ. 20.8.

Ezechia ºi trimiºii din Babilon

391. În acelaºi* timp, Merodac-
Baladan, fiul lui Baladan, împã-

ratul Babilonului, a trimis o scrisoare ºi
un dar lui Ezechia, pentru cã aflase de
boala ºi însãnãtoºirea lui. *2 Împ. 20.12, etc.

2. Ezechia s-a* bucurat ºi a arãtat
trimiºilor locul unde erau lucrurile lui
de preþ, argintul ºi aurul, miresmele ºi
untdelemnul de preþ, toatã casa lui de
arme ºi tot ce se afla în vistieriile lui:
n-a rãmas nimic în casa ºi în þinuturile
lui pe care sã nu li-l fi arãtat.

*2 Cron. 32.31.

3. Prorocul Isaia a venit apoi la
împãratul Ezechia ºi l-a întrebat: „Ce
au spus oamenii aceia ºi de unde au
venit la tine?” Ezechia a rãspuns: „Au
venit la mine dintr-o þarã depãrtatã,
din Babilon.”
4. Isaia a mai zis: „Ce au vãzut în

casa ta?” Ezechia a rãspuns: „Au
vãzut tot ce este în casa mea: n-a
rãmas nimic în vistieriile mele pe care
sã nu li-l fi arãtat.”
5. Atunci Isaia a zis lui Ezechia:

„Ascultã cuvântul Domnului oºtirilor:
6. „Iatã, vor veni vremurile când vor

duce în Babilon tot ce* este în casa ta
ºi tot ce au strâns pãrinþii tãi pânã în
ziua de azi; nimic nu va rãmâne, zice
Domnul. *Ier. 20.5.

7. ªi vor lua din fiii tãi ieºiþi din
tine, pe care-i vei naºte, ca sã-i facã
fameni în casa împãratului Babilo-
nului.”
8. Ezechia a rãspuns lui Isaia: „Cuvân-

tul Domnului pe care l-ai rostit este
bun*. Cãci, a adãugat el, mãcar în
timpul vieþii mele va fi pace ºi
liniºte!” *1 Sam. 3.18.

40 1. „Mângâiaþi, mângâiaþi pe
poporul Meu, zice Dumnezeul

vostru.
2. Vorbiþi bine Ierusalimului ºi

strigaþi-i cã robia lui s-a sfârºit, cã
nelegiuirea lui este ispãºitã; cãci* a
primit din mâna Domnului de douã ori
cât toate pãcatele lui.” *Iov 42.10. Cap. 61.7.

3. Un* glas strigã: „Pregãtiþi** în
pustiu calea Domnului, neteziþi† în
locurile uscate un drum pentru Dum-
nezeul nostru! *Mat. 3.3. Marc. 1.3. 
Luca 3.4. Ioan 1.23. **Mal. 3.1. †Ps. 68.4. Cap. 49.11.

4. Orice vale sã fie înãlþatã, orice
munte ºi orice deal sã fie plecate, coas-
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tele sã se prefacã* în câmpii, ºi strâm-
torile, în vâlcele! *Cap. 45.2.

5. Atunci se va descoperi slava Dom-
nului, ºi în clipa aceea orice fãpturã
o va vedea; cãci gura Domnului a
vorbit.”
6. Un glas zice: „Strigã!” – ªi eu am

rãspuns: „Ce sã strig?” – „Orice* fãp-
turã este ca iarba, ºi toatã strãlucirea
ei, ca floarea de pe câmp.

*Iov 14.2. Ps. 90.5; 102.11; 103.15. Iac. 1.10. 1 Pet. 1.24.

7. Iarba se usucã, floarea cade, când
suflã vântul* Domnului peste ea. – În
adevãr, poporul este ca iarba:

*Ps. 103.16.

8. iarba se usucã, floarea cade; dar
cuvântul* Dumnezeului nostru rãmâne
în veac.” *Ioan 12.34. 1 Pet. 1.25.

9. Suie-te pe un munte înalt, ca sã
vesteºti Sionului vestea cea bunã;
înalþã-þi glasul cu putere, ca sã ves-
teºti Ierusalimului vestea cea bunã;
înalþã-þi glasul, nu te teme, ºi spune
cetãþilor lui Iuda: „Iatã Dumnezeul
vostru!”
10. Iatã, Domnul Dumnezeu vine cu

putere ºi porunceºte cu braþul* Lui.
Iatã cã plata** este cu El, ºi rãsplã-
tirile vin înaintea Lui.

*Cap. 59.16. **Cap. 62.11. Apoc. 22.12.

11. El Îºi va paºte* turma ca un
pãstor, va lua mieii în braþe, îi va duce
la sânul Lui ºi va cãlãuzi blând oile
care alãpteazã. *Cap. 49.10. Ezec. 34.23; 
37.24. Ioan 10.11. Evr. 13.20. 1 Pet. 2.25; 5.4. Apoc. 7.17.

Puterea lui Dumnezeu
12. „Cine* a mãsurat apele cu mâna

lui? Cine a mãsurat cerurile cu palma ºi
a strâns þãrâna pãmântului într-o treime
de mãsurã? Cine a cântãrit munþii cu
cântarul, ºi dealurile, cu cumpãna?

*Prov. 30.4.

13. Cine* a cercetat Duhul Dom-
nului ºi cine L-a luminat cu sfaturile
lui? *Iov 21.22; 36.22,23. Rom. 11.34. 1 Cor. 2.16.

14. Cu cine S-a sfãtuit El, ca sã ia
învãþãturã? Cine L-a învãþat cãrarea
dreptãþii? Cine L-a învãþat înþelep-
ciunea ºi I-a fãcut cunoscut calea
priceperii?
15. Iatã, neamurile sunt ca o picãturã

de apã din vadrã, sunt ca praful pe o
cumpãnã; El ridicã ostroavele ca un
bob de nisip.
16. Libanul n-ajunge pentru foc, ºi

dobitoacele lui n-ajung pentru arderea
de tot.
17. Toate neamurile sunt ca o nimica*

înaintea Lui, nu sunt decât** nimicnicie
ºi deºertãciune. *Dan. 4.35. **Ps. 62.9.

18. Cu cine voiþi sã asemãnaþi* pe
Dumnezeu? ªi cu ce asemãnare Îl veþi
asemãna? *Vers. 25. Cap. 46.5. Fapt. 17.29.

19. Meºterul* toarnã idolul, ºi argin-
tarul îl îmbracã cu aur ºi-i toarnã
lãnþiºoare de argint.

*Cap. 41.6,7; 44.12, etc. Ier. 10.3, etc.

20. Iar cine este sãrac alege ca dar un
lemn care nu putrezeºte; îºi cautã un
meºter iscusit, ca* sã facã un idol care
sã nu se clatine. *Cap. 41.7. Ier. 10.4.

21. Nu* ºtiþi? N-aþi auzit? Nu vi s-a
fãcut cunoscut de la început? Nu v-aþi
gândit niciodatã la întemeierea pãmân-
tului? *Ps. 19.1. Fapt. 14.17. Rom. 1.19,20.

22. El ºade deasupra cercului pãmân-
tului, ºi locuitorii lui sunt ca niºte
lãcuste înaintea Lui; El întinde*
cerurile ca o maramã subþire ºi le
lãþeºte ca un cort, ca sã locuiascã în el.

*Iov 9.8. Ps. 104.2. Cap. 42.5; 44.24; 51.13. Ier. 10.12.

23. El preface într-o nimica pe voie-
vozi* ºi face o nimica din judecãtorii
pãmântului. *Iov 12.21. Ps. 107.40.

24. De abia sunt sãdiþi, de abia sunt
semãnaþi, de abia li s-a înrãdãcinat tul-
pina în pãmânt; ºi El suflã peste ei de
se usucã, ºi un vârtej îi ia ca pe niºte paie.
25. „Cu* cine Mã veþi asemãna, ca sã

fiu deopotrivã cu el? – zice Cel Sfânt.
*Vers. 18.

26. Ridicaþi-vã ochii în sus ºi priviþi!
Cine a fãcut aceste lucruri? Cine a
fãcut sã meargã dupã numãr, în ºir,
oºtirea lor? El le cheamã* pe toate pe
nume; aºa de mare e puterea ºi tãria
Lui, cã una nu lipseºte.

*Deut. 4.15, etc. Ps. 147.4.

27. Pentru ce zici tu, Iacove, pentru
ce zici tu, Israele: „Soarta mea este
ascunsã dinaintea Domnului, ºi dreptul
meu este trecut cu vederea înaintea
Dumnezeului meu”?
28. Nu ºtii? N-ai auzit? Dumnezeul

cel Veºnic, Domnul, a fãcut marginile
pãmântului. El nu oboseºte, nici nu
osteneºte; priceperea* Lui nu poate fi
pãtrunsã. *Ps. 147.5. Rom. 11.33.

29. El dã tãrie celui obosit ºi mãreºte
puterea celui ce cade în leºin.
30. Flãcãii obosesc ºi ostenesc, chiar

tinerii se clatinã;
31. dar cei ce se încred în Domnul îºi

înnoiesc* puterea, ei zboarã ca vulturii;
aleargã, ºi nu obosesc; umblã, ºi nu
ostenesc. *Ps. 103.5.
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Israel sã se încreadã în Domnul

411. „Tãceþi*, ostroave, ºi ascul-
taþi-Mã! Sã-ºi învioreze popoarele

puterea, sã înainteze ºi sã vorbeascã!
Sã ne apropiem ºi sã ne judecãm
împreunã. *Zah. 2.13.

2. Cine a ridicat de la* rãsãrit pe
acela pe care, în neprihãnirea Lui, îl
cheamã sã calce pe urmele Lui? Cine
îi supune** neamuri ºi împãraþi? Cine
le face sabia praf, ºi arcul, o pleavã
luatã de vânt?

*Cap. 46.11. **Gen. 14.14, etc. Vers. 25. Cap. 45.1.

3. El îi urmãreºte, merge în pace pe
un drum pe care n-a mai cãlcat
niciodatã cu piciorul lui.
4. Cine* a fãcut ºi a împlinit aceste

lucruri? Acela care a chemat neamu-
rile de la început, Eu, Domnul, Cel**
Dintâi ºi Acelaºi pânã în cele din urmã
veacuri.” *Vers. 26. Cap. 44.7; 
46.10. **Cap. 43.10; 44.6; 48.12. Apoc. 1.17; 22.13.

5. Ostroavele vãd lucrul acesta ºi se
tem, capetele pãmântului tremurã: se
apropie ºi vin.
6. Se* ajutã unul pe altul, ºi fiecare

zice fratelui sãu: „Fii cu inimã!”
*Cap. 40.19; 44.12.

7. Lemnarul* îmbãrbãteazã pe argintar;
cel ce lustruieºte cu ciocanul îmbãrbã-
teazã pe cel ce bate pe nicovalã,
zicând despre îmbinare: „Este bunã!”,
ºi þintuieºte idolul în cuie ca** sã nu
se clatine. *Cap. 40.19. **Cap. 40.20.

8. „Dar tu, Israele, robul Meu, Iacove,
pe care te-am ales*, sãmânþa lui Avraam,
prietenul** Meu, *Deut. 7.6; 10.15; 
14.2. Ps. 135.4. Cap. 43.1; 44.1. **2 Cron. 20.7. Iac. 2.23.

9. tu, pe care te-am luat de la
marginile pãmântului ºi pe care te-am
chemat dintr-o þarã depãrtatã, cãruia
þi-am zis: „Tu eºti robul Meu, te aleg,
ºi nu te lepãd!
10. Nu* te teme, cãci** Eu sunt cu

tine; nu te uita cu îngrijorare, cãci Eu
sunt Dumnezeul tãu; Eu te întãresc, tot
Eu îþi vin în ajutor. Eu te sprijin cu
dreapta Mea biruitoare.”

*Vers. 13,14. Cap. 43.5. **Deut. 31.6,8.

11. Iatã, înfruntaþi ºi acoperiþi de
ruºine* vor fi toþi cei ce sunt mâniaþi
pe tine; vor fi nimiciþi ºi vor pieri cei
ce þi se împotrivesc.

*Exod 23.22. Cap. 45.24; 60.12. Zah. 12.3.

12. Îi vei cãuta, ºi nu-i vei mai gãsi
pe cei ce se certau cu tine; vor fi
nimiciþi, vor fi pierduþi cei ce se
rãzboiau cu tine.

13. Cãci Eu sunt Domnul Dumnezeul
tãu care te iau de mâna dreaptã ºi-þi
zic: „Nu* te teme de nimic, Eu îþi vin
în ajutor!” *Vers. 10.

14. Nu te teme de nimic, viermele lui
Iacov ºi rãmãºiþã slabã a lui Israel;
cãci Eu îþi vin în ajutor – zice Domnul
– ºi Sfântul lui Israel este Mântuitorul
tãu.
15. Iatã, te fac* o unealtã ascuþitã,

nouã de tot, cu mulþi dinþi; vei zdrobi,
vei sfãrâma munþii ºi vei face dealurile
ca pleava. *Mica 4.13. 2 Cor. 10.4,5.

16. Le vei vântura*, ºi le va lua
vântul, ºi un vârtej le va risipi, dar tu
te vei bucura în Domnul, te** vei fãli
cu Sfântul lui Israel. *Ier. 51.2. **Cap. 45.25.

17. Cei nenorociþi ºi cei lipsiþi cautã
apã, ºi nu este; li se usucã limba de
sete. Eu, Domnul, îi voi asculta; Eu,
Dumnezeul lui Israel, nu-i voi pãrãsi.
18. Voi face sã izvorascã râuri* pe

dealuri, ºi izvoare, în mijlocul vãilor;
voi preface pustiul** în iaz, ºi pãmântul
uscat, în ºuvoaie de ape;

*Cap. 35.6,7; 43.19; 44.3. **Ps. 107.35.

19. voi sãdi cedri, salcâmi, mirþi ºi
mãslini în pustiu; voi pune chiparoºi,
ulmi ºi meriºori turceºti la un loc în
pustiu,
20. ca* sã vadã cu toþii ºi sã ºtie, sã

priceapã ºi sã înþeleagã cã mâna
Domnului a fãcut aceste lucruri, ºi
Sfântul lui Israel le-a zidit. *Iov 12.9.

21. Apãraþi-vã pricina – zice Domnul
– arãtaþi-vã dovezile cele mai tari, zice
Împãratul lui Iacov.
22. Sã le arate* ºi sã ne spunã ce are

sã se întâmple; care sunt prorociile pe
care le-aþi fãcut vreodatã? Spuneþi, ca
sã luãm seama la ele ºi sã le vedem
împlinirea; sau vestiþi-ne viitorul.

*Cap. 45.21.

23. Spuneþi-ne* ce se va întâmpla
mai târziu, ca sã ºtim cã sunteþi
dumnezei, faceþi** mãcar ceva bun
sau rãu, ca sã vedem ºi sã privim cu
toþii. *Cap. 42.9; 44.7,8; 45.3. Ioan 13.19. **Ier. 10.5.

24. Iatã cã nu sunteþi* nimic, ºi
lucrarea voastrã este nimic; o scârbã
este cine vã alege pe voi.

*Ps. 115.5. Cap. 44.9. 1 Cor. 8.4.

25. Am sculat pe cineva de la miazã-
noapte, ºi vine de la rãsãrit; el cheamã*
Numele Meu; trece** peste voievozi
ca pe noroi ºi-i calcã în picioare cum
calcã olarul lutul. *Ezra 1.2. **Vers. 2.

26. Cine* a vestit lucrul acesta de la
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început, ca sã-l ºtim, ºi cu mult
înainte, ca sã zicem: „Are dreptate”?
Nimeni nu l-a vestit, nimeni nu l-a
prorocit ºi nimeni n-a auzit cuvintele
voastre. *Cap. 43.9.

27. Eu*, Cel dintâi, am zis** Sionului:
„Iatã-i, iatã-i!”, ºi Ierusalimului: „Îþi
trimit un vestitor de veºti bune!”

*Vers. 4. **Cap. 40.9.

28. Cãci* Mã uit, ºi nu este nimeni,
nimeni între ei care sã proroceascã ºi
care sã poatã rãspunde, dacã-l voi
întreba. *Cap. 63.5.

29. Iatã* cã toþi sunt nimic, lucrãrile
lor sunt zadarnice, idolii lor sunt o
suflare goalã! *Vers. 24.

Robul Domnului

421. „Iatã Robul* Meu, pe care-L
sprijin, Alesul Meu, în care Îºi

gãseºte plãcere** sufletul Meu. Am
pus† Duhul Meu peste El; El va vesti
neamurilor judecata.

*Cap. 43.10; 49.3,6; 52.13; 53.11. Mat. 12.18-20. Filp. 2.7.
**Mat. 3.17; 17.5. Efes. 1.6. †Cap. 11.2. Ioan 3.34.

2. El nu va striga, nu-ªi va ridica
glasul ºi nu-l va face sã se audã pe
uliþe.
3. Trestia frântã n-o va zdrobi, ºi

mucul care mai arde încã nu-l va
stinge. Va vesti judecata dupã adevãr.
4. El nu va slãbi, nici nu Se va lãsa,

pânã va aºeza dreptatea pe pãmânt; ºi
ostroavele* vor nãdãjdui în legea
Lui.” *Gen. 49.10.

5. Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu
care* a fãcut cerurile ºi le-a întins,
care** a întins pãmântul ºi cele de pe
el, care† a dat suflare celor ce-l
locuiesc, ºi suflet, celor ce merg pe el.

*Cap. 44.24. Zah. 12.1. **Ps. 136.6. †Fapt. 17.25.

6. „Eu*, Domnul, Te-am chemat ca sã
dai mântuire ºi Te voi lua de mânã, Te
voi pãzi ºi** Te voi pune ca legãmânt
al poporului, ca sã fii Lumina† nea-
murilor,
*Cap. 43.1. **Cap. 49.8. †Cap. 49.6. Luca 2.32. Fapt. 13.47.

7. sã deschizi* ochii orbilor, sã
scoþi** din temniþã pe cei legaþi ºi din
prinsoare pe cei ce locuiesc în întu-
neric†. *Cap. 35.5. 
**Cap. 61.1. Luca 4.18. 2 Tim. 2.26. Evr. 2.14,15. †Cap. 9.2.

8. Eu sunt Domnul, acesta este
Numele Meu; ºi slava* Mea n-o voi da
altuia, nici cinstea Mea, idolilor.

*Cap. 48.11.

9. Iatã cã cele dintâi lucruri s-au
împlinit, ºi vã vestesc altele noi; vi le
spun mai înainte ca sã se întâmple.” –

10. Cântaþi* Domnului o cântare
nouã, cântaþi laudele Lui pânã la mar-
ginile pãmântului, voi** care mergeþi
pe mare ºi cei ce locuiþi în ea, ostroave
ºi locuitorii lor!

*Ps. 33.3; 40.3; 98.1. **Ps. 107.23.

11. Pustiul ºi cetãþile lui sã înalþe
glasul! Satele locuite de Chedar sã-ºi
înalþe glasul! Locuitorii stâncilor sã
sarã de veselie: sã strige de bucurie
din vârful munþilor!
12. Sã dea slavã Domnului ºi sã

vesteascã laudele Lui în ostroave!”
13. Domnul înainteazã ca un viteaz,

Îºi stârneºte râvna ca un om de rãzboi;
înalþã glasul*, strigã, Îºi aratã puterea
împotriva vrãjmaºilor Sãi. – *Cap. 31.4.

14. „Am tãcut multã vreme – zice
Domnul – am tãcut ºi M-am þinut.
Dar acum voi striga ca o femeie în
durerile naºterii, voi gâfâi ºi voi
rãsufla.
15. Voi pustii munþi ºi dealuri, le voi

usca toatã verdeaþa; voi preface râurile
în ostroave, ºi iazurile le voi usca.
16. Voi duce pe orbi pe un drum

necunoscut de ei, îi voi povãþui pe
cãrãri neºtiute de ei; voi preface
întunericul în luminã înaintea lor, ºi
locurile strâmbe, în locuri netede: iatã
ce voi face ºi nu-i voi pãrãsi.
17. Vor da înapoi*, vor fi acoperiþi de

ruºine cei ce se încred în idoli ciopliþi
ºi zic idolilor turnaþi: „Voi sunteþi dum-
nezeii noºtri!” *Ps. 97.7. Cap. 1.29; 44.11; 45.16.

18. „Ascultaþi, surzilor; priviþi ºi
vedeþi, orbilor!
19. Cine* este orb, dacã nu robul

Meu, ºi surd ca solul Meu pe care îl
trimit? Cine este orb ca prietenul lui
Dumnezeu, ºi orb ca robul Domnului?

*Cap. 43.8. Ezec. 12.2. Ioan 9.39,41.

20. Ai vãzut multe, dar* n-ai luat
seama la ele; ai deschis urechile, dar
n-ai auzit.” *Rom. 2.21.

21. Domnul a voit, pentru dreptatea
Lui, sã vesteascã o lege mare ºi
minunatã.
22. ªi totuºi poporul acesta este un

popor prãdat ºi jefuit! Toþi zac înlãn-
þuiþi în peºteri ºi înfundaþi în temniþe.
Sunt lãsaþi de pradã, ºi nimeni nu-i
scapã! Jefuiþi, ºi nimeni nu zice: „Dã
înapoi!”
23. Cine dintre voi însã pleacã

urechea la aceste lucruri? Cine vrea sã
ia aminte la ele ºi sã asculte pe viitor?
24. Cine a dat pe Iacov pradã jafu-
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lui, ºi pe Israel, în mâinile jefuitorilor?
Oare nu Domnul, împotriva cãruia am
pãcãtuit? Ei n-au voit sã umble pe
cãile Lui ºi n-au ascultat legea Lui.
25. De aceea a vãrsat El peste Israel

vãpaia mâniei Lui ºi grozãviile rãzbo-
iului: rãzboiul l-a aprins* din toate
pãrþile, ºi** n-a înþeles; l-a ars, ºi n-a
luat seama. *2 Împ. 25.9. **Osea 7.9.

Numai Domnul rãscumpãrã pe Israel

431. Acum, aºa vorbeºte Domnul
care te-a fãcut*, Iacove, ºi Cel ce

te-a întocmit**, Israele! „Nu te teme de
nimic, cãci† Eu te izbãvesc, te chem††
pe nume: eºti al Meu. *Vers. 7. 
**Vers. 21. Cap. 44.2,21,24. †Cap. 44.6. ††Cap. 42.6; 45.4.

2. Dacã* vei trece prin ape, Eu voi fi
cu** tine; ºi râurile nu te vor îneca;
dacã vei merge† prin foc, nu te va
arde, ºi flacãra nu te va aprinde.

*Ps. 66.12; 91.3, etc. **Deut. 31.6,8. †Dan. 3.25,27.

3. Cãci Eu sunt Domnul Dumnezeul
tãu, Sfântul lui Israel, Mântuitorul
tãu! Eu dau Egiptul ca preþ pentru*
rãscumpãrarea ta, Etiopia ºi Saba, în
locul tãu. *Prov. 11.8; 21.18.

4. De aceea, pentru cã ai preþ în ochii
Mei, pentru cã eºti preþuit ºi te iubesc,
dau oameni pentru tine ºi popoare
pentru viaþa ta.
5. Nu* te teme de nimic, cãci Eu sunt

cu tine, Eu voi aduce înapoi neamul
tãu de la rãsãrit ºi te voi strânge de la
apus. *Cap. 41.10,14; 44.2. Ier. 30.10,11; 46.27,28.

6. Voi zice miazãnoaptei: „Dã
încoace!”, ºi miazãzilei: „Nu opri”, ci
adu-Mi fiii din þãrile depãrtate ºi
fiicele de la marginea pãmântului:
7. pe toþi cei ce poartã* Numele Meu

ºi pe care i-am fãcut** spre slava
Mea, pe care i-am întocmit† ºi i-am
alcãtuit.” – *Cap. 63.19. Iac. 2.7. **Ps. 100.3. 
Cap. 29.23. Ioan 3.3,5. 2 Cor. 5.17. Efes. 2.10. †Vers. 1.

8. Scoate* afarã poporul cel orb, care
totuºi are ochi, ºi surzii, care totuºi au
urechi. *Cap. 6.9; 42.19. Ezec. 12.2.

9. Sã se strângã toate neamurile ºi sã
se adune popoarele! Cine* dintre ei a
vestit aceste lucruri? Care dintre ei 
ne-au fãcut cele dintâi prorocii? Sã-ºi
aducã martorii ºi sã-ºi dovedeascã
dreptatea, ca sã asculte oamenii ºi sã
zicã: „Adevãrat!” – *Cap. 41.21,22,26.

10. „Voi* sunteþi martorii Mei – zice
Domnul – voi ºi** Robul Meu pe care
L-am ales, ca sã ºtiþi, ca sã Mã credeþi
ºi sã înþelegeþi cã Eu sunt: înainte† de

Mine n-a fost nici un dumnezeu, ºi
dupã Mine nu va fi.

*Cap. 44.8. **Cap. 42.1; 55.4. †Cap. 41.4; 44.6.

11. Eu, Eu sunt* Domnul, ºi afarã de
Mine nu este nici un mântuitor!

*Cap. 45.21. Osea 13.4.

12. Eu am vestit, am mântuit, am
prorocit, nu sunt strãin* între voi: voi**
Îmi sunteþi martori – zice Domnul – cã
Eu sunt Dumnezeu.

*Deut. 32.16. Ps. 81.9. **Vers. 10. Cap. 44.8. 

13. Eu sunt de la* început, ºi nimeni
nu izbãveºte din mâna Mea; când
lucrez Eu, cine se poate împotrivi**?

*Ps. 90.2. Ioan 8.58. **Iov 9.12. Cap. 14.27.

14. Aºa vorbeºte Domnul, Rãscum-
pãrãtorul vostru, Sfântul lui Israel:
Din pricina voastrã, trimit pe vrãjmaº
împotriva Babilonului ºi cobor pe toþi
fugarii, chiar ºi pe haldei, pe corãbiile
cu care se fãleau.
15. Eu sunt Domnul, Sfântul vostru,

Fãcãtorul lui Israel, Împãratul vostru.”
16. Aºa vorbeºte Domnul, care a

croit* un drum pe mare ºi o cãrare**
pe apele cele puternice,

*Exod 14.16,22. Ps. 77.19. Cap. 51.10. **Ios. 3.13,16.

17. care a* scos care ºi cai, o oºtire
ºi rãzboinici viteji, culcaþi deodatã
împreunã, ca sã nu se mai scoale,
nimiciþi ºi stinºi ca un muc de
lumânare: *Exod 14.4-9,25.

18. „Nu vã* mai gândiþi la ce a fost
mai înainte ºi nu vã mai uitaþi la cele
vechi! *Ier. 16.14; 23.7.

19. Iatã, voi face ceva* nou ºi-i gata
sã se întâmple: sã nu-l cunoaºteþi voi
oare? Voi face** un drum prin pustiu
ºi râuri, în locuri secetoase.

*2 Cor. 5.17. Apoc. 21.5. **Exod 17.6. Num. 20.11.
Deut. 8.15. Ps. 78.16. Cap. 35.6; 41.18.

20. Fiarele câmpului Mã vor slãvi,
ºacalii ºi struþii, pentru cã voi da* ape
în pustiu ºi râuri, în locuri secetoase,
ca sã adãp pe poporul Meu, pe poporul
Meu cel ales, *Cap. 48.21.

21. poporul pe* care Mi l-am alcãtuit
ca sã vesteascã laudele Mele.”

*Ps. 102.18. Vers. 1,7. Luca 1.74,75. Efes. 1.5,6.

22. ªi tu nu M-ai chemat, Iacove,
cãci te-ai obosit* de Mine, Israele!

*Mal. 1.13.

23. Nu* Mi-ai adus oile tale ca ardere
de tot ºi nu M-ai cinstit cu jertfele
tale. Nu te-am chinuit cu daruri de
mâncare pe care trebuia sã Mi le
aduci; ºi nu te-am obosit cu jertfe de
tãmâie. *Amos 5.25.

ISAIA 42, 43716

24. Nu Mi-ai cumpãrat trestie miro-
sitoare cu argint ºi nu M-ai sãturat cu
grãsimea jertfelor tale: dar tu M-ai
chinuit cu pãcatele tale ºi M-ai obosit*
cu nelegiuirile tale. *Cap. 1.14. Mal. 2.17.

25. Eu, Eu îþi ºterg* fãrãdelegile,
pentru** Mine, ºi† nu-Mi voi mai
aduce aminte de pãcatele tale.

*Cap. 44.22; 48.9. Ier. 50.20. Fapt. 3.19. **Ezec. 36.22, etc.
†Cap. 1.18. Ier. 31.34.

26. Adu-Mi aminte sã ne judecãm
împreunã, vorbeºte tu însuþi, ca sã-þi
scoþi dreptatea.
27. Cel dintâi tatã al tãu a pãcãtuit, ºi

învãþãtorii tãi s-au rãzvrãtit împotriva
Mea.
28. De aceea am socotit ca niºte

pângãriþi* pe cãpeteniile Sfântului
Locaº, am** dat pierzãrii pe Iacov, ºi
batjocurii, pe Israel. *Cap. 47.6. 
Plân. 2.2,6,7. **Ps. 79.4. Ier. 24.9. Dan. 9.11. Zah. 8.13.

44 1. Ascultã acum, Iacove*, robul
Meu, Israele, pe care te-am ales!

*Vers. 21. Cap. 41.8; 43.1. Ier. 30.10; 46.27,28.

2. Aºa vorbeºte Domnul, care* te-a
fãcut ºi întocmit, ºi care de la naºterea
ta este sprijinul tãu: „Nu te teme de
nimic, robul Meu Iacov, Israelul**
Meu pe care l-am ales.

*Cap. 43.1,7. **Deut. 32.15.

3. Cãci voi turna* ape peste pãmântul
însetat ºi râuri, pe pãmântul uscat; voi
turna Duhul Meu peste sãmânþa ta ºi
binecuvântarea Mea, peste odraslele
tale, *Cap. 35.7. Ioel 2.28. Ioan 7.38. Fapt. 2.18.

4. ºi vor rãsãri ca firele de iarbã între
ape, ca sãlciile lângã pâraiele de apã.
5. Unul va zice: „Eu sunt al Domnu-

lui!” Altul se va numi cu numele lui
Iacov; iar altul va scrie cu mâna lui:
„Al Domnului sunt!”, ºi va fi cinstit
cu numele lui Israel.
6. Aºa vorbeºte Domnul, Împãratul

lui Israel ºi* Rãscumpãrãtorul lui,
Domnul oºtirilor: „Eu** sunt Cel dintâi
ºi Cel de pe Urmã, ºi afarã de Mine,
nu este alt Dumnezeu. *Vers. 24. 
Cap. 43.1,14. **Cap. 41.4; 48.12. Apoc. 1.8,17; 22.13.

7. Cine* a fãcut prorocii ca Mine (sã
spunã ºi sã-Mi dovedeascã!), de când
am fãcut pe oameni din vremile
strãvechi? Sã vesteascã viitorul ºi ce
are sã se întâmple! *Cap. 41.4,22; 45.21.

8. Nu vã temeþi ºi nu tremuraþi;   cãci*
nu þi-am vestit ºi nu þi-am spus Eu
demult lucrul acesta? Voi** Îmi sunteþi
martori! Este oare un alt Dumnezeu

afarã de Mine? Nu† este altã Stâncã,
nu cunosc alta!”

*Cap. 41.22. **Cap. 43.10,12. †Deut. 4.35,39; 32.39.
1 Sam. 2.2. 2 Sam. 22.32. Cap. 45.5.

9. Cei ce* fac idoli, toþi sunt deºertã-
ciune, ºi cele mai frumoase lucrãri ale
lor nu slujesc la nimic. Ele însele mãrtu-
risesc lucrul acesta: n-au** nici vedere,
nici pricepere, tocmai ca sã rãmânã de
ruºine. *Cap. 41.24,29. **Ps. 115.4, etc.

10. Cine este acela care sã fi fãcut un
dumnezeu sau sã fi turnat un idol, ºi sã
nu* fi tras nici un folos din el?

*Ier. 10.5. Hab. 2.18.

11. Iatã, toþi închinãtorii lor vor
rãmâne de ruºine*, cãci înºiºi meºterii
lor nu sunt decât oameni; sã se strângã
cu toþii, sã se înfãþiºeze, ºi tot vor
tremura cu toþii ºi vor fi acoperiþi de
ruºine. *Ps. 97.7. Cap. 1.29; 42.17; 45.16.

12. Fierarul* face o secure, lucreazã
cu cãrbuni, ºi o fãþuieºte ºi-i dã un
chip cu lovituri de ciocan, ºi o lucreazã
cu puterea braþului; dar, dacã-i este
foame, este fãrã vlagã; dacã nu bea
apã, este sleit de puteri.

*Cap. 40.19; 41.6. Ier. 10.3, etc.

13. Lemnarul întinde sfoara, face o
trãsãturã cu creionul, fãþuieºte lemnul
cu o rindea ºi-i însemneazã mãrimea
cu compasul; face un chip de om, un
frumos chip omenesc, ca sã locuiascã
într-o casã.
14. Îºi taie cedri, goruni ºi stejari, pe

care ºi-i alege dintre copacii din
pãdure. Sãdeºte brazi, ºi ploaia îi face
sã creascã.
15. Copacii aceºtia slujesc omului

pentru ars, el îi ia ºi se încãlzeºte cu
ei. Îi pune pe foc, ca sã coacã pâine, ºi
tot din ei face ºi un dumnezeu cãruia i
se închinã, îºi face din ei un idol ºi
îngenuncheazã înaintea lui!
16. O parte din lemnul acesta o arde

în foc, cu o parte fierbe carne, pre-
gãteºte o fripturã ºi se saturã; se ºi
încãlzeºte ºi zice: „Ha! Ha! m-am
încãlzit, simt focul!”
17. Cu ce mai rãmâne însã face un

dumnezeu, idolul lui. Îngenuncheazã
înaintea lui, i se închinã, îl cheamã ºi
strigã: „Mântuieºte-mã, cãci tu eºti
dumnezeul meu!”
18. Ei* nu pricep ºi nu înþeleg, cãci li

s-au lipit** ochii, ca sã nu vadã, ºi
inima, ca sã nu înþeleagã.

*Cap. 45.20. **2 Tes. 2.11.

19. Nici unul nu intrã în sine* însuºi,
ºi n-are nici minte, nici pricepere sã-ºi
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zicã: „Am ars o parte din el în foc, am
copt pâine pe cãrbuni, am fript carne
ºi am mâncat-o: ºi sã fac din cealaltã
parte o scârbã? Sã mã închin înaintea
unei bucãþi de lemn?” *Cap. 46.8.

20. El se hrãneºte cu cenuºã, inima*
lui amãgitã îl duce în rãtãcire, ca sã
nu-ºi mântuiascã sufletul ºi sã nu zicã:
„N-am oare o minciunã în mânã?” –

*Osea 4.12. Rom. 1.21. 2 Tes. 2.11.

21. Þine minte aceste lucruri, Iacove,
ºi tu, Israele, cãci eºti robul* Meu. Eu
te-am fãcut, tu eºti robul Meu, Israele,
nu Mã uita! *Vers. 1,2.

22. Eu îþi ºterg* fãrãdelegile ca un
nor, ºi pãcatele, ca o ceaþã: întoarce-te
la Mine, cãci Eu** te-am rãscum-
pãrat. – 
*Cap. 43.25. **Cap. 43.1; 48.20. 1 Cor. 6.20. 1 Pet. 1.18,19.

23. Bucuraþi-vã*, ceruri! Cãci Domnul
a lucrat; rãsunaþi de veselie, adâncimi
ale pãmântului! Izbucniþi în strigãte
de bucurie, munþilor! ªi voi, pãdurilor,
cu toþi copacii voºtri! Cãci Domnul a
rãscumpãrat pe Iacov, ªi-a arãtat slava
în Israel.                      *Ps. 69.34;  96.11,12. 

Cap. 42.10; 49.13. Ier. 51.48. Apoc. 18.20.

24. Aºa vorbeºte Domnul, Rãscumpã-
rãtorul* tãu, Cel ce** te-a întocmit din
pântecele mamei tale: „Eu, Domnul,
am fãcut toate aceste lucruri, Eu†
singur am desfãºurat cerurile, Eu am
întins pãmântul. Cine era cu Mine?

*Vers. 6. Cap. 43.14. **Cap. 43.1. †Iov 9.8. Ps. 104.2.
Cap. 40.22; 42.5; 45.12; 51.13.

25. Eu zãdãrnicesc* semnele proro-
cilor** mincinoºi ºi arãt ca înºelãtori
pe ghicitori; fac pe cei înþelepþi sã dea
înapoi ºi† le prefac ºtiinþa în nebunie.

*Cap. 47.13. **Ier. 50.36. †1 Cor. 1.20.

26. Dar* întãresc cuvântul robului
Meu ºi împlinesc ce prorocesc trimiºii
Mei; Eu zic despre Ierusalim: „Va fi
locuit” ºi, despre cetãþile lui Iuda:
„Vor fi zidite iarãºi ºi le voi ridica
dãrâmãturile.” *Zah. 1.6.

27. Eu* zic Adâncului: „Usucã-te, ºi
îþi voi seca râurile.” *Ier. 50.38; 51.32,36.

28. Eu zic despre Cir: „El este
pãstorul Meu, ºi el va împlini toatã
voia Mea; el va zice despre Ierusalim:
„Sã fie* zidit iarãºi!”, ºi despre
Templu: „Sã i se punã temeliile!”

*2 Cron. 36.22,23. Ezra 1.1, etc. Cap. 45.13.

45 1. Aºa vorbeºte Domnul cãtre
unsul Sãu, cãtre Cir, pe care-l

þine de mânã* ca sã doboare neamu-
rile înaintea lui ºi sã dezlege brâul

împãraþilor, sã-i deschidã porþile, ca**
sã nu se mai închidã:

*Cap. 41.13. **Cap. 41.2. Dan. 5.30.

2. „Eu voi merge înaintea ta, voi*
netezi drumurile muntoase, voi sfã-
râma** uºile de aramã ºi voi rupe
zãvoarele de fier. *Cap. 40.4. **Ps. 107.16.

3. Îþi voi da vistierii ascunse, bogãþii
îngropate, ca* sã ºtii cã Eu sunt Domnul
care te chem pe** nume, Dumnezeul lui
Israel. *Cap. 41.23. **Exod 33.12,17. Cap. 43.1; 49.1.

4. Din dragoste pentru robul Meu,
Iacov*, ºi pentru Israel, alesul Meu,
te-am chemat pe nume, þi-am vorbit cu
bunãvoinþã, înainte** ca tu sã Mã
cunoºti. *Cap. 44.1. **1 Tes. 4.5.

5. Eu sunt* Domnul, ºi** nu mai este
altul, afarã de Mine nu este Dum-
nezeu. Eu† te-am încins, înainte ca tu
sã Mã cunoºti. *Deut. 4.35,39; 
32.39. Cap. 44.8; 46.9. **Vers. 14,18,21,22. †Ps. 18.32,39.

6. Ca* sã se ºtie, de la rãsãritul
soarelui pânã la apusul soarelui, cã
afarã de Mine nu este Dumnezeu: Eu
sunt Domnul, ºi nu este altul.

*Ps. 102. 15. Cap. 37.20. Mal. 1.11.

7. Eu întocmesc lumina ºi fac întu-
nericul, Eu dau propãºirea ºi aduc
restriºtea*, Eu, Domnul, fac toate
aceste lucruri. *Amos 3.6.

8. Sã picure* cerurile de sus ºi sã plouã
norii neprihãnirea! Sã se deschidã
pãmântul, sã dea din el mântuirea ºi sã
iasã totodatã din el izbãvirea! Eu,
Domnul, fac aceste lucruri.”

*Ps. 72.3; 85.11.

9. Vai de cine se ceartã cu Fãcãtorul*
sãu! – Un ciob dintre cioburile
pãmântului! – Oare lutul** zice el
celui ce-l fãþuieºte: „Ce faci?”, ºi
lucrarea ta zice ea despre tine: „El
n-are mâini”?

*Cap. 64.8. **Cap. 29.16. Ier. 18.6. Rom. 9.20.

10. Vai de cine zice tatãlui sãu:
„Pentru ce m-ai nãscut?”, ºi mamei
sale: „Pentru ce m-ai fãcut?”
11. Aºa vorbeºte Domnul, Sfântul lui

Israel ºi Fãcãtorul sãu: „Vrea cineva
sã Mã întrebe asupra viitorului, sã-Mi
porunceascã pentru copiii* Mei ºi
pentru lucrarea** mâinilor Mele?

*Ier. 31.9. **Isa. 29.23.

12. Eu* am fãcut pãmântul ºi am
fãcut** pe om pe el; Eu cu mâinile
Mele am întins cerurile ºi am aºezat
toatã† oºtirea lor.

*Cap. 42.5. Ier. 27.5. **Gen. 1.26,27. †Gen. 2.1.

13. Eu* am ridicat pe Cir, în drep-
tatea Mea, ºi voi netezi toate cãrãrile
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lui. El Îmi va zidi** iarãºi cetatea ºi
va da drumul prinºilor Mei de rãzboi,
fãrã† preþ de rãscumpãrare ºi fãrã
daruri, zice Domnul oºtirilor.”

*Cap. 41.2. **2 Cron. 36.22,23. Ezra 1.1, etc. Cap. 44.28.
†Cap. 52.3. Rom. 3.24.

14. Aºa vorbeºte Domnul: „Câºtigu-
rile* Egiptului ºi negoþul Etiopiei, ºi
ale sabeenilor, oameni de staturã
înaltã, vor trece la tine ºi vor fi ale
tale. Popoarele acestea vor merge
dupã tine, vor trece înlãnþuite**, se
vor închina înaintea ta ºi-þi vor zice
rugându-te: „Numai† la tine Se aflã
Dumnezeu ºi nu†† este alt Dumnezeu
afarã de El.”

*Ps. 68.31; 72.10,11. Cap. 49.23; 60.9,10,14,16.
Zah. 8.22,23. **Ps. 149.8. †1 Cor 14.25. ††Vers. 5.

15. Dar Tu eºti un Dumnezeu care*
Te ascunzi, Tu, Dumnezeul lui Israel,
Mântuitorule! *Ps. 44.24. Cap. 8.17; 57.17.

16. Toþi sunt ruºinaþi ºi uluiþi,
toþi pleacã plini de ocarã, fãuritorii*
idolilor. *Cap. 44.11.

17. Dar* Israel va fi mântuit de
Domnul, cu o mântuire veºnicã. Voi
nu veþi fi nici ruºinaþi, nici înfruntaþi,
în veci.” *Vers. 25. Cap. 26.4. Rom. 11.26.

18. Cãci aºa vorbeºte Domnul, Fãcã-
torul cerurilor, singurul Dumnezeu
care* a întocmit pãmântul, l-a fãcut ºi
l-a întãrit, l-a fãcut nu ca sã fie pustiu,
ci l-a întocmit ca sã fie locuit: „Eu**
sunt Domnul, ºi nu este altul!

*Cap. 42.5. **Vers. 5.

19. Eu n-am vorbit în* ascuns, într-un
colþ întunecos al pãmântului. Eu n-am
zis seminþei lui Iacov: „Cãutaþi-Mã în
zadar!” Eu**, Domnul, spun ce este
adevãrat, vestesc ce este drept.

*Deut. 30.11. Cap. 48.16. **Ps. 19.8; 119.137,138.

20. Strângeþi-vã, veniþi ºi apropiaþi-vã
împreunã, voi cei scãpaþi dintre
neamuri! N-au* nici o pricepere cei ce
îºi duc idolul de lemn ºi cheamã pe un
dumnezeu care nu poate** sã-i mân-
tuiascã. *Cap. 44.17-19; 46.7; 48.7. 
Rom. 1.22,23. **Cap. 41.22; 43.9; 44.7; 46.10; 48.14.

21. Spuneþi-le ºi aduceþi-i încoace, ca
sã se sfãtuiascã unii cu alþii! Cine a
prorocit aceste lucruri de la început
ºi le-a vestit demult? Oare nu Eu,
Domnul? Nu* este alt Dumnezeu decât
Mine, Eu sunt singurul Dumnezeu
drept ºi mântuitor, alt Dumnezeu afarã
de Mine nu este.

*Vers. 5,14,18. Cap. 44.8; 46.9; 48.3, etc.

22. Întoarceþi-vã* la Mine, ºi veþi fi
mântuiþi toþi cei ce sunteþi la marginile

pãmântului! Cãci Eu sunt Dumnezeu,
ºi nu altul. *Ps. 22.27; 65.5.

23. Pe* Mine însumi Mã jur, adevãrul
iese din gura Mea, ºi cuvântul Meu nu
va fi luat înapoi: orice** genunchi se
va pleca înaintea Mea ºi orice† limbã
va jura pe Mine.

*Gen. 22.16. Evr. 6.13. **Rom. 14.11. Filp. 2.10.
†Gen. 31.53. Deut. 6.13. Ps. 63.11. Cap. 65.16.

24. „Numai în Domnul”, Mi se va
zice, „locuieºte dreptatea* ºi puterea;
la El vor veni, ºi vor fi înfruntaþi
toþi** cei ce erau mâniaþi împotriva
Lui. *Ier. 23.5. 1 Cor. 1.30. **Cap. 41.11.

25. În* Domnul vor fi fãcuþi** nepri-
hãniþi ºi proslãviþi toþi urmaºii lui
Israel.” *Vers. 17. **1 Cor. 1.31.

46 1. Bel se prãbuºeºte*, Nebo
cade; idolii lor sunt puºi pe vite

ºi dobitoace; idolii pe care-i purtaþi
voi au ajuns o sarcinã, o povarã**
pentru vita obositã!

*Cap. 21.9. Ier. 50.2; 51.44. **Ier. 10.5.

2. Au cãzut, s-au prãbuºit împreunã,
nu pot sã scape povara; ei înºiºi* se
duc în robie. *Ier. 48.7.

3. „Ascultaþi-Mã, casa lui Iacov ºi
toatã rãmãºiþa casei lui Israel, voi, pe
care v-am luat în spinare de la obârºia
voastrã, pe* care v-am purtat pe umãr
de la naºterea voastrã:

*Exod 17.4. Deut. 1.31; 32.11. Ps. 71.6. Cap. 63.9.

4. pânã la bãtrâneþea voastrã Eu* voi
fi acelaºi, pânã la cãrunteþea voastrã
vã voi** sprijini. V-am purtat, ºi tot
vreau sã vã mai port, sã vã sprijin ºi sã
vã mântuiesc.

*Ps. 102.27. Mal. 3.6. **Ps. 48.14; 71.18.

5. Cu* cine Mã veþi pune alãturi ca
sã Mã asemãnaþi? Cu cine Mã veþi
asemãna ºi Mã veþi potrivi?

*Cap. 40.18,25.

6. Ei* varsã aurul din pungã ºi cân-
tãresc argintul în cumpãnã; tocmesc
un argintar sã facã un dumnezeu din
ele ºi se închinã ºi îngenuncheazã
înaintea lui. *Cap. 40.19; 41.6; 44.12,19. Ier. 10.3.

7. Îl* poartã, îl iau pe umãr, îl pun la
locul lui; acolo rãmâne, ºi nu se miºcã
din locul lui. Apoi strigã** la el, dar nu
rãspunde, nici nu-i scapã din nevoie.

*Ier. 10.5. **Cap. 45.20.

8. Þineþi* minte aceste lucruri ºi fiþi
oameni! Veniþi-vã în fire, pãcãtoºilor.

*Cap. 44.19; 47.4.

9. Aduceþi-vã* aminte de cele petre-
cute în vremurile strãbune; cãci Eu sunt
Dumnezeu, ºi nu este altul**, Eu sunt
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Dumnezeu, ºi nu este nici unul ca
Mine. *Deut. 32.7. **Cap. 45.5,21.

10. Eu* am vestit de la început ce are
sã se întâmple ºi cu mult înainte ce nu
este încã împlinit. Eu zic: „Hotãrâ-
rile** Mele vor rãmâne în picioare ºi
Îmi voi aduce la îndeplinire toatã voia
Mea. *Cap. 45.21. 
**Ps. 33.11. Prov. 19.21; 21.30. Fapt. 5.39. Evr. 6.17.

11. Eu chem de la* rãsãrit o pasãre de
pradã; dintr-o þarã depãrtatã, un om ca
sã împlineascã planurile** Mele: da,
Eu am† spus ºi Eu voi împlini; Eu am
plãnuit ºi Eu voi înfãptui.

*Cap. 41.2,25. **Cap. 44.28; 45.13. †Num. 23.19.

12. Ascultaþi-Mã, oameni* cu inima
împietritã, vrãjmaºi** ai neprihãnirii!

*Ps. 76.5. **Rom. 10.3.

13. Eu Îmi apropii* neprihãnirea:
nu este departe; ºi mântuirea Mea
nu** va zãbovi. Eu voi pune mân-
tuirea† Mea în Sion ºi slava Mea
peste Israel.

*Cap. 51.5. Rom. 1.17; 3.21. **Hab. 2.3. †Cap. 62.11.

471. Coboarã-te* ºi ºezi** în     þã-
rânã, fecioarã, fiica Babilonului;

ºezi pe pãmânt, fãrã scaun de domnie,
fiica haldeilor; cãci nu te vor mai
numi subþiricã ºi plãcutã.

*Ier. 48.18. **Cap. 3.26.

2. Ia* pietrele de moarã ºi macinã
fãinã; scoate-þi marama, ridicã-þi poala
rochiei, descoperã-þi picioarele, treci
râurile! *Exod 11.5. Judc. 16.21. Mat. 24.41.

3. Goliciunea* þi se va descoperi, ºi þi
se va vedea ruºinea. Mã voi rãzbuna**
ºi nu voi cruþa pe nimeni. –

*Cap. 3.17; 20.4. Ier. 13.22,26. Naum 3.5. **Rom. 12.19.

4. Rãscumpãrãtorul nostru Se cheamã
Domnul oºtirilor*, Sfântul lui Israel. –

*Cap. 43.3,14. Ier. 50.34.

5. ªezi într-un colþ ºi taci*, fata
haldeilor! Cãci** nu te vor mai numi
împãrãteasa împãrãþiilor.

*1 Sam. 2.9. **Vers. 7. Cap. 13.19. Dan. 2.37.

6. Mã* mâniasem pe poporul Meu,
Îmi pângãrisem** moºtenirea ºi-i
dãdusem în mâinile tale: dar tu n-ai
avut milã de ei, ci þi-ai apãsat greu†
jugul asupra bãtrânului. *2 Sam. 24.14. 
2 Cron. 28.9. Zah. 1.15. **Cap. 43.28. †Deut. 28.50.

7. Tu ziceai: „În veci voi fi împãrã-
teasã*!”, ºi nu te-ai gândit**, nici† 
n-ai visat cã lucrul acesta are sã se
sfârºeascã.

*Vers. 5. Apoc. 18.7. **Cap. 46.8. †Deut. 32.29.

8. Ascultã însã acum, tu cea dedatã
plãcerilor, care stai fãrã grijã ºi zici

în inima ta: „Eu*, ºi numai eu, nu voi
fi niciodatã vãduvã ºi nu** voi fi
niciodatã lipsitã de copii!”

*Vers. 10. Þef. 2.15. **Apoc. 18.7.

9. ªi totuºi aceste douã* lucruri þi se
vor întâmpla deodatã**, în aceeaºi zi:
ºi pierderea copiilor, ºi vãduvia; vor
cãdea asupra ta cu putere mare, în
ciuda tuturor vrãjitoriilor tale ºi
multelor† tale descântece.

*Cap. 51.19. **1 Tes. 5.3. †Naum 3.4.

10. Cãci* te încredeai în rãutatea ta ºi
ziceai**: „Nimeni nu mã vede!” Înþe-
lepciunea ºi ºtiinþa ta te-au amãgit,
de† ziceai în inima ta: „Eu ºi numai
eu.” *Ps. 52.7. **Cap. 29.15. Ezec. 8.12; 9.9. †Vers. 8.

11. De aceea, nenorocirea va veni
peste tine fãrã sã-i vezi zorile; urgia
va cãdea peste tine fãrã s-o poþi
împãca; ºi deodatã va veni peste tine
prãpãdul* pe neaºteptate. *1 Tes. 5.3.

12. Vino, dar, cu descântecele tale ºi
cu mulþimea vrãjitoriilor tale, cãrora
þi-ai închinat munca din tinereþe;
poate cã vei putea sã tragi vreun folos
din ele, poate cã vei izbuti.
13. Te-ai obosit* tot întrebând; sã se

scoale dar ºi sã te scape cei** ce
împart cerul, care pândesc stelele, care
vestesc, dupã lunile noi, ce are sã þi se
întâmple! *Cap. 57.10. **Cap. 44.25. Dan. 2.2.

14. Iatã-i, au ajuns ca miriºtea* pe
care o arde focul ºi nu-ºi vor scãpa
viaþa din flãcãri: cãci nu va fi ca un
cãrbune la care se încãlzeºte cineva,
nici un foc la care stã. *Naum 1.10. Mal. 4.1.

15. Aºa va fi soarta acelora pe care te
oboseai sã-i întrebi. ªi cei cu* care ai
fãcut negoþ din tinereþea ta se vor
risipi fiecare într-o parte: ºi nu va fi
nimeni care sã-þi vinã în ajutor.

*Apoc. 18.11.

Vechile ºi noile prorocii

481. Ascultaþi lucrul acesta, casa
lui Iacov, voi, care purtaþi numele

lui Israel ºi care* aþi ieºit din apele lui
Iuda; voi, care** aþi jurat pe Numele
Domnului ºi care chemaþi pe Dum-
nezeul lui Israel, dar† nu în adevãr,
nici cu neprihãnire!
*Ps. 68.26. **Deut. 6.13. Cap. 65.16. Þef. 1.5. †Ier. 4.2; 5.2.

2. Cãci ei îºi trag numele de la*
cetatea sfântã ºi se** bizuie pe Dum-
nezeul lui Israel, al cãrui nume este
Domnul oºtirilor.

*Cap. 52.1. **Mica 3.11. Rom. 2.17.

3. De multã vreme am fãcut* cele
dintâi prorocii, din gura Mea au ieºit
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ºi Eu le-am vestit: deodatã am lucrat,
ºi** s-au împlinit.
*Cap. 41.22; 42.9; 43.9; 44.7,8; 45.21; 46.9,10. **Ios. 21.45.

4. ªtiind cã eºti împietrit, cã grumazul*
îþi este un drug de fier ºi cã ai o frunte
de aramã, *Exod 32.9. Deut. 31.27.

5. þi-am* vestit demult aceste lucruri, þi
le-am spus mai înainte ca sã se întâmple,
ca sã nu poþi sã zici: „Idolul meu le-a
fãcut, chipul meu cioplit sau chipul
meu turnat le-a poruncit!” *Vers. 3.

6. Ai auzit toate aceste lucruri pe
care le vezi acum! ªi nu vreþi sã le
mãrturisiþi acum?... De acum, îþi vestesc
lucruri noi, ascunse, necunoscute de
tine.
7. Ele se fac în timpul de faþã ºi nu

fac parte din trecut; pânã în ziua de
azi n-aveai nici o cunoºtinþã despre
ele, ca sã nu poþi zice: „Iatã cã le
ºtiam.”
8. Nici nu le-ai auzit, nici nu le-ai

ºtiut ºi nici nu-þi era deschisã odini-
oarã urechea la ele: cãci ºtiam cã ai sã
fii necredincios ºi cã din* naºtere ai
fost numit rãzvrãtit. *Ps. 58.3.

9. Din* pricina Numelui Meu sunt
îndelung** rãbdãtor, pentru slava Mea
Mã opresc faþã de tine, ca sã nu te
nimicesc. *Ps. 79.9; 106.8. 
Vers. 11. Cap. 43.25. Ezec. 20.9,14,22,44. **Ps. 78.38.

10. Iatã, te-am pus în cuptor*, dar nu
te-am gãsit argint; te-am lãmurit în
cuptorul urgiei. *Ps. 66.10.

11. Din* dragoste pentru Mine, din
dragoste pentru Mine vreau sã lucrez!
Cãci cum** ar putea fi hulit Numele
Meu? Nu† voi da altuia slava Mea.

*Vers. 9. **Deut. 32.26,27. Ezec. 20.9. †Cap. 42.8.

12. Ascultã-Mã, Iacove! ªi tu, Israele,
pe care te-am chemat! Eu, Eu* sunt
Cel Dintâi ºi tot Eu sunt ºi Cel** din
Urmã.

*Deut. 32.39. **Cap. 41.4; 44.6. Apoc. 1.17; 22.13.

13. Mâna* Mea a întemeiat pãmântul,
ºi dreapta Mea a întins cerurile: cum
le-am** chemat, s-au ºi înfãþiºat
îndatã. *Ps. 102.25. **Cap. 40.26.

14. Strângeþi-vã* cu toþii ºi ascultaþi!
Cine dintre ei a vestit aceste lucruri?
Acela pe care-l iubeºte Domnul** va
împlini voia† Lui împotriva Babilo-
nului, ºi braþul lui va apãsa asupra
haldeilor.
*Cap. 41.22; 43.9; 44.7; 45.20,21. **Cap. 45.1. †Cap. 44.28.

15. Eu am vorbit ºi Eu* l-am ºi
chemat; Eu l-am adus, ºi lucrarea lui
va izbuti. *Cap. 45.1,2, etc.

16. Apropiaþi-vã de Mine ºi ascultaþi!
De la început, n-am* vorbit în ascuns,
de la obârºia acestor lucruri, am fost
de faþã. ªi acum, Domnul** Dum-
nezeu M-a trimis cu Duhul Sãu.”

*Cap. 45.19. **Cap. 61.1,24. Zah. 2.8,9,11.

17. Aºa vorbeºte Domnul*, Rãscum-
pãrãtorul tãu, Sfântul lui Israel: „Eu,
Domnul Dumnezeul tãu, te învãþ ce
este de folos ºi te cãlãuzesc** pe calea
pe care trebuie sã mergi!

*Vers. 20. Cap. 43.14; 44.6,24. **Ps. 32.8.

18. O*! de ai fi luat aminte la porun-
cile Mele, atunci** pacea ta ar fi fost
ca un râu, ºi fericirea ta, ca valurile
mãrii. *Deut. 32.29. Ps. 81.13. **Ps. 119.165.

19. Sãmânþa* ta ar fi fost ca nisipul,
ºi roadele pântecelui tãu, ca boabele de
nisip; numele tãu n-ar fi fost ºters ºi
nimicit înaintea Mea. *Gen. 22.17. Osea 1.10.

20. Ieºiþi* din Babilon, fugiþi din
mijlocul haldeilor! Vestiþi, trâmbiþaþi
cu glas de veselie, daþi de ºtire pânã la
capãtul pãmântului, spuneþi: „Domnul
a rãscumpãrat** pe robul Sãu, Iacov!”

*Cap. 52.11. Ier. 50.8; 51.6,45. Zah. 2.6,7. Apoc. 18.4.
**Exod 19.4-6. Cap. 44.22,23.

21. ªi nu vor suferi de sete* în pus-
tiurile în care-i va duce: ci va face**
sã curgã pentru ei apã din stâncã, va
despica stânca, ºi va curge apa.

*Cap. 41.17,18. **Exod 17.6. Num. 20.11. Ps. 105.41.

22. Cei rãi n-au pace*, zice Domnul.
*Cap. 57.21.

Lumina neamurilor

491. Ascultaþi-Mã*, ostroave!
Luaþi aminte, popoare depãrtate!

Domnul** M-a chemat din sânul
mamei ºi M-a numit de la ieºirea din
pântecele mamei. *Cap. 41.1. **Vers. 5. 
Ier. 1.5. Mat. 1.20,24. Luca 1.15,31. Ioan 10.36. Gal. 1.15.

2. Mi-a fãcut gura* ca o sabie
ascuþitã, M-a acoperit cu** umbra
mâinii Lui; ºi M-a fãcut o† sãgeatã
ascuþitã, M-a ascuns în tolba Lui cu
sãgeþi. *Cap. 11.1; 51.16. 
Osea 6.5. Evr. 4.12. Apoc. 1.16. **Cap. 51.16. †Ps. 45.5.

3. „ªi mi-a zis: „Israele, tu eºti robul*
Meu în** care Mã voi slãvi.”
*Cap. 42.1. Zah. 3.8. **Cap. 44.23. Ioan 13.31; 15.8. Efes. 1.6.

4. ªi* eu mã gândeam: „Degeaba am
muncit, în zadar ºi fãrã folos mi-am
istovit puterea. Dar dreptul meu este
la Domnul, ºi rãsplata mea, la Dum-
nezeul meu. *Ezec. 3.19.

5. ªi acum, Domnul vorbeºte, El, care*
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M-a întocmit din pântecele mamei ca
sã fiu Robul Lui, ca sã aduc înapoi la
El pe Iacov ºi pe Israel, care este
încã** împrãºtiat; cãci Eu sunt preþuit
înaintea Domnului, ºi Dumnezeul Meu
este tãria Mea. *Vers. 1. **Mat. 23.37.

6. El zice: „Este prea puþin lucru sã
fii Robul Meu ca sã ridici seminþiile
lui Iacov ºi sã aduci înapoi rãmãºiþele
lui Israel. De aceea, Te pun sã fii
Lumina* neamurilor, ca sã duci mân-
tuirea pânã la marginile pãmântului.”

*Cap. 42.6; 60.3. Luca 2.32. Fapt. 13.47; 26.18.

7. Aºa vorbeºte Domnul, Rãscumpã-
rãtorul, Sfântul lui Israel, cãtre* Cel
dispreþuit ºi urât de popor, cãtre Robul
celor puternici: „Împãraþii** vor vedea
lucrul acesta, ºi se vor scula, ºi voie-
vozii se vor arunca la pãmânt ºi se vor
închina, din pricina Domnului, care
este credincios, din pricina Sfântului
lui Israel, care Te-a ales.”

*Cap. 53.3. Mat. 26.67. **Ps. 72.10,11. Vers. 23.

Aºezarea din nou a lui Israel
8. Aºa vorbeºte mai departe Domnul:

„La* vremea îndurãrii, Te voi asculta,
ºi în ziua mântuirii, Te voi ajuta; Te
voi pãzi ºi Te voi pune** sã faci
legãmânt cu poporul, sã ridici þara ºi
sã împarþi moºtenirile pustiite;

*Ps. 69.13. 2 Cor. 6.2. **Cap. 42.6.

9. sã spui prinºilor* de rãzboi:
„Ieºiþi!”, ºi celor ce sunt în întuneric:
„Arãtaþi-vã!” Ei vor paºte pe drumuri
ºi vor gãsi locuri de pãºune pe toate
coastele. *Cap. 42.7. Zah. 9.12.

10. Nu le va fi foame*, nici nu le va
fi sete; nu-i** va bate arºiþa, nici
soarele; cãci Cel ce are milã de ei îi va
cãlãuzi† ºi-i va duce la izvoare de ape.

*Apoc. 7.16. **Ps. 121.6. †Ps. 23.2.
11. Voi* preface toþi munþii Mei în

drumuri, ºi drumurile Mele vor fi bine
croite. *Cap. 40.4.
12. Iatã-i* cã vin de departe, unii de

la miazãnoapte ºi de la apus, iar alþii
din þara Sinim. *Cap. 43.5,6.
13. Bucuraþi-vã*, ceruri! Veseleºte-te,

pãmântule! Izbucniþi în strigãte de
bucurie, munþilor! Cãci Domnul
mângâie pe poporul Sãu ºi are milã de
nenorociþii Lui.” *Cap. 44.23.
14. Sionul zicea*: „M-a pãrãsit Domnul

ºi m-a uitat Domnul!” *Cap. 40.27.
15. Poate* o femeie sã uite copilul pe

care-l alãpteazã ºi sã n-aibã milã de
rodul pântecelui ei? Dar** chiar dacã

l-ar uita, totuºi Eu nu te voi uita cu nici
un chip: *Ps. 103.13. Mal. 3.17. Mat. 7.11. **Rom. 11.29.

16. Iatã cã te-am sãpat pe* mâinile
Mele, ºi zidurile tale sunt totdeauna
înaintea ochilor Mei! *Exod 13.9. Cânt. 8.6.

17. Fiii tãi aleargã; dar* cei ce te
dãrâmaserã ºi te pustiiserã vor ieºi din
mijlocul tãu. *Vers. 19.

18. Ridicã-þi* ochii de jur împrejur
ºi priveºte: toþi aceºtia se strâng, vin
la tine. Pe viaþa Mea, zice Domnul, cã
te vei îmbrãca cu toþi aceºtia ca** ºi
cu o podoabã ºi te vei încinge cu ei ca
o mireasã. *Cap. 60.4. **Prov. 17.6.

19. Cãci locurile tale pustiite ºi pustii,
þara ta nimicitã, vor* fi strâmte pentru
locuitorii tãi; ºi cei ce voiau sã te
mãnânce se vor depãrta.

*Cap. 54.1,2. Zah. 2.4; 10.10.

20. Fiii* aceºtia de care ai fost
lipsit** vor spune mereu la urechile
tale: „Locul este prea strâmt pentru
mine; fã-mi loc, ca sã pot sã mã aºez.”

*Cap. 60.4. **Mat. 3.9. Rom. 11.11,12, etc.

21. ªi vei zice în inima ta: „Cine mi
i-a nãscut? Cãci eram fãrã copii ºi
stearpã; eram roabã, izgonitã: cine i-a
crescut? Rãmãsesem singurã: unde
erau aceºtia?”
22. De aceea, aºa* vorbeºte Domnul

Dumnezeu: „Iatã, voi face neamurilor
semn cu mâna ºi-Mi voi înãlþa steagul
spre popoare; ele vor aduce înapoi pe
fiii tãi în braþele lor ºi vor duce pe
fiicele tale pe umeri. *Cap. 60.4; 66.20.

23. Te vor hrãni împãraþi*, ºi împãrã-
tesele lor te vor alãpta. Se vor închina
cu faþa la pãmânt înaintea ta ºi vor
linge** þãrâna de pe picioarele tale, ca
sã ºtii cã Eu sunt Domnul ºi cã† cei ce
nãdãjduiesc în Mine nu vor fi daþi de
ruºine.” – *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.

24. Se poate* lua prada celui puternic?
ªi poate sã scape cel prins din
prinsoare? – *Mat. 12.29. Luca 11.21,22.

25. „Da, zice Domnul, prada celui
puternic îi va fi luatã, ºi cel prins de
asupritor va scãpa; cãci Eu voi lupta
împotriva vrãjmaºilor tãi ºi voi scãpa
pe fiii tãi.
26. Eu voi da* asupritorilor tãi sã-ºi

mãnânce carnea, ºi se vor îmbãta ca de
must de însuºi sângele** lor. ªi va† ºti
orice fãpturã cã Eu sunt Domnul,
Mântuitorul tãu, Rãscumpãrãtorul tãu,
Puternicul lui Iacov.”

*Cap. 9.20. **Apoc. 14.20; 16.6. †Ps. 9.16. Cap. 60.16.
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Robul Domnului, batjocorit ºi ajutat

501. Aºa vorbeºte Domnul: „Unde
este cartea* de despãrþire prin

care am izgonit pe mama voastrã?
Sau cãruia dintre cei ce M-au împru-
mutat** v-am vândut? Vedeþi, din
pricina fãrãdelegilor voastre aþi fost
vânduþi†, ºi din pricina pãcatelor
voastre a fost izgonitã mama voastrã.

*Deut. 24.1. Ier. 3.8. Osea 2.2. **2 Împ. 4.1. Mat. 18.25.
†Cap. 52.3.

2. Pentru ce nu era nimeni când am
venit? Pentru ce n-a rãspuns nimeni
când* am strigat? Este mâna** Mea
prea scurtã ca sã rãscumpere? Sau 
n-am Eu destulã putere ca sã izbã-
vesc? Cu† mustrarea Mea Eu usuc††
marea ºi prefac râurile*† în pustiu;
peºtii†* lor se stricã din lipsã de apã ºi
pier de sete! *Prov. 1.24. Cap. 65.12; 66.4. 
Ier. 7.13; 35.15. **Num. 11.23. Cap. 59.1. †Ps. 106.9. Naum
1.4. ††Exod 14.21. *†Ios. 3.16. †*Exod 7.18,21.

3. Îmbrac* cerurile cu negura de jale
ºi** le învelesc cu un sac.

*Exod 10.21. **Apoc. 6.12.

4. „Domnul* Dumnezeu Mi-a dat o
limbã iscusitã, ca sã ºtiu sã înviorez cu
vorba pe cel** doborât de întristare. El
Îmi trezeºte în fiecare dimineaþã, El Îmi
trezeºte urechea sã ascult cum ascultã
niºte ucenici. *Exod 4.11. **Mat. 11.28.

5. Domnul Dumnezeu Mi-a* deschis
urechea, ºi nu M-am împotrivit**, nici
nu M-am tras înapoi.
*Ps. 40.6-8. **Mat. 26.39. Ioan 14.31. Filp. 2.8. Evr. 10.5, etc.

6. Mi-am dat spatele* înaintea celor
ce Mã loveau, ºi obrajii**, înaintea
celor ce-Mi smulgeau barba; nu Mi-am
ascuns faþa de ocãri ºi de scuipãri.

*Mat. 26.67; 27.26. Ioan 18.22. **Plân. 3.30.

7. Dar Domnul Dumnezeu M-a
ajutat; de aceea nu M-am ruºinat, de
aceea Mi-am fãcut* faþa ca o cremene,
ºtiind cã nu voi fi dat de ruºine.

*Ezec. 3.8,9.

8. Cel ce Mã îndreptãþeºte este
aproape*: „Cine va vorbi împotriva
Mea? Sã ne înfãþiºãm împreunã! Cine
este potrivnicul Meu? Sã înainteze
spre Mine!” *Rom. 8.32-34.

9. Iatã*, Domnul Dumnezeu Mã
ajutã: cine Mã va osândi? Într-adevãr
se prefac cu toþii în zdrenþe ca o hainã:
molia** îi va mânca.

*Iov 13.28. Ps. 102.26. Cap. 51.6. **Cap. 51.8.

10. Cine dintre voi se teme de
Domnul sã asculte glasul Robului
Sãu! Cine umblã în* întuneric ºi n-are
luminã sã** se încreadã în Numele

Domnului ºi sã se bizuie pe Dumnezeul
lui! *Ps. 23.4. **2 Cron. 20.20. Ps. 20.7.

11. Iar voi toþi care aprindeþi focul
ºi puneþi tãciuni pe el umblaþi în
lumina focului vostru ºi în tãciunii pe
care i-aþi aprins. Din* mâna Mea vi se
întâmplã aceste lucruri, ca sã zãceþi în
dureri**. *Ioan 9.39. **Ps. 16.4.

Izbãvirea ºi întoarcerea

511. Ascultaþi-Mã*, voi** care
umblaþi dupã neprihãnire, care

cãutaþi pe Domnul! Priviþi spre stânca
din care aþi fost ciopliþi, spre gaura
gropii din care aþi fost scoºi.

*Vers. 7. **Rom. 9.30-32.

2. Uitaþi-vã* la pãrintele vostru
Avraam ºi spre Sara, care v-a nãscut;
cãci** l-am chemat când era numai el
singur, l-am† binecuvântat ºi înmulþit.

*Rom. 4.1,16. Evr. 11.11,12. **Gen. 12.1,2. †Gen. 24.1,35.

3. Tot astfel, Domnul are milã* de
Sion ºi mângâie toate dãrâmãturile lui.
El va face pustiul lui ca** un rai, ºi
pãmântul lui uscat, ca o grãdinã a
Domnului. Bucuria ºi veselia vor fi în
mijlocul lui, mulþumiri ºi cântãri de
laudã. *Ps. 102.13. Vers. 12. Cap. 40.1; 52.9.

**Gen. 13.10. Ioel 2.3.

4. Ia aminte spre Mine, dar, poporul
Meu, pleacã urechea spre Mine, neamul
Meu! Cãci* din Mine va ieºi legea,    ºi
voi pune legea Mea luminã** popoa-
relor. *Cap. 2.3; 42.4. **Cap. 42.6.

5. Neprihãnirea* Mea este aproape,
mântuirea Mea se va arãta, ºi braþele**
Mele vor judeca popoarele, ostroavele†
vor nãdãjdui în Mine ºi se vor încrede
în†† braþul Meu.

*Cap. 46.13; 56.1. Rom. 1.16,17. **Ps. 67.4; 98.9.
†Cap. 60.9. ††Rom. 1.16.

6. Ridicaþi* ochii spre cer ºi priviþi în
jos pe pãmânt! Cãci cerurile** vor pieri
ca un fum, pãmântul† se va preface în
zdrenþe ca o hainã, ºi locuitorii lui vor
muri ca niºte muºte; dar mântuirea
Mea va dãinui în veci, ºi neprihãnirea
Mea nu va avea sfârºit. *Cap. 40.26.

**Ps. 102.26. Mat. 24.35. 2 Pet. 3.10,12. †Cap. 50.9.

7. Ascultaþi-Mã*, voi care cunoaºteþi
neprihãnirea, popor care ai în** inimã
legea Mea! Nu† te teme de ocara
oamenilor ºi nu tremura de ocãrile lor.

*Vers. 1. **Ps. 37.31. †Mat. 10.28. Fapt. 5.41.

8. Cãci* îi va mânca molia ca pe o
hainã ºi-i va roade viermele cum roade
lâna; dar neprihãnirea Mea va dãinui
în veci, ºi mântuirea Mea se va întinde
din veac în veac.” *Cap. 50.9.
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9. Trezeºte-te*, trezeºte-te ºi îmbra-
cã-te** cu putere, braþ al Domnului!
Trezeºte-te ca† în zilele de odinioarã
ºi în veacurile din vechime! Oare†† 
n-ai doborât Tu Egiptul*† ºi ai strãpuns
balaurul†*? *Ps. 44.23. 
Cap. 52.1. **Ps. 93.1. Apoc. 11.17. †Ps. 44.1. ††Iov 26.12.
*†Ps. 87.4; 89.10. †*Ps. 74.13,14. Cap. 27.1. Ezec. 29.3.

10. Nu eºti Tu acela care ai uscat*
marea, apele adâncului celui mare, ºi
ai croit în adâncimile mãrii un drum
pentru trecerea celor rãscumpãraþi?

*Exod 14.21. Cap. 43.16.

11. Astfel cei* rãscumpãraþi de
Domnul se vor întoarce, vor veni în
Sion cu cântãri de biruinþã, ºi o bucurie
veºnicã le va încununa capul; îi va
apuca veselia ºi bucuria, iar durerea ºi
gemetele vor fugi. *Cap. 35.10.

12. „Eu, Eu vã mângâi*. Dar cine eºti
tu, ca sã te temi de** omul cel muritor,
ºi de fiul omului, care trece ca iarba†,

*Vers. 3. 2 Cor. 1.3. **Ps. 118.6. †Cap. 40.6. 1 Pet. 1.24.

13. ºi sã uiþi pe Domnul, care te-a
fãcut, care* a întins cerurile ºi a
întemeiat pãmântul? De ce sã tremuri
necontenit toatã ziua, înaintea mâniei
asupritorului, când umblã sã te nimi-
ceascã? Unde** este mânia asupri-
torului?

*Iov 9.8. Ps. 104.2. Cap. 40.22; 42.5; 44.24. **Iov 20.7.

14. În curând cel încovoiat sub fiare
va fi dezlegat; nu* va muri în groapã
ºi nu va duce lipsã de pâine. *Zah. 9.11.

15. Eu sunt Domnul Dumnezeul tãu
care* stârnesc marea ºi fac sã-i urle
valurile ºi al cãrui nume este Domnul
oºtirilor. *Iov 26.12. Ps. 74.13. Ier. 31.35.

16. Eu pun* cuvintele Mele în gura ta
ºi te acopãr** cu umbra mâinii Mele,
ca sã întind† ceruri noi ºi sã întemeiez
un pãmânt nou, ºi sã zic Sionului: „Tu
eºti poporul Meu!”

*Deut. 18.18. Cap. 59.21. Ioan 3.34. **Cap. 49.2.
†Cap. 65.17; 66.22.

17. Trezeºte-te*, trezeºte-te! Scoalã-te,
Ierusalime care ai** bãut din mâna
Domnului potirul mâniei Lui, care ai
bãut†, ai sorbit pânã în fund potirul
ameþelii!

*Cap. 52.1. **Iov 21.20. Ier. 25.15,16. †Deut. 28.28,34.
Ps. 60.3; 75.8. Ezec. 23.32-34. Zah. 12.2. Apoc. 14.10.

18. Cãci nu este nici unul care sã-l
cãlãuzeascã din toþi copiii pe care i-a
nãscut, nu este nici unul care sã-l ia de
mânã din toþi copiii pe care i-a
crescut.
19. Amândouã aceste lucruri þi s-au

întâmplat*: – dar cine te va plânge?

– pustiirea ºi dãrãpãnarea, foametea ºi
sabia. – „Cum** sã te mângâi Eu?”

*Cap. 47.9. **Amos 7.2.

20. Fiii* tãi leºinaþi zãceau în toate
colþurile uliþelor ca cerbul într-un laþ,
plini de mânia Domnului ºi de mus-
trarea Dumnezeului tãu. *Plân. 2.11,12.

21. De aceea, nenorocitule, beat ce
eºti, dar* nu de vin, ascultã:

*Vers. 17. Plân. 3.15.

22. Aºa vorbeºte Domnul tãu, Domnul
Dumnezeul tãu care* apãrã pe poporul
Lui: „Iatã cã îþi iau din mânã potirul
ameþelii, potirul mâniei Mele, ca sã nu
mai bei din el! *Ier. 50.34.

23. ªi îl* voi pune în mâna asupri-
torilor tãi, care** îþi ziceau: „Îndoaie-te,
ca sã trecem peste tine!” Îþi fãceai
atunci spinarea ca un pãmânt ºi ca o
uliþã pentru trecãtori.”

*Ier. 25.17,26,28. Zah. 12.2. **Ps. 66.11,12.

521. Trezeºte-te, trezeºte-te*!
Îmbracã-te în podoaba ta, Sioane!

Pune-þi hainele de sãrbãtoare, Ierusa-
lime, cetate** sfântã! Cãci† nu va mai
intra în tine nici†† un om netãiat
împrejur sau necurat.

*Cap. 51.9,17. **Neem. 11.1. Cap. 48.2. Mat. 4.5.
Apoc. 21.2. †Cap. 35.8; 60.21. Naum 1.15. ††Apoc. 21.27.

2. Scuturã-þi* þãrâna de pe tine,
scoalã-te ºi ºezi în capul oaselor,
Ierusalime! Dezleagã-þi** legãturile
de la gât, fiicã, roabã a Sionului!

*Cap. 3.26; 51.23. **Zah. 2.7.

3. Cãci aºa vorbeºte Domnul: „Fãrã
platã* aþi fost vânduþi ºi nu veþi fi
rãscumpãraþi cu preþ de argint.”

*Ps. 44.12. Cap. 45.13. Ier. 15.13.

4. Cãci aºa vorbeºte Domnul Dum-
nezeu: „Odinioarã, poporul Meu s-a
coborât sã locuiascã pentru o vreme în
Egipt*; apoi asirianul l-a asuprit fãrã
temei. *Gen. 46.6. Fapt. 7.14.

5. ªi acum, ce am sã fac aici – zice
Domnul – când poporul Meu a fost
luat pe nimic? Asupritorii lui strigã de
bucurie – zice Domnul – ºi cât e
ziulica de mare este batjocorit*
Numele Meu. *Ezec. 36.20,23. Rom. 2.24.

6. De aceea poporul Meu va cunoaºte
Numele Meu; de aceea va ºti în ziua
aceea cã Eu vorbesc ºi zic: „Iatã-Mã!”
7. Ce* frumoase sunt pe munþi

picioarele celui ce aduce veºti bune,
care vesteºte pacea, picioarele celui
ce aduce veºti bune, care vesteºte
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mântuirea, picioarele celui ce zice Sio-
nului: „Dumnezeul** tãu împãrãþeºte!”

*Naum 1.15. Rom. 10.15. **Ps. 93.1; 96.10; 97.1.

8. Iatã glasul strãjerilor tãi rãsunã; ei
înalþã glasul ºi strigã toþi de veselie,
cãci vãd cu ochii lor cum Se întoarce
Domnul în Sion.
9. Izbucniþi cu toate în strigãte de

bucurie, dãrâmãturi ale Ierusalimului!
Cãci* Domnul mângâie pe poporul
Sãu ºi rãscumpãrã** Ierusalimul.

*Cap. 51.3. **Cap. 48.20.

10. Domnul* Îºi descoperã braþul
Sãu cel sfânt înaintea tuturor neamu-
rilor; ºi toate** marginile pãmântului
vor vedea mântuirea Dumnezeului
nostru. – *Ps. 98.2,3. **Luca 3.6.

11. Plecaþi*, plecaþi, ieºiþi din Babilon!
Nu vã atingeþi de nimic necurat! Ieºiþi
din mijlocul lui! Curãþaþi-vã**, cei ce
purtaþi vasele Domnului! 

*Cap. 48.20. Ier. 50.8; 51.6,45. Zah. 2.6,7. 2 Cor. 6.17.
Apoc. 18.4. **Lev. 22.2, etc.

12. Nu* ieºiþi cu grabã, nu plecaþi în
fugã, cãci** Domnul vã va ieºi înainte
ºi† Dumnezeul lui Israel vã va tãia
calea. – *Exod 12.33,39. 
**Mica 2.13. †Num. 10.25. Cap. 58.8. Exod 14.19.

Fiinþa ºi lucrarea Robului Domnului
13. „Iatã, Robul* Meu va propãºi;

Se** va sui, Se va ridica, Se va înãlþa
foarte sus. *Cap. 42.1. **Filp. 2.9.

14. Dupã cum pentru mulþi a fost o
pricinã de groazã – atât de schimo-
nositã Îi era faþa* ºi atât de mult se
deosebea înfãþiºarea Lui de a fiilor
oamenilor – *Ps. 22.6,7. Cap. 53.2,3.
15. tot aºa*, pentru multe popoare va

fi o pricinã de bucurie; înaintea Lui
împãraþii** vor închide gura, cãci vor
vedea ce† nu li se mai istorisise ºi vor
auzi ce nu mai auziserã.”

*Ezec. 36.25. Fapt. 2.33. Evr. 9.13,14. **Cap. 49.7,23.
†Cap. 55.5. Rom. 15.21; 16.25,26. Efes. 3.5,9.

531. Cine a crezut* în ceea ce ni se
vestise? Cine a cunoscut braþul**

Domnului?
*Ioan 12.38. Rom. 10.16. **Cap. 51.9. Rom. 1.16. 1 Cor. 1.18.
2. El a crescut* înaintea Lui ca o

odraslã slabã, ca un lãstar care iese
dintr-un pãmânt uscat. N-avea** nici
frumuseþe, nici strãlucire ca sã ne
atragã privirile, ºi înfãþiºarea Lui
n-avea nimic care sã ne placã.

*Cap. 11.1. **Cap. 52.14. Marc. 9.12.

3. Dispreþuit* ºi pãrãsit de oameni,
Om al durerii ºi obiºnuit** cu suferinþa,
era aºa de dispreþuit, cã îþi întorceai

faþa de la El, ºi noi nu† L-am bãgat în
seamã.   *Ps. 22.6. Cap. 49.7. **Evr. 4.15. †Ioan 1.10,11.

4. Totuºi El* suferinþele noastre le-a
purtat, ºi durerile noastre le-a luat
asupra Lui, ºi noi am crezut cã este
pedepsit, lovit de Dumnezeu ºi smerit.

*Mat. 8.17. Evr. 9.28. 1 Pet. 2.24.

5. Dar El era strãpuns* pentru pãcatele
noastre, zdrobit pentru fãrãdelegile
noastre. Pedeapsa care ne dã pacea a
cãzut peste El, ºi prin rãnile** Lui
suntem tãmãduiþi.

*Rom. 4.25. 1 Cor. 15.3. 1 Pet. 3.18. **1 Pet. 2.24.

6. Noi* rãtãceam cu toþii ca niºte oi,
fiecare îºi vedea de drumul lui, dar
Domnul a fãcut sã cadã asupra Lui
nelegiuirea noastrã a tuturor.

*Ps. 119.176. 1 Pet. 2.25.

7. Când a fost chinuit ºi asuprit, n-a*
deschis gura deloc, ca un miel pe 
care-l duci** la mãcelãrie ºi ca o oaie
mutã înaintea celor ce o tund: n-a
deschis gura. *Mat. 26.63; 
27.12,14. Marc. 14.61; 15.5. 1 Pet. 2.23. **Fapt. 8.32.

8. El a fost luat prin apãsare ºi judecatã.
Dar cine din cei de pe vremea Lui a
crezut cã El fusese ºters* de pe pãmântul
celor vii ºi lovit de moarte pentru
pãcatele poporului meu? *Dan. 9.26.

9. Groapa* Lui a fost pusã între cei
rãi, ºi mormântul Lui, la un loc cu cel
bogat, mãcar cã nu sãvârºise nici o
nelegiuire ºi nu se gãsise nici un
vicleºug** în gura Lui.

*Mat. 27.57,58,60. **1 Pet. 2.22. 1 Ioan 3.5.

10. Domnul a gãsit cu cale sã-L
zdrobeascã prin suferinþã... Dar, dupã
ce Îºi va da viaþa ca jertfã* pentru
pãcat, va vedea o sãmânþã de urmaºi,
va trãi multe zile**, ºi lucrarea†
Domnului va propãºi în mâinile Lui.
*2 Cor. 5.21. 1 Pet. 2.24. **Rom. 6.9. †Efes. 1.5,9. 2 Tes. 1.11.

11. Va vedea rodul muncii sufletului
Lui ºi Se va înviora. Prin* cunoºtinþa
Lui, Robul** Meu cel neprihãnit† va
pune1 pe mulþi oameni într-o stare
dupã voia lui Dumnezeu†† ºi va lua*†
asupra Lui povara nelegiuirilor lor.

*Ioan 17.3. 2 Pet. 1.3. **Cap. 42.1; 49.3. †1 Ioan 2.1.
††Rom. 5.18,19. *†Vers. 4,5.

12. De* aceea, Îi voi da partea Lui la
un loc cu cei mari, ºi** va împãrþi
prada cu cei puternici, pentru cã S-a
dat pe Sine însuºi la moarte ºi a fost
pus în numãrul† celor fãrãdelege,
pentru cã a purtat pãcatele multora ºi
S-a†† rugat pentru cei vinovaþi.

*Ps. 2.8. Filp. 2.9. **Col. 2.15. †Marc. 15.28. Luca 22.37.
††Luca 23.34. Rom. 8.34. Evr. 7.25; 9.24. 1 Ioan 2.1.
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Fericirea care aºteaptã pe Israel

541. Bucurã-te, stearpo* care nu
mai naºti! Izbucneºte în strigãte

de bucurie ºi veselie, tu care nu mai ai
durerile naºterii! Cãci** fiii celei
lãsate de bãrbat vor fi mai mulþi decât
fiii celei mãritate, zice Domnul.

*Þef. 3.14. Gal. 4.27. **1 Sam. 2.5.

2. Lãrgeºte* locul cortului tãu ºi
întinde învelitorile locuinþei tale: nu te
opri! Lungeºte-þi funiile ºi întãreºte-þi
þãruºii! *Cap. 49.19,20.

3. Cãci te vei întinde la dreapta ºi la
stânga, sãmânþa* ta va cotropi neamu-
rile ºi va locui cetãþile pustii.

*Cap. 55.5; 61.9.

4. Nu te teme, cãci nu vei rãmâne de
ruºine; nu roºi, cãci nu vei fi acoperitã
de ruºine, ci vei uita ºi ruºinea
tinereþii tale ºi nu-þi vei mai aduce
aminte de vãduvia ta,
5. cãci* Fãcãtorul tãu este bãrbatul

tãu: Domnul** este numele Lui, ºi
Rãscumpãrãtorul tãu este Sfântul lui
Israel. El Se numeºte Dumnezeul†
întregului pãmânt,

*Ier. 3.14. **Luca 1.32. †Zah. 14.9. Rom. 3.29.

6. cãci Domnul te* cheamã înapoi ca
pe o femeie pãrãsitã ºi cu inima
întristatã, ca pe o nevastã din tinereþe,
care a fost izgonitã, zice Dumnezeul
tãu. *Cap. 62.4.

7. Câteva* clipe te pãrãsisem, dar**
te voi primi înapoi cu mare dragoste.

*Ps. 30.5. Cap. 26.20; 60.10. 2 Cor. 4.17. **Cap. 55.3.
Ier. 31.3.

8. Într-o izbucnire de mânie, Îmi
ascunsesem o clipã faþa de tine, dar
Mã voi îndura de tine cu o dragoste
veºnicã, zice Domnul, Rãscumpãrã-
torul tãu.
9. ªi lucrul aceasta va fi pentru Mine

ca ºi cu apele lui Noe: dupã cum
jurasem cã apele lui Noe* nu vor mai
veni pe pãmânt, tot aºa jur cã nu Mã
voi mai mânia pe tine ºi nu te voi mai
mustra. *Gen. 8.21; 9.11. Cap. 55.11. Ier. 31.35,36.

10. Pot sã se mute* munþii, pot sã se
clatine dealurile, dar** dragostea Mea
nu se va muta de la tine, ºi legãmântul
Meu de pace nu se va clãtina, zice
Domnul, care are milã de tine.

*Ps. 46.2. Cap. 51.6. Mat. 5.18. **Ps. 89.33,34.

11. Nenorocito, bãtuto de furtunã ºi
nemângâiato! Iatã, îþi voi împodobi*
pietrele scumpe cu antimoniu ºi-þi voi
da temelii de safir.

*1 Cron. 29.2. Apoc. 21.18, etc.

12. Îþi voi face crestele zidurilor de
rubin, porþile, de pietre scumpe, ºi tot
ocolul, de nestemate.
13. Toþi fiii tãi vor fi ucenici* ai

Domnului, ºi mare** va fi propãºirea
fiilor tãi. *Cap. 11.9. Ier. 31.34. 
Ioan 6.45. 1 Cor. 2.10. 1 Tes. 4.9. 1 Ioan 2.20. **Ps. 119.165.

14. Vei fi întãritã prin neprihãnire.
Izgoneºte neliniºtea, cãci n-ai nimic
de temut, ºi spaima, cãci nu se va
apropia de tine.
15. Dacã se urzesc uneltiri, nu vin de

la Mine; oricine se va uni împotriva ta
va cãdea sub puterea ta.
16. Iatã, Eu am fãcut pe meºterul

care suflã cãrbunii în foc ºi face o
armã dupã meºteºugul lui. Dar tot
Eu am fãcut ºi pe nimicitor ca s-o
sfãrâme.
17. Orice armã fãuritã împotriva ta va

fi fãrã putere; ºi pe orice limbã care se
va ridica la judecatã împotriva ta o
vei osândi. Aceasta este moºtenirea
robilor Domnului, aºa* este mântuirea
care le vine de la Mine, zice Domnul.

*Cap. 45.24,25.

Toate popoarele, chemate

551. Voi* toþi cei însetaþi, veniþi la
ape, chiar ºi cel ce n-are bani!

Veniþi** ºi cumpãraþi bucate, veniþi ºi
cumpãraþi vin ºi lapte fãrã bani ºi fãrã
platã! *Ioan 4.14; 7.37. 
Apoc. 21.6; 22.17. **Mat. 13.44,46. Apoc. 3.18.

2. De ce cântãriþi argint pentru
un lucru care nu hrãneºte? De ce vã
daþi câºtigul muncii pentru ceva care
nu saturã? Ascultaþi-Mã, dar, ºi veþi
mânca ce este bun, ºi sufletul vostru
se va desfãta cu bucate gustoase.
3. Luaþi aminte ºi veniþi* la Mine,

ascultaþi, ºi sufletul vostru va trãi:
cãci** Eu voi încheia cu voi un
legãmânt veºnic, ca sã întãresc îndu-
rãrile† Mele faþã de David.

*Mat. 11.28. **Cap. 54.8; 61.8. Ier. 32.40. †2 Sam. 7.8, etc.
Ps. 89.28. Fapt. 13.34.

4. Iatã, l-am pus martor* pe lângã
popoare, cap ºi stãpânitor** al popoa-
relor. *Ioan 18.37. 
Apoc. 1.5. **Ier. 30.9. Ezec. 34.23. Dan. 9.25. Osea 3.5.

5. Într-adevãr*, vei chema neamuri
pe care nu le cunoºti, ºi** popoare care
nu te cunosc vor alerga la tine, pentru
Domnul Dumnezeul tãu, pentru Sfântul
lui Israel, care† te proslãveºte.”

*Cap. 52.15. Efes. 2.11,12. **Cap. 60.5. †Cap. 60.9.
Fapt. 3.13.

6. Cãutaþi* pe Domnul câtã vreme se

ISAIA 54, 55726

poate gãsi; chemaþi-L câtã vreme este
aproape. *Ps. 32.6. 
Mat. 5.25; 25.11. Ioan 7.34; 8.21. 2 Cor. 6.1,2. Evr. 3.13.

7. Sã se lase* cel rãu de calea lui, ºi
omul nelegiuit sã se lase de gândurile**
lui, sã se întoarcã la Domnul care† va
avea milã de el, la Dumnezeul nostru
care nu oboseºte iertând.”

*Cap. 1.16. **Zah. 8.17. †Ps. 130.7. Ier. 3.12.

8. „Cãci* gândurile Mele nu sunt
gândurile voastre, ºi cãile voastre nu
sunt cãile Mele, zice Domnul.

*2 Sam. 7.19.

9. Ci cât* sunt de sus cerurile faþã de
pãmânt, atât sunt de sus cãile Mele
faþã de cãile voastre ºi gândurile Mele
faþã de gândurile voastre. *Ps. 103.11.

10. Cãci, dupã cum* ploaia ºi zãpada
se coboarã din ceruri ºi nu se mai
întorc înapoi, ci udã pãmântul ºi-l fac
sã rodeascã ºi sã odrãsleascã, pentru
ca sã dea sãmânþã semãnãtorului ºi
pâine celui ce mãnâncã, *Deut. 32.2.

11. tot aºa* ºi cuvântul Meu, care
iese din gura Mea, nu se întoarce la
Mine fãrã rod, ci va face voia Mea ºi
va împlini planurile Mele. *Cap. 54.9.

12. Da*, veþi ieºi cu bucurie ºi veþi fi
cãlãuziþi în pace. Munþii ºi dealurile
vor rãsuna** de veselie înaintea voas-
trã, ºi toþi† copacii din câmpie vor
bate din palme. *Cap. 35.10; 65.13,14. 
**Ps. 96.12; 98.8. Cap. 14.8; 35.1,2; 42.11. †1 Cron. 16.33.

13. În* locul spinului** se va înãlþa
chiparosul, în locul mãrãcinilor va
creºte mirtul. ªi lucrul acesta va fi o
slavã† pentru Domnul, un semn veºnic,
nepieritor.” *Cap. 41.19. **Mica 7.4. †Ier. 13.11.

561. Aºa vorbeºte Domnul: „Pãziþi
ce este drept ºi faceþi ce este

bine; cãci* mântuirea Mea este aproape
sã vinã, ºi neprihãnirea Mea este
aproape sã se arate.

*Cap. 46.13. Mat. 3.2; 4.17. Rom. 13.11,12.

2. Ferice de omul care face lucrul
acesta ºi de fiul omului care rãmâne
statornic în el pãzind* Sabatul, ca sã
nu-l pângãreascã, ºi stãpânindu-ºi mâna
ca sã nu facã nici un rãu! *Cap. 58.13.

3. Strãinul* care se alipeºte de Domnul
sã nu zicã: „Domnul mã va despãrþi de
poporul Sãu!” ªi famenul sã nu zicã:
„Iatã, eu sunt un copac uscat!”

*Deut. 23.1-3. Fapt. 8.27; 10.1,2,34; 17.4; 18.7. 1 Pet. 1.1.

4. Cãci aºa vorbeºte Domnul: „Fame-
nilor care vor pãzi Sabatele Mele, care
vor alege ce-Mi este plãcut ºi vor
stãrui în legãmântul Meu,

5. le voi da în Casa* Mea ºi înãuntrul
zidurilor Mele un loc** ºi un nume
mai bune decât fii ºi fiice; le voi da un
nume veºnic, care nu se va stinge.

*1 Tim. 3.15. **Ioan 1.12. 1 Ioan 3.1.

6. ªi pe strãinii care se vor lipi de
Domnul ca sã-I slujeascã ºi sã iubeascã
Numele Domnului, pentru ca sã fie
slujitorii Lui, ºi pe toþi cei ce vor pãzi
Sabatul, ca sã nu-l pângãreascã, ºi vor
stãrui în legãmântul Meu,
7. îi voi aduce* la muntele Meu cel

sfânt ºi-i voi umple de veselie în Casa
Mea de rugãciune. Arderile** lor de
tot ºi jertfele lor vor fi primite pe
altarul Meu, cãci† Casa Mea se va
numi o casã de rugãciune pentru††
toate popoarele.”
*Cap. 2.2. 1 Pet. 1.1,2. **Rom. 12.1. Evr. 13.15. 1 Pet. 2.5.
†Mat. 21.13. Marc. 11.17. Luca 19.46. ††Mal. 1.11.

8. Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu
care* strânge pe cei risipiþi ai lui
Israel: „Voi** mai strânge ºi alte
popoare la cei strânºi acum din el.”

*Ps. 147.2. Cap. 11.12. **Ioan 10.16. Efes. 1.10; 2.14-16.

Mustrãri ºi mângâieri
9. Veniþi, toate fiarele de pe câmp,

veniþi de mâncaþi, toate* fiarele din
pãdure! *Ier. 12.9.

10. Toþi pãzitorii lui sunt orbi*, fãrã
pricepere; toþi** sunt niºte câini muþi,
care nu pot sã latre; aiureazã, stau
tolãniþi ºi le place sã doarmã.

*Mat. 15.14; 23.16. **Filp. 3.2.

11. Totuºi sunt niºte câini* lacomi,
care nu se mai saturã**. Sunt niºte
pãstori care nu pot pricepe nimic; toþi
îºi vãd de calea lor, fiecare umblã
dupã folosul lui, fãrã abatere: –

*Mica 3.11. **Ezec. 34.2,3.

12. „Veniþi – zic ei – am sã caut vin,
ºi ne vom îmbãta cu bãuturi tari!
Mâine* vom face tot ca azi, ba încã ºi
mai rãu!” –
*Ps. 10.6. Prov. 23.35. Cap. 22.13. Luca 12.19. 1 Cor. 15.32.

571. Piere cel neprihãnit, ºi nimãnui
nu-i pasã; se duc oamenii* de

bine, ºi** nimeni nu ia aminte cã din
pricina1 rãutãþii este luat cel neprihãnit.

*Ps. 12.1. Mica 7.2. **1 Împ. 14.13. 2 Împ. 22.20.

2. El intrã în pace în groapa lui: cel
ce umblã pe drumul cel drept se
odihneºte în culcuºul* lui. *2 Cron. 16.14.

3. „Dar, voi, apropiaþi-vã încoace, fii*
ai vrãjitoarei, sãmânþa preacurvarului
ºi a curvei! *Mat. 16.4.
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4. De cine vã bateþi voi joc? Împo-
triva cui vã deschideþi voi gura larg ºi
scoateþi limba? Nu sunteþi voi niºte
copii ai pãcatului, o sãmânþã a min-
ciunii
5. care se încãlzeºte pentru idoli sub*

orice copac verde, care** înjunghie pe
copii în vãi sub crãpãturile stâncilor?

*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.

6. În pietrele lustruite din pâraie este
partea ta de moºtenire, ele sunt soarta
ta; lor le torni ºi jertfe de bãuturã ºi le
aduci daruri de mâncare: Pot Eu sã fiu
nesimþitor la lucrul acesta?
7. Pe un munte* înalt ºi ridicat îþi faci

culcuºul**; tot acolo te sui sã aduci
jertfe. *Ezec. 23.41. **Ezec. 16.16,25.

8. Îþi pui pomenirea în dosul uºii ºi
uºorilor; cãci, departe de Mine, îþi
ridici învelitoarea ºi te sui în pat, îþi
lãrgeºti culcuºul ºi faci legãmânt cu
ei, îþi place* legãtura cu ei ºi iei seama
la semnul lor. *Ezec. 16.26,28; 23.2-20.

9. Te duci* la împãrat cu untdelemn, îþi
înmulþeºti miresmele, îþi trimiþi solii
departe ºi te pleci pânã la Locuinþa mor-
þilor. *Cap. 30.6. Ezec. 16.33; 23.16. Osea 7.11; 12.1.

10. Oboseºti mergând, ºi* nu zici:
„Încetez!” Tot mai gãseºti putere în
mâna ta; de aceea nu te doboarã
întristarea. *Ier. 2.25.

11. ªi de* cine te sfiai, de cine te
temeai, de nu Mi-ai fost credincioasã,
de nu þi-ai adus aminte ºi nu þi-a pãsat
de Mine? ªi Eu** tac, ºi încã de multã
vreme: de aceea nu te temi tu de Mine.

*Cap. 51.12,13. **Ps. 50.21.

12. Dar acum îþi voi da pe faþã
neprihãnirea, ºi faptele tale nu-þi vor
folosi!
13. ªi atunci sã strigi, ºi sã te

izbãveascã mulþimea idolilor tãi! Cãci
îi va lua vântul pe toþi, o suflare îi va
ridica. Dar cel ce se încrede în Mine
va moºteni þara ºi va stãpâni muntele
Meu cel sfânt.” –
14. ªi El zice: „Croiþi*, croiþi drum,

pregãtiþi calea, luaþi orice piedicã din
calea poporului Meu!” *Cap. 40.3; 62.10.

15. Cãci aºa vorbeºte Cel Preaînalt,
a cãrui locuinþã este veºnicã ºi al cãrui
Nume* este sfânt: „Eu** locuiesc în
locuri înalte ºi în sfinþenie; dar sunt
cu† omul zdrobit ºi smerit, ca†† sã
înviorez duhurile smerite ºi sã îmbãr-
bãtez inimile zdrobite.

*Iov 6.10. Luca 1.49. **Ps. 68.4. Zah. 2.13. †Ps. 34.18;
51.17; 138.6. Cap. 66.2. ††Ps. 147.3. Cap. 61.1.

16. Nu* vreau sã cert în veci, nici sã
þin o mânie necurmatã, când înaintea
Mea cad în leºin duhurile ºi sufletele
pe care** le-am fãcut. *Ps. 85.5; 
103.9. Mica 7.18. **Num. 16.22. Iov 34.14. Evr. 12.9.

17. Din pricina pãcatului lãcomiei*
lui, M-am** mâniat ºi l-am lovit; 
M-am† ascuns, în supãrarea Mea, ºi
cel rãzvrãtit a urmat ºi mai mult pe
cãile inimii lui.

*Ier. 6.13. **Cap. 8.17; 45.15. †Cap. 9.13.

18. I-am vãzut cãile, ºi totuºi îl voi*
tãmãdui; îl voi cãlãuzi ºi-l voi mângâia,
pe el ºi pe cei ce plâng** împreunã cu
el. *Ier. 3.22. **Cap. 61.2.

19. Voi pune lauda* pe buze: „Pace,
pace celui** de departe ºi celui de
aproape! – zice Domnul – Da†, Eu îl
voi tãmãdui! *Evr. 13.15. 
**Fapt. 2.39. Efes. 2.17. †Iov 15.20, etc. Prov. 4.16.

20. Dar cei rãi sunt ca marea înfu-
riatã, care nu se poate liniºti ºi ale
cãrei ape aruncã afarã noroi ºi mâl.”
21. Cei rãi n-au pace*, zice Dum-

nezeul meu. – *Cap. 48.22.

Adevãratul post

581. Strigã în gura mare, nu te opri!
Înalþã-þi glasul ca o trâmbiþã ºi

vesteºte poporului Meu nelegiuirile
lui, casei lui Iacov, pãcatele ei!
2. În toate zilele Mã întreabã ºi vor sã

afle cãile Mele, ca un neam care ar fi
înfãptuit neprihãnirea ºi n-ar fi pãrãsit
Legea Dumnezeului sãu. Îmi cer
hotãrâri drepte, doresc sã se apropie
de Dumnezeu. –
3. „La* ce ne foloseºte sã postim” –

zic ei – „dacã Tu nu vezi? La ce sã ne
chinuim** sufletul, dacã Tu nu þii
seama de lucrul acesta?” – Pentru cã,
zice Domnul, în ziua postului vostru,
vã lãsaþi în voia pornirilor voastre ºi
asupriþi pe simbriaºii voºtri.

*Mal. 3.14. **Lev. 16.29,31; 23.27.

4. Iatã*, postiþi ca sã vã ciorovãiþi ºi
sã vã certaþi, ca sã bateþi rãutãcios cu
pumnul; nu postiþi cum cere ziua
aceea, ca sã vi se audã strigãtul sus.

*1 Împ. 21.9,12,13.

5. Oare acesta* este postul plãcut
Mie: sã-ºi chinuiascã omul sufletul
o** zi? Sã-ºi plece capul ca un pipirig
ºi sã† se culce pe sac ºi cenuºã?
Aceasta numeºti tu post ºi zi plãcutã
Domnului?
*Zah. 7.5. **Lev. 16.29. †Est. 4.3. Iov 2.8. Dan. 9.3. Iona 3.6.

6. Iatã postul plãcut Mie: dezleagã
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lanþurile rãutãþii, deznoadã legãturile*
robiei, dã** drumul celor asupriþi ºi
rupe orice fel de jug;

*Neem. 5.10-12. **Ier. 34.9.

7. împarte-þi pâinea* cu cel flãmând
ºi adu în casa ta pe nenorociþii fãrã
adãpost; dacã** vezi pe un om gol,
acoperã-l, ºi nu întoarce spatele seme-
nului† tãu. *Ezec. 18.7,17. 
Mat. 25.35. **Iov 31.19. †Gen. 29.14. Neem. 5.5.

8. Atunci* lumina ta va rãsãri ca
zorile, ºi vindecarea ta va încolþi
repede; neprihãnirea ta îþi va merge
înainte, ºi slava** Domnului te va
însoþi. *Iov 11.17. **Exod 14.19. Cap. 52.12.

9. Atunci tu vei chema, ºi Domnul va
rãspunde, vei striga, ºi El va zice:
„Iatã-Mã!” Dacã vei îndepãrta jugul
din mijlocul tãu, ameninþãrile cu
degetul ºi vorbele* de ocarã, *Ps. 12.2.

10. dacã vei da mâncarea ta celui
flãmând, dacã vei sãtura sufletul
lipsit, atunci lumina ta va rãsãri peste
întunecime, ºi întunericul tãu va fi ca
ziua namiaza mare!
11. Domnul te va cãlãuzi neîncetat,

îþi va sãtura sufletul chiar în locuri
fãrã apã ºi va da din nou putere
mãdularelor tale; vei fi ca o grãdinã
bine udatã, ca un izvor ale cãrui ape
nu seacã.
12. Ai tãi vor* zidi iarãºi pe dãrâ-

mãturile de mai înainte, vei ridica din
nou temeliile strãbune, vei fi numit
„Dregãtor de spãrturi”, „Cel ce drege
drumurile ºi face þara cu putinþã de
locuit”. *Cap. 61.4.

13. Dacã îþi vei* opri piciorul în ziua
Sabatului ca sã nu-þi faci gusturile tale
în ziua Mea cea sfântã; dacã Sabatul
va fi desfãtarea ta, ca sã sfinþeºti pe
Domnul, slãvindu-L, ºi dacã-L vei
cinsti neurmând cãile tale, neîndelet-
nicindu-te cu treburile tale ºi nede-
dându-te la flecãrii, *Cap. 56.2.

14. atunci* te vei putea desfãta în
Domnul, ºi Eu te voi sui** pe înãlþi-
mile þãrii, te voi face sã te bucuri de
moºtenirea tatãlui tãu Iacov; cãci†
gura Domnului a vorbit.”    *Iov 22.26.

**Deut. 32.13; 33.29. †Cap. 1.20; 40.5. Mica 4.4.

Nelegiuirile poporului

591. Nu, mâna Domnului nu este
prea scurtã* ca sã mântuiascã,

nici urechea Lui prea tare ca sã audã,
*Num. 11.23. Cap. 50.2.

2. ci nelegiuirile voastre pun un zid
de despãrþire între voi ºi Dumnezeul

vostru; pãcatele voastre vã ascund faþa
Lui ºi-L împiedicã sã v-asculte!
3. Cãci mâinile* vã sunt mânjite de

sânge, ºi degetele, de nelegiuiri;
buzele voastre spun minciuni, ºi limba
voastrã vorbeºte nelegiuiri. *Cap. 1.15.

4. Nici unuia nu-i place dreptatea,
nici unul nu se judecã cu dreptate; ei
se bizuie pe lucruri deºarte ºi spun
neadevãruri, zãmislesc rãul ºi nasc*
nelegiuirea. *Iov 15.35. Ps. 7.14.

5. Clocesc ouã de basilic ºi þes pânze
de pãianjen. Cine mãnâncã din ouãle
lor moare; ºi, dacã se sparge vreunul,
iese o nãpârcã.
6. Pânzele* lor nu slujesc la facerea

hainelor, ºi nu pot sã se acopere cu
lucrarea lor; cãci lucrãrile lor sunt
niºte lucrãri nelegiuite, ºi în mâinile
lor sunt fapte de silnicie. *Iov 8.14,15.

7. Picioarele* lor aleargã spre rãu ºi
se grãbesc sã verse sânge nevinovat;
gândurile lor sunt gânduri nelegiuite,
prãpãdul ºi nimicirea sunt pe drumul
lor. *Prov. 1.16. Rom. 3.15.

8. Ei nu cunosc calea pãcii, ºi în cãile
lor nu este dreptate; apucã pe cãrãri
sucite*: oricine umblã pe ele nu
cunoaºte pacea. – *Ps. 125.5. Prov. 2.15.

9. De aceea, hotãrârea de izbãvire
este departe de noi, ºi mântuirea nu ne
ajunge. Aºteptãm* lumina, ºi iatã
întunericul; lucirea, ºi umblãm în
negurã! *Ier. 8.15.

10. Bâjbâim* ca niºte orbi de-a
lungul unui zid, bâjbâim ca cei ce n-au
ochi, ne poticnim ziua namiaza mare
ca noaptea, în mijlocul celor sãnãtoºi
suntem ca niºte morþi.

*Deut. 28.29. Iov 5.14. Amos 8.9.

11. Mormãim cu toþii ca niºte urºi, ne*
vãitãm ca niºte porumbei, aºteptãm
izbãvirea, ºi nu este, aºteptãm mân-
tuirea, ºi ea este departe de noi.

*Cap. 38.14. Ezec. 7.16.

12. Cãci fãrãdelegile noastre sunt
multe înaintea Ta, ºi pãcatele noastre
mãrturisesc împotriva noastrã; fãrãde-
legile noastre sunt cu noi ºi ne
cunoaºtem nelegiuirile noastre.
13. Am fost vinovaþi ºi necredincioºi

faþã de Domnul, am pãrãsit pe Dum-
nezeul nostru; am vorbit cu apãsare ºi
rãzvrãtire, am cugetat* ºi vorbit cuvinte
mincinoase; *Mat. 12.34.

14. ºi astfel izbãvirea s-a întors
îndãrãt, ºi mântuirea a stat deoparte;
cãci adevãrul s-a poticnit în piaþa de
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obºte, ºi neprihãnirea nu poate sã se
apropie.
15. Adevãrul s-a fãcut nevãzut, ºi cel

ce se depãrteazã de rãu este jefuit.
Domnul vede cu privirea mânioasã cã

nu mai este nici o neprihãnire.
16. El vede* cã nu este nici un om ºi

Se mirã** cã nimeni nu mijloceºte.
Atunci† braþul Lui Îi vine în ajutor, ºi
neprihãnirea Lui Îl sprijinã.

*Ezec. 22.30. **Marc. 6.6. †Ps. 98.1. Cap. 63.5.

17. Se* îmbracã cu neprihãnire ca ºi
cu o platoºã, Îºi pune pe cap coiful
mântuirii; ia rãzbunarea ca o hainã ºi
Se acoperã cu gelozia ca ºi cu o
manta. *Efes. 6.14,17. 1 Tes. 5.8.

18. El va rãsplãti fiecãruia dupã* fap-
tele lui, va da potrivnicilor Sãi mânia,
va întoarce la fel vrãjmaºilor Sãi ºi va
da ostroavelor plata cuvenitã! *Cap. 63.6.

19. Atunci* se vor teme de Numele
Domnului cei de la apus, ºi de slava
Lui cei de la rãsãritul soarelui; când
va nãvãli vrãjmaºul ca** un râu, Duhul
Domnului îl va pune pe fugã.

*Ps. 113.3. Mal. 1.11. **Apoc. 12.15.

20. „Da, va veni un Rãscumpãrãtor*
pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov
care se vor întoarce de la pãcatele lor,
zice Domnul. *Rom. 11.26.

21. ªi iatã* legãmântul Meu cu ei,
zice Domnul: „Duhul Meu, care Se
odihneºte peste tine ºi cuvintele Mele
pe care le-am pus în gura ta nu se vor
mai depãrta din gura ta, nici din gura
copiilor tãi, nici din gura copiilor
copiilor tãi, de acum ºi pânã-n veac,
zice Domnul.” *Evr. 8.10; 10.16.

Ierusalimul, zidit din nou

601. Scoalã-te, lumineazã-te*! Cãci
lumina ta vine, ºi slava** Dom-

nului rãsare peste tine. *Efes. 5.14. **Mal. 4.2.

2. Cãci iatã, întunericul acoperã
pãmântul, ºi negurã mare, popoarele;
dar peste tine rãsare Domnul, ºi slava
Lui se aratã peste tine.
3. Neamuri* vor umbla în lumina ta,

ºi împãraþi, în strãlucirea razelor tale.
*Cap. 49.6,23. Apoc. 21.24.

4. „Ridicã-þi* ochii împrejur ºi priveºte:
toþi se strâng ºi vin** spre tine! Fiii tãi
vin de departe, ºi fiicele tale sunt purtate
pe braþe. *Cap. 49.18. **Cap. 49.20-22; 66.12.

5. Când vei vedea aceste lucruri, vei
tresãri de bucurie ºi îþi va bate inima ºi

se va lãrgi, cãci bogãþiile* mãrii se vor
întoarce spre tine, ºi vistieriile
neamurilor vor veni la tine. *Rom. 11.25.

6. Vei fi acoperit de o mulþime de
cãmile, de dromaderi din Madian ºi
Efa*; vor veni toþi din Seba** aducând
aur† ºi tãmâie ºi vor vesti laudele
Domnului.

*Gen. 25.4. **Ps. 72.10. †Cap. 61.6. Mat. 2.11.

7. Toate turmele Chedarului* se vor
aduna la tine, berbecii din Nebaiot vor
fi în slujba ta; se vor sui pe altarul
Meu ca jertfã plãcutã Mie, ºi Casa
slavei Mele o voi face** ºi mai
slãvitã. *Gen. 25.13. **Hag. 2.7,9.

8. Cine sunt aceia care zboarã ca niºte
nori, ca niºte porumbei spre porum-
barul lor?
9. Cãci*, pe Mine Mã aºteaptã

ostroavele, ºi corãbiile din Tarsis sunt
în frunte ca** sã aducã înapoi de
departe pe copiii tãi, cu argintul† ºi
aurul lor, pentru†† Numele Domnului
Dumnezeului tãu, pentru Numele
Sfântului lui Israel, care*† te proslã-
veºte. *Ps. 72.10. Cap. 42.4; 51.5. 
**Gal. 4.26. †Ps. 68.30. Zah. 14.14. ††Ier. 3.17. *†Cap. 55.5.

10. Strãinii* îþi vor zidi zidurile, ºi
împãraþii** lor îþi vor sluji; cãci te-am
lovit în† mânia Mea, dar în†† îndu-
rarea Mea am milã de tine. *Zah. 6.15. 
**Cap. 49.23. Apoc. 21.24. †Cap. 57.17. ††Cap. 54.7,8.

11. Porþile tale vor* sta veºnic des-
chise, nu vor fi închise nici zi nici
noapte, ca sã lase sã intre la tine
bogãþia neamurilor ºi împãraþii lor cu
alaiul lor. *Apoc. 21.25.

12. Cãci* neamul ºi împãrãþia care
nu-þi vor sluji vor pieri, ºi neamurile
acelea vor fi în totul nimicite.

*Zah. 14.17,19. Mat. 21.44.

13. Slava* Libanului va veni la tine,
chiparosul, ulmul ºi meriºorul (cimi-
ºirul), cu toþii laolaltã, ca sã împodo-
beascã locul Sfântului Meu Locaº,
cãci Eu voi proslãvi locul** unde se
odihnesc picioarele Mele.

*Cap. 35.2; 41.49. **1 Cron. 28.2. Ps. 132.7.

14. Fiii asupritorilor tãi vor veni
plecaþi înaintea ta, ºi toþi cei ce te
dispreþuiau se* vor închina la picioarele
tale ºi te vor numi „Cetatea Domnului”,
„Sionul** Sfântului lui Israel”.

*Cap. 49.23. Apoc. 3.9. **Evr. 12.22. Apoc. 14.1.

15. De unde erai pãrãsitã ºi urâtã, ºi
nimeni nu trecea prin tine, te voi face
o podoabã veºnicã, o pricinã de bucurie
pentru oameni din neam în neam.
16. Vei suge* laptele neamurilor, vei
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suge þâþa împãraþilor; ºi vei ºti astfel
cã Eu** sunt Domnul, Mântuitorul
tãu, Rãscumpãrãtorul tãu, Puternicul
lui Iacov. *Cap. 49.23; 61.6; 66.11,12. **Cap. 43.3.

17. În loc de aramã voi aduce aur, în
loc de fier voi aduce argint, în loc de
lemn, aramã, ºi în loc de pietre, fier.
Voi face ca pacea sã domneascã peste
tine, ºi sã stãpâneascã dreptatea.
18. Nu se va mai auzi vorbindu-se de

silnicie în þara ta, nici de pustiire ºi
prãpãd în þinutul tãu, ci vei numi
zidurile* tale „Mântuire”, ºi porþile
tale „Laudã”. *Cap. 26.1.

19. Nu soarele îþi va* mai sluji ca
luminã ziua, nici luna nu te va mai
lumina cu lumina ei, ci Domnul va fi
Lumina ta pe vecie, ºi Dumnezeul**
tãu va fi slava ta. *Apoc. 21.23; 22.5. **Zah. 2.5.

20. Soarele* tãu nu va mai asfinþi, ºi
luna ta nu se va mai întuneca, cãci Dom-
nul va fi Lumina ta pe vecie, ºi zilele
suferinþei tale se vor sfârºi. *Amos 8.9.

21. Nu vor mai fi decât oameni
neprihãniþi în poporul* tãu: ei vor**
stãpâni þara pe vecie, ca o odraslã†
sãditã de Mine, lucrarea†† mâinilor
Mele, ca sã slujeascã spre slava Mea.

*Cap. 52.1. Apoc. 21.27. **Ps. 37.11,22. Mat. 5.5. †Cap.
61.3. Mat. 15.13. Ioan 15.2. ††Cap. 29.23; 45.11. Efes. 2.10.

22. Cel* mai mic se va face o mie, ºi
cel mai neînsemnat, un neam puternic.
Eu, Domnul, voi grãbi aceste lucruri,
la vremea lor.” *Mat. 13.31,32.

Vestirea mântuirii

611. „Duhul* Domnului Dumnezeu
este peste Mine, cãci Domnul 

M-a** uns sã aduc veºti bune celor
nenorociþi: El M-a trimis sã vindec†
pe cei cu inima zdrobitã, sã vestesc
robilor slobozenia††, ºi prinºilor de
rãzboi, izbãvirea;

*Cap. 11.2. Luca 4.18. Ioan 1.32; 3.34. **Ps. 45.7.
†Ps. 147.3. Cap. 57.15. ††Cap. 42.7. Ier. 34.8.

2. sã* vestesc un an de îndurare al
Domnului ºi o zi** de rãzbunare a
Dumnezeului nostru; sã mângâi† pe
toþi cei întristaþi; *Lev. 25.9. **Cap. 34.8; 
63.4; 66.14. Mal. 4.1,3. 2 Tes. 1.7-9. †Cap. 57.18. Mat. 5.4.

3. sã dau celor întristaþi din Sion, sã
le* dau o cununã împãrãteascã în loc
de cenuºã, un untdelemn de bucurie în
locul plânsului, o hainã de laudã în
locul unui duh mâhnit, ca sã fie numiþi
„terebinþi ai neprihãnirii”, „un sad**
al Domnului”, ca† sã slujeascã spre
slava Lui.” *Ps. 30.11. **Cap. 60.21. †Ioan 15.8.

4. Ei vor zidi iarãºi* vechile dãrâ-

mãturi, vor ridica iarãºi nãruirile din
vechime, vor înnoi cetãþi pustiite,
rãmase pustii din neam în neam.

*Cap. 49.8; 58.12. Ezec. 36.33-36.

5. Strãinii* vor sta ºi vã vor paºte
turmele, ºi fiii strãinului vor fi
plugarii ºi vierii voºtri. *Efes. 2.12.

6. Dar* voi vã veþi numi preoþi ai
Domnului ºi veþi fi numiþi slujitori ai
Dumnezeului nostru, veþi** mânca
bogãþiile neamurilor ºi vã veþi fãli cu
fala lor. *Exod 19.6. Cap. 60.17; 
66.21. 1 Pet. 2.5,9. Apoc. 1.6; 5.10. **Cap. 60.5,11,16.

7. În* locul ocãrii voastre veþi avea
îndoitã cinste; în locul ruºinii se vor
veseli de partea lor, cãci vor stãpâni
îndoit în þara lor ºi vor avea o bucurie
veºnicã. *Cap. 40.2. Zah. 9.12.

8. „Cãci Eu*, Domnul, iubesc drepta-
tea, urãsc** rãpirea ºi nelegiuirea; le
voi da cu credincioºie rãsplata lor ºi†
voi încheia cu ei un legãmânt veºnic.

*Ps. 11.7. **Cap. 1.11,13. †Cap. 55.3.

9. Sãmânþa lor va fi cunoscutã între
neamuri, ºi urmaºii lor, printre popoare;
toþi cei ce-i vor vedea vor cunoaºte
cã* sunt o sãmânþã binecuvântatã de
Domnul.” *Cap. 65.23.

10. „Mã* bucur în Domnul, ºi sufletul
Meu este plin de veselie în Dumnezeul
Meu; cãci** M-a îmbrãcat cu hainele
mântuirii, M-a acoperit cu mantaua
izbãvirii, ca† pe un mire împodobit cu
o cununã împãrãteascã ºi ca o mireasã
împodobitã cu sculele ei.

*Hab. 3.18. **Ps. 132.9,16. †Cap. 49.18. Apoc. 21.2.

11. Cãci, dupã cum pãmântul face sã
rãsarã lãstarul lui ºi dupã cum o grã-
dinã face sã încolþeascã semãnãturile
ei, aºa va face Domnul Dumnezeu sã
rãsarã mântuirea* ºi lauda** în faþa
tuturor neamurilor.”

*Ps. 72.3; 85.11. **Cap. 60.18; 62.7.

Venirea mântuirii

621. „De dragostea Sionului nu voi
tãcea, de dragostea Ierusalimului

nu voi înceta, pânã nu se va arãta mân-
tuirea lui, lumina soarelui ºi izbãvirea
lui, ca o fãclie care s-aprinde.
2. Atunci neamurile vor vedea* mân-

tuirea ta, ºi toþi împãraþii, slava ta; 
ºi-þi** vor pune un nume nou pe 
care-l va hotãrî gura Domnului.

*Cap. 60.3. **Vers. 4,12. Cap. 65.15.

3. Vei fi o cununã* strãlucitoare în
mâna Domnului, o legãturã împãrãteascã
în mâna Dumnezeului tãu. *Zah. 9.16.

4. Nu* te vor mai numi „Pãrãsitã**”
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ºi nu-þi vor mai numi pãmântul un
pustiu†, ci te vor numi: „Plãcerea Mea
este în ea”, ºi þara ta o vor numi
„Beula”, „Mãritatã”, cãci Domnul Îºi
pune plãcerea în tine, ºi þara ta se va
mãrita iarãºi.

*Osea 1.10. 1 Pet. 2.10. **Cap. 49.14; 54.6,7. †Cap. 54.1.

5. Cum se uneºte un tânãr cu o
fecioarã, aºa se vor uni fiii tãi cu tine;
ºi cum se bucurã mirele de mireasa
lui, aºa* Se va bucura Dumnezeul tãu
de tine. *Cap. 65.19.

6. Pe zidurile tale, Ierusalime, am*
pus niºte strãjeri care nu vor tãcea
niciodatã, nici zi, nici noapte! Voi care
aduceþi aminte Domnului de el, nu vã
odihniþi deloc! *Ezec. 3.17; 33.7.

7. ªi nu-I daþi rãgaz, pânã nu va aºeza
din nou Ierusalimul ºi-l va face o*
laudã pe pãmânt. *Cap. 61.11. Þef. 3.20.

8. Domnul a jurat pe dreapta Lui ºi
pe braþul Lui cel puternic, zicând: „Nu
voi mai da* grâul tãu hranã vrãjma-
ºilor tãi, ºi fiii strãinului nu vor mai
bea vinul tãu pentru care tu te-ai
ostenit. *Deut. 28.31, etc. Ier. 5.17.

9. Ci cei ce vor strânge grâul, aceia îl
vor mânca ºi vor lãuda pe Domnul, ºi
cei ce vor face vinul, aceia îl vor bea
în* curþile Locaºului Meu celui Sfânt.”

*Deut. 12.12; 14.23,26; 16.11,14.

10. Treceþi, treceþi pe porþi! Pregãtiþi*
o cale poporului! Croiþi, croiþi drum,
daþi pietrele la o parte! Ridicaþi** un
steag peste popoare!

*Cap. 40.3; 57.14. **Cap. 11.12.

11. Iatã ce vesteºte Domnul pânã la
marginile pãmântului: „Spuneþi* fiicei
Sionului: „Iatã**, Mântuitorul tãu vine;
iatã, plata este cu El, ºi rãsplãtirile
merg înaintea Lui.”
*Zah. 9.9. Mat. 21.5. Ioan 12.15. **Cap. 40.10. Apoc. 22.12.

12. Ei vor fi numiþi „Popor sfânt”,
„Rãscumpãraþi ai Domnului”. Iar pe
tine te vor numi „Cetate cãutatã ºi
nepãrãsitã*”. *Vers. 4.

O zi de rãzbunare

631. Cine este acesta care vine din
Edom, din Boþra, în haine roºii,

în haine strãlucitoare ºi calcã mândru
în plinãtatea puterii Lui? – „Eu sunt
Cel care am fãgãduit mântuirea ºi am
putere sã izbãvesc! –
2. Dar pentru ce Îþi sunt hainele

roºii*, ºi veºmintele Tale ca veºmin-
tele celui ce calcã în teasc? – *Apoc. 19.13.

3. „Eu singur* am cãlcat în teasc, ºi
nici un om dintre popoare nu era cu

Mine; i-am cãlcat astfel în mânia Mea
ºi i-am zdrobit în urgia Mea; aºa cã
sângele lor a þâºnit pe veºmintele
Mele, ºi Mi-am mânjit toate hainele
Mele cu el. *Plân. 1.15. Apoc. 14.19,20; 19.15.

4. Cãci în inima Mea era o zi de rãz-
bunare* ºi venise anul celor rãscum-
pãraþi ai Mei. *Cap. 34.8; 61.2.

5. Mã uitam împrejur*, ºi nu era
nimeni** sã M-ajute, ºi Mã îngrozeam,
dar nu era cine sã Mã sprijine; atunci
braþul† Meu Mi-a fost într-ajutor, ºi
urgia Mea M-a sprijinit!

*Cap. 41.28; 59.16. **Ioan 16.32. †Ps. 98.1. Cap. 59.16.

6. Am cãlcat astfel în picioare popoare
în mânia Mea, le-am* îmbãtat în urgia
Mea ºi le-am vãrsat sângele pe
pãmânt.” *Apoc. 16.16.

Rugãciunea poporului
7. Voi vesti îndurãrile Domnului,

faptele Lui minunate, dupã tot ce a
fãcut Domnul pentru noi! Voi spune
marea Lui bunãtate faþã de casa lui
Israel, cãci i-a fãcut dupã îndurãrile ºi
bogãþia dragostei Lui.
8. El a zis: „Negreºit, ei sunt poporul

Meu, niºte copii care nu vor fi necre-
dincioºi!” ªi astfel El S-a fãcut
Mântuitorul lor.
9. În toate necazurile* lor n-au fost

fãrã ajutor, ºi Îngerul** care este
înaintea feþei Lui i-a mântuit; El
însuºi i-a rãscumpãrat, în dragostea†
ºi îndurarea Lui, ºi necurmat i-a
sprijinit†† ºi i-a purtat în zilele din
vechime. *Judc. 10.16. Zah. 2.8. Fapt. 9.4. 
**Exod 14.19; 23.20,21; 33.14. Mal. 3.1. Fapt. 12.11. †Deut.
7.7,8. ††Exod 19.4. Deut. 1.31; 32.11,12. Cap. 46.3,4.

10. Dar ei au fost neascultãtori* ºi au
întristat** pe Duhul Lui cel Sfânt; iar
El li S-a fãcut vrãjmaº† ºi a luptat
împotriva lor. *Exod 15.24. Num. 14.11. Ps. 78.56; 
95.9. **Ps. 78.40. Fapt. 7.51. Efes. 4.30. †Exod 23.21.
11. Atunci poporul Sãu ºi-a adus

aminte de zilele strãvechi ale lui
Moise ºi a zis: „Unde este Acela care
i-a scos din mare* cu pãstorul turmei
Sale? Unde este Acela care punea** în
mijlocul lor Duhul Lui cel Sfânt,

*Exod 14.30; 32.11,12. Num. 14.13,14, etc. Ier. 2.6.
**Num. 11.17,25. Neem. 9.20. Dan. 4.8. Hag. 2.5.
12. care povãþuia dreapta lui Moise cu

braþul Sãu cel* slãvit, care despica**
apele înaintea lor ca sã-ªi facã un
Nume veºnic,

*Exod 15.6. **Exod 14.21. Ios. 3.16.
13. care îi cãlãuzea* prin valuri, ca

un cal pe loc neted, fãrã ca ei sã se
poticneascã?” *Ps. 106.9.
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14. Ca fiara care se coboarã în vale
aºa i-a dus Duhul Domnului la odihnã.
Aºa ai povãþuit Tu pe poporul Tãu,
ca* sã-Þi faci un Nume plin de slavã!

*2 Sam. 7.23.

15. Priveºte* din cer ºi vezi, din locu-
inþa** Ta cea sfântã ºi slãvitã: unde
este râvna ºi puterea Ta? Fiorul inimii
Tale† ºi îndurãrile Tale nu se mai aratã
faþã de mine!

*Deut. 26.15. Ps. 80.14. **Ps. 33.14. †Ier. 31.20. Osea 11.8.

16. Totuºi* Tu eºti Tatãl nostru! Cãci
Avraam nu** ne cunoaºte, ºi Israel nu
ºtie cine suntem; dar Tu, Doamne, eºti
Tatãl nostru, Tu, din veºnicie Te
numeºti „Mântuitorul nostru”.
*Deut. 32.6. 1 Cron. 29.10. Cap. 64.8. **Iov 14.21. Ecl. 9.5.

17. Pentru ce, Doamne, ne laºi* sã
rãtãcim de la cãile Tale ºi ne împie-
treºti** inima ca sã nu ne temem de
Tine? Întoarce-Te†, din dragoste pentru
robii Tãi, pentru seminþiile moºtenirii
Tale! *Ps. 119.10. 
**Cap. 6.10. Ioan 12.40. Rom. 9.18. †Num. 10.36. Ps. 90.13.

18. Poporul Tãu cel* sfânt n-a
stãpânit þara decât puþinã vreme;
vrãjmaºii noºtri** au cãlcat în
picioare Locaºul Tãu cel Sfânt.

*Deut. 7.6; 26.19. Cap. 62.12. Dan. 8.24. **Ps. 74.7.

19. Am ajuns ca un popor pe care
niciodatã nu l-ai cârmuit Tu ºi peste
care niciodatã nu s-a chemat Numele
Tãu...

641. O! de ai despica* cerurile ºi
Te-ai coborî, s-ar topi munþii**

înaintea Ta *Ps. 144.5. **Judc. 5.5. Mica 1.4.
2. ca de un foc care aprinde vreas-

curile, ca de un foc care face apa sã
dea în clocot! Þi-ar cunoaºte atunci
vrãjmaºii Numele ºi ar tremura nea-
murile înaintea Ta!
3. Când ai fãcut* minuni la care nu

ne aºteptam, Te-ai coborât, ºi munþii
s-au zguduit înaintea Ta

*Exod 34.10. Judc. 5.4,5. Ps. 68.8. Hab. 3.3,6.
4. cum niciodatã* nu s-a pomenit,

nici nu s-a auzit vorbindu-se ºi cum
nici n-a vãzut vreodatã ochiul aºa
ceva: anume ca un alt dumnezeu afarã
de Tine sã fi fãcut asemenea lucruri
pentru cei ce se încred în el.

*Ps. 31.19. 1 Cor. 2.9.
5. Tu ieºi înaintea celor ce împlinesc

cu bucurie dreptatea*, celor ce umblã
în cãile Tale ºi îºi aduc aminte** de
Tine. Dar Te-ai mâniat, pentru cã am†
pãcãtuit: vom suferi noi veºnic sau
putem fi mântuiþi?

*Fapt. 10.35. **Cap. 26.8. †Mal. 3.6.

6. Toþi am ajuns ca niºte necuraþi, ºi
toate faptele noastre bune* sunt ca o
hainã mânjitã. Toþi suntem ofiliþi** ca
o frunzã, ºi nelegiuirile noastre ne iau
ca vântul. *Filp. 3.9. **Ps. 90.5,6.

7. Nu este nimeni* care sã cheme
Numele Tãu sau care sã se trezeascã ºi
sã se alipeascã de Tine: de aceea ne-ai
ascuns faþa Ta ºi ne laºi sã pierim din
pricina nelegiuirilor noastre. *Osea 7.7.

8. Dar*, Doamne, Tu eºti Tatãl nostru;
noi suntem lutul, ºi Tu, olarul** care
ne-ai întocmit: suntem cu toþii lucrarea†
mâinilor Tale. *Cap. 63.16. 
**Cap. 29.16; 45.9. Ier. 18.6. Rom. 9.20,21. †Efes. 2.10.

9. Nu Te mânia* prea mult, Doamne,
ºi nu-Þi aduce aminte în veci de
nelegiuire! Priveºte, dar, spre noi, cãci
toþi suntem** poporul Tãu.

*Ps. 74.1,2; 79.8. **Ps. 79.13.

10. Cetãþile Tale cele sfinte sunt
pustii; Sionul este pustiu, Ierusalimul*,
o pustietate! *Ps. 79.1.

11. Casa noastrã* cea sfântã ºi
slãvitã, în care pãrinþii noºtri cântau
laudele Tale, a ajuns pradã flãcãrilor,
ºi tot ce aveam mai scump** a fost
pustiit.

*2 Împ. 25.9. 2 Cron. 36.19. Ps. 74.7. **Ezec. 24.21,25.

12. Dupã toate acestea, Te vei opri*
Tu, Doamne? Vei tãcea** Tu oare ºi
ne vei întrista nespus de mult?

*Cap. 42.14. **Ps. 83.1.

Rãsplãtirile Domnului

651. „Eram gata sã rãspund* celor
ce nu întrebau de Mine, eram

gata sã fiu gãsit de cei ce nu Mã
cãutau; am zis: „Iatã-Mã, iatã-Mã!”
cãtre un neam care nu chema**
Numele Meu.

*Rom. 9.24-26,30; 10.20. Efes. 2.12,13. **Cap. 63.19.

2. Mi-am întins mâinile* toatã ziua
spre un popor rãzvrãtit care umblã pe
o cale rea, în voia gândurilor lui!

*Rom. 10.21.

3. Spre un popor care nu conteneºte
sã Mã* mânie în faþã aducând jertfe**
în grãdini ºi arzând tãmâie pe
cãrãmizile de pe acoperiº;

*Deut. 32.21. **Lev. 17.5. Cap. 1.29; 66.17. 

4. care locuieºte* în morminte ºi
petrece noaptea în peºteri mâncând**
carne de porc ºi având în strãchini
bucate necurate,

*Deut. 18.11. **Lev. 11.7. Cap. 66.17. 

5. ºi care totuºi* zice: „Dã-te înapoi,
nu te apropia de mine, cãci sunt
sfânt!”... Asemenea lucruri sunt un
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fum în nãrile Mele, un foc care arde
necontenit! *Mat. 9.11. Luca 5.30; 18.11. Iuda 19.

6. Iatã ce am hotãrât* în Mine:
Nici** gând sã tac, ci† îi voi pedepsi;
da, îi voi pedepsi. *Deut. 32.34. 
Mal. 3.16. **Ps. 50.3. †Ps. 79.12. Ier. 16.18. Ezec. 11.21.

7. Pentru nelegiuirile voastre – zice
Domnul – ºi pentru nelegiuirile*
pãrinþilor voºtri care au ars tãmâie**
pe munþi ºi M-au batjocorit† pe
înãlþimi, de aceea, le voi mãsura plata
pentru faptele lor din trecut.”

*Exod 20.5. **Ezec. 18.6. †Ezec. 20.27,28.

8. Aºa vorbeºte Domnul: „Dupã cum,
când se gãseºte zeamã într-un strugure,
se zice: „Nu-l nimici, cãci este o
binecuvântare* în el!”, tot aºa, ºi
Eu voi face la fel, din dragoste pentru
robii Mei, ca sã nu nimicesc totul.

*Ioel 2.14.

9. Voi scoate o sãmânþã din Iacov, ºi
din Iuda, un moºtenitor al munþilor
Mei; aleºii Mei* vor stãpâni þara, ºi
robii Mei vor locui în ea.

*Vers. 15,22. Mat. 24.22. Rom. 11.5,7.

10. Saronul* va sluji ca loc de pãºune
oilor, ºi valea Acor** va sluji de culcuº
boilor, pentru poporul Meu care Mã va
cãuta. *Cap. 33.9; 35.2. **Ios. 7.24,26. Osea 2.15.

11. Dar pe voi care pãrãsiþi pe
Domnul, care uitaþi muntele Meu cel
sfânt*, care puneþi o masã** „noro-
cului1” ºi umpleþi un pahar în cinstea
„sorþii2”,

*Vers. 25. Cap. 56.7; 57.13. **Ezec. 23.41. 1 Cor. 10.21.

12. vã sortesc sabiei, ºi toþi veþi pleca
genunchiul ca sã fiþi înjunghiaþi; cãci
Eu am chemat*, ºi n-aþi rãspuns, am
vorbit, ºi n-aþi ascultat, ci aþi fãcut ce
este rãu înaintea Mea ºi aþi ales ce 
nu-Mi place.” *2 Cron. 36.15,16. 
Prov. 1.24, etc. Cap. 66.4. Ier. 7.13. Zah. 7.7. Mat. 21.34-43.
13. De aceea, aºa vorbeºte Domnul

Dumnezeu: „Iatã cã robii Mei vor
mânca, iar voi veþi fi flãmânzi; iatã cã
robii Mei vor bea, iar vouã vã va fi
sete; iatã cã robii Mei se vor bucura, ºi
voi vã veþi ruºina;
14. iatã cã robii Mei vor cânta de

veselã ce la va fi inima, dar voi veþi
striga de durerea pe care o veþi avea în
suflet ºi vã veþi boci* de mâhnit ce vã
va fi duhul. *Mat. 8.12. Luca 13.28.
15. Veþi lãsa numele vostru ca blestem*

aleºilor** Mei; ºi anume: „Domnul
Dumnezeu vã va omorî” ºi va da†
robilor Sãi un alt nume.

*Ier. 29.22. Zah. 8.13. **Vers. 9,22. †Cap. 62.2. Fapt. 11.26.

16. Aºa cã, cine* se va binecuvânta
în þarã se va binecuvânta în Dumnezeul
adevãrului, ºi cine va jura** în þarã va
jura pe Dumnezeul adevãrului, cãci
vechile suferinþe vor fi uitate, vor fi
ascunse de ochii Mei. *Ps. 72.17. 
Ier. 4.2. **Deut. 6.13. Ps. 63.11. Cap. 19.18; 45.23. Þef. 1.5.

17. Cãci iatã, Eu fac ceruri noi* ºi un
pãmânt nou; aºa cã nimeni nu-ºi va
mai aduce aminte de lucrurile trecute
ºi nimãnui nu-i vor mai veni în minte.

*Cap. 51.16; 66.22. 2 Pet. 3.13. Apoc. 21.1.

18. Ci vã veþi bucura ºi vã veþi veseli
pe vecie pentru cele ce voi face. Cãci
voi preface Ierusalimul în veselie, ºi
pe poporul lui, în bucurie.
19. Eu însumi Mã voi veseli* asupra

Ierusalimului ºi Mã voi bucura de
poporul Meu; nu se va mai auzi** în
el de acum nici glasul plânsetelor, nici
glasul þipetelor.

*Cap. 62.5. **Cap. 35.10; 51.11. Apoc. 7.17; 21.4.

20. Nu vor mai fi în el nici copii cu
zile puþine, nici bãtrâni care sã nu-ºi
împlineascã zilele. Cãci cine va muri
la vârsta de o sutã de ani va fi încã
tânãr, ºi cel ce va muri în vârstã de o
sutã de ani* va fi blestemat ca pãcãtos.

*Ecl. 8.12.

21. Vor zidi* case ºi le vor locui; vor
sãdii vii ºi le vor mânca rodul.

*Lev. 26.16. Deut. 28.30. Cap. 62.8. Amos 9.14.

22. Nu vor zidi case, ca altul sã
locuiascã în ele; nu vor sãdi vii, pentru
ca altul sã le mãnânce rodul; cãci
zilele poporului* Meu vor fi ca zilele
copacilor, ºi aleºii** Mei se vor
bucura de lucrul mâinilor lor.

*Ps. 92.12. **Vers. 9,15.

23. Nu vor munci degeaba ºi nu vor
avea* copii ca sã-i vadã pierind, cãci
vor alcãtui o sãmânþã** binecuvântatã
de Domnul, ºi copiii lor vor fi împreunã
cu ei. *Deut. 28.41. Osea 9.12. **Cap. 61.9.

24. Înainte* ca sã Mã cheme, le voi
rãspunde; înainte ca sã isprãveascã
vorba, îi voi asculta! *Ps. 32.5. Dan. 9.21.

25. Lupul ºi mielul* vor paºte împre-
unã, leul va mânca paie ca boul, ºi
ºarpele se va hrãni** cu þãrânã. Nici
un rãu, nici o vãtãmare nu se va face
pe tot muntele Meu cel sfânt, zice
Domnul.” *Cap. 11.6,7,9. **Gen. 3.14.

661. Aºa vorbeºte Domnul: „Cerul*
este scaunul Meu de domnie, ºi

pãmântul este aºternutul picioarelor
Mele! Ce Casã aþi putea voi sã-Mi
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1. Sau: Gad          2. Sau: Meni

zidiþi ºi ce loc Mi-aþi putea voi da ca
locuinþã?
*1 Împ. 8.27. 2 Cron. 6.18. Mat. 5.34,35. Fapt. 7.48,49; 17.24.

2. Toate aceste lucruri doar mâna
Mea le-a fãcut ºi toate ºi-au cãpãtat
astfel fiinþa – zice Domnul. – Iatã*
spre cine Îmi voi îndrepta privirile:
spre cel ce suferã** ºi are duhul
mâhnit, spre cel ce se teme† de
cuvântul Meu. *Cap. 57.15; 61.1. 
**Ps. 34.18; 51.17. †Ezra 9.4; 10.3. Prov. 28.14. Vers. 5.

3. Cine înjunghie* un bou ca jertfã
nu este mai bun decât cel ce ucide un
om; cine jertfeºte un miel este ca cel
ce ar rupe gâtul unui câine**; cine
aduce un dar de mâncare este ca cel
ce ar vãrsa sânge de porc; cine arde
tãmâie este ca cel ce s-ar închina la
idoli; toþi aceºtia îºi aleg cãile lor, ºi
sufletul lor gãseºte plãcere în urâciunile
lor. *Cap. 1.11. **Deut. 23.18.

4. De aceea, ºi Eu voi alege ce este
spre nefericirea lor ºi voi aduce peste
ei lucrurile de care se tem, cãci*, când
am chemat Eu, n-au rãspuns, ºi, când
am vorbit Eu, n-au ascultat, ci au fãcut
ce este rãu înaintea Mea ºi au ales ce
nu-Mi place!” *Prov. 1.24. Cap. 65.12. Ier. 7.13.

5. Ascultaþi cuvântul Domnului, voi
care vã temeþi* de cuvântul Lui: „Iatã
ce zic fraþii voºtri care vã urãsc ºi vã
izgonesc din pricina Numelui Meu:
„Sã-ªi arate Domnul slava**, ca sã vã
vedem bucuria!” – Dar ei vor rãmâne†
de ruºine!” *Vers. 2. **Cap. 5.19. †2 Tes. 1.10. Tit 2.13.

6. Un glas rãsunãtor iese din cetate!
Un glas iese din Templu! Este glasul
Domnului, care dã vrãjmaºilor lui
plata cuvenitã!
7. „Înainte ca sã simtã dureri, a nãscut

ºi înainte ca sã-i vinã suferinþele, a dat
naºtere unui fiu.
8. Cine a auzit vreodatã aºa ceva?

Cine a vãzut vreodatã aºa ceva? Se
poate naºte oare o þarã într-o zi? Se
naºte un neam aºa dintr-odatã? Abia
au apucat-o muncile, ºi fiica Sionului
ºi-a ºi nãscut fiii!
9. Aº putea sã deschid pântecele

mamei ºi sã nu las sã nascã? – zice
Domnul. – Eu, care fac sã nascã, aº
putea sã împiedic oare naºterea? –
zice Dumnezeul tãu.
10. Bucuraþi-vã împreunã cu Ierusa-

limul ºi veseliþi-vã cu el, toþi cei ce-l
iubiþi; împãrþiþi ºi bucuria cu el, acum,
toþi cei ce l-aþi plâns,
11. ca sã fiþi sãturaþi bând laptele

mângâierilor lui, ca sã vã desfãtaþi în
totul de plinãtatea slavei lui.”
12. Cãci aºa vorbeºte Domnul: „Iatã*,

voi îndrepta spre el pacea ca un râu, ºi
slava neamurilor, ca un pârâu ieºit din
matcã, ºi veþi fi alãptaþi**, veþi fi
purtaþi† în braþe ºi dezmierdaþi pe
genunchi.

*Cap. 48.18; 60.5. **Cap. 60.16. †Cap. 49.22; 60.4.

13. Cum mângâie pe cineva mama sa,
aºa vã voi mângâia Eu; da, veþi fi
mângâiaþi în Ierusalim!”
14. ªi când veþi vedea aceste lucruri,

inima vi se va bucura, ºi* oasele
voastre vor prinde putere ca iarba. –
Domnul îºi va arãta astfel puterea faþã
de robii Sãi, dar va face pe vrãjmaºii
Lui sã-I simtã mânia. *Ezec. 37.1, etc.

15. Cãci iatã*, Domnul vine într-un
foc, ºi carele Lui sunt ca un vârtej;
Îºi preface mânia într-un jãratic, ºi
ameninþãrile, în flãcãri de foc.

*Cap. 9.5. 2 Tes. 1.8.

16. Cãci cu foc Îºi aduce Domnul la
îndeplinire judecãþile, ºi cu sabia* Lui
pedepseºte pe oricine; ºi cei uciºi de
Domnul vor fi mulþi la numãr.

*Cap. 27.1.

17. Cei ce se sfinþesc* ºi se curãþã
în grãdini, mergând unul câte unul în
mijlocul celor ce mãnâncã ºi carne de
porc, ºi ºoareci, ºi alte lucruri urâ-
cioase, toþi aceia vor pieri – zice
Domnul. *Cap. 65.3,4.

18. Eu pedepsesc faptele ºi gându-
rile lor! Dar vine vremea când voi
strânge toate neamurile ºi toate lim-
bile; ele vor veni ºi vor vedea slava
Mea.
19. ªi voi pune un semn* între ele ºi

voi trimite la neamuri pe cei ce vor
scãpa din Israel, la Tarsis, la Pul ºi la
Lud, care trag cu arcul, la Tubal ºi la
Iavan, în ostroavele depãrtate care
n-au auzit vorbindu-se niciodatã de
Mine ºi n-au vãzut slava Mea; ei vor
vesti** slava Mea printre neamuri.

*Luca 2.34. **Mal. 1.11.
20. Vor aduce pe toþi fraþii voºtri din

mijlocul tuturor neamurilor, ca dar*
Domnului, pe cai, în care ºi pe tãrgi,
pe catâri ºi pe dromaderi, la muntele
Meu cel sfânt, la Ierusalim – zice
Domnul – cum îºi aduc copiii lui
Israel darurile de mâncare într-un vas
curat la Casa Domnului. *Rom. 15.16.
21. ªi voi lua ºi dintre ei pe unii ca

preoþi ºi leviþi* – zice Domnul.
*Exod 19.6. Cap. 61.6. 1 Pet. 2.9. Apoc. 1.6.
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22. Cãci, dupã cum cerurile cele noi*
ºi pãmântul cel nou, pe care le voi
face, vor dãinui înaintea Mea – zice
Domnul – aºa va dãinui ºi sãmânþa
voastrã ºi numele vostru.

*Cap. 65.17. 2 Pet. 3.13. Apoc. 21.1.

23. În fiecare lunã* nouã ºi în fiecare
Sabat, va veni** orice fãpturã sã se

închine înaintea Mea – zice Domnul. 
*Zah. 14.16. **Ps. 65.2.

24. ªi, când vor ieºi, vor vedea trupurile
moarte* ale oamenilor care s-au rãzvrãtit
împotriva Mea; cãci viermele** lor nu
va muri, ºi focul lor nu se va stinge; ºi
vor fi o pricinã de groazã pentru orice
fãpturã.” *Vers. 16. **Marc. 9.44,46,48.
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11. Cuvintele lui Ieremia, fiul lui
Hilchia, unul din preoþii din Anatot*,

din þara lui Beniamin.
*Ios. 21.18. 1 Cron. 6.60. Cap. 32.7-9.

2. Cuvântul Domnului i-a vorbit pe
vremea lui Iosia, fiul lui Amon, împã-
ratul lui Iuda, în al treisprezecelea an
al domniei lui,
3. ºi pe vremea lui Ioiachim, fiul lui

Iosia, împãratul lui Iuda, pânã la
sfârºitul anului al unsprezecelea* al
lui Zedechia, fiul lui Iosia, împãratul
lui Iuda, pânã** pe vremea când a fost
dus Ierusalimul† în robie, în luna†† a
cincea.

*Cap. 25.3. **Cap. 39.2. †Cap. 52.12,15. ††2 Împ. 25.8.

4. „Cuvântul Domnului mi-a vorbit
astfel:
5. „Mai înainte ca sã te fi* întocmit în

pântecele mamei tale, te** cunoºteam,
ºi mai înainte ca sã fi ieºit tu din
pântecele ei, Eu te pusesem deoparte†
ºi te fãcusem proroc al neamurilor.”

*Isa. 49.1,5. **Exod 33.12,17. †Luca 1.15,41. Gal. 1.15,16.

6. Eu am rãspuns: „Ah! Doamne
Dumnezeule*, vezi cã eu nu ºtiu sã
vorbesc, cãci sunt un copil.”

*Exod 4.10; 6.12,30. Isa. 6.5.

7. Dar Domnul mi-a zis: „Nu zice:
„Sunt un copil”, cãci te vei duce la toþi
aceia la care te voi trimite ºi vei spune
tot* ce-þi voi porunci.

*Num. 22.20,38. Mat. 28.20.

8. Nu te teme* de ei; cãci Eu sunt cu
tine** ca sã te scap – zice Domnul.”

*Vers. 17. Ezec. 2.6; 3.9. **Exod 3.12. Deut. 31.6,8. Ios. 1.5.
Cap. 15.20. Fapt. 26.17. Evr. 13.6.

9. Apoi Domnul ªi-a întins* mâna ºi
mi-a atins gura. ªi Domnul mi-a zis:
„Iatã, pun cuvintele Mele** în gura ta.

*Isa. 6.7. **Isa. 51.16. Cap. 5.14.

10. Iatã*, astãzi te pun peste neamuri

ºi peste împãrãþii, ca sã smulgi** ºi sã
tai, sã dãrâmi ºi sã nimiceºti, sã zideºti
ºi sã sãdeºti.”

*1 Împ. 19.17. **Cap. 18.7. 2 Cor. 10.4,5.

11. Cuvântul Domnului mi-a vorbit
astfel: „Ce vezi, Ieremio?” Eu am
rãspuns: „Vãd un veghetor.”
12. ªi Domnul mi-a zis: „Bine ai vãzut;

cãci Eu veghez asupra cuvântului Meu
ca sã-l împlinesc.”
13. Cuvântul Domnului mi-a vorbit a

doua oarã astfel: „Ce vezi?” Eu am
rãspuns: „Vãd un cazan* clocotind
dinspre miazãnoapte.” *Ezec. 11.3,7; 24.3.

14. ªi Domnul mi-a zis: „De la miazã-
noapte* va izbucni nenorocirea peste
toþi locuitorii þãrii. *Cap. 4.6; 6.1.

15. Cãci iatã, voi chema* toate popoa-
rele împãrãþiilor de la miazãnoapte,
zice Domnul; ele vor veni ºi îºi vor
aºeza fiecare scaunul de domnie** la
intrarea porþilor Ierusalimului, împo-
triva tuturor zidurilor lui de jur
împrejur ºi împotriva tuturor cetãþilor
lui Iuda.

*Cap. 5.15; 6.22; 10.22; 25.9. **Cap. 39.3; 43.10.

16. Îmi voi rosti judecãþile împotriva
lor, din pricina întregii lor rãutãþi,
pentru cã M-au pãrãsit* ºi au adus
tãmâie altor dumnezei ºi s-au închinat
înaintea lucrãrii mâinilor lor.

*Deut. 28.20. Cap. 17.13.

17. Dar tu încinge-þi coapsele*,
scoalã-te ºi spune-le tot ce-þi voi
porunci. Nu tremura** înaintea lor, ca
nu cumva sã te fac sã tremuri înaintea
lor. *1 Împ. 18.46. 2 Împ. 4.29; 9.1. Iov 38.3. 
Luca 12.35. 1 Pet. 1.13. **Exod 3.12. Vers. 8. Ezec. 2.6.

18. Iatã cã în ziua aceasta te fac o
cetate întãritã*, un stâlp de fier ºi un
zid de aramã împotriva întregii þãri,
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împotriva împãraþilor lui Iuda, împo-
triva cãpeteniilor lui, împotriva preo-
þilor lui ºi împotriva poporului þãrii.

*Isa. 50.7. Cap. 6.27; 15.20.

19. Ei vor lupta împotriva ta, dar nu
te vor birui; cãci Eu* sunt cu tine ca sã
te scap, zice Domnul.” *Vers. 8.

Mustrarea poporului

21. Cuvântul Domnului mi-a vorbit
astfel:

2. „Du-te ºi strigã la urechile cetãþii
Ierusalimului: „Aºa vorbeºte Domnul:
„Mi-aduc aminte încã de dragostea pe
care o aveai când erai tânãrã*, de iubirea
ta, când erai logoditã, când Mã urmai**
în pustiu, într-un pãmânt nesemãnat.

*Ezec. 16.8,22,60; 23.3,8,19. Osea 2.15. **Deut. 2.7.

3. Atunci Israel* era închinat Dom-
nului, era cele dintâi roade** ale Lui;
toþi cei ce mâncau† din ele se fãceau
vinovaþi, ºi venea nenorocirea peste
ei, zice Domnul.”

*Exod 19.5,6. **Iac. 1.18. Apoc. 14.4. †Cap. 12.14; 50.7.

4. Ascultaþi cuvântul Domnului, casa
lui Iacov, ºi voi, toate familiile casei
lui Israel!
5. Aºa vorbeºte Domnul: „Ce nele-

giuire* au gãsit pãrinþii voºtri în Mine,
de s-au depãrtat de Mine ºi au mers
dupã nimicuri**, ºi au ajuns ei înºiºi de
nimic? *Isa. 5.4. Mica 6.3. **2 Împ. 17.15. Iona 2.8.

6. Ei n-au întrebat: „Unde este Dom-
nul care ne-a scos* din þara Egiptului,
care ne-a povãþuit prin pustiu**,
printr-un pãmânt uscat ºi plin de
gropi, printr-un pãmânt unde domneºte
seceta ºi umbra morþii, printr-un pãmânt
pe unde nimeni nu trece ºi unde nu
locuieºte nici un om?”

*Isa. 63.9,11,13. Osea 13.4. **Deut. 8.15; 32.10.

7. V-am adus într-o þarã ca o livadã
de pomi*, ca sã-i mâncaþi roadele ºi
bunãtãþile; dar voi aþi venit, Mi-aþi
spurcat** þara ºi Mi-aþi prefãcut
moºtenirea într-o urâciune.

*Num. 13.27; 14.7,8. Deut. 8.7-9. **Lev. 18.25,27,28. Num.
35.33,34. Ps. 78.58,59; 106.38. Cap. 3.1; 16.18.

8. Preoþii n-au întrebat: „Unde este
Domnul?” Pãzitorii Legii* nu M-au
cunoscut, pãstorii sufleteºti Mi-au fost
necredincioºi, prorocii** au prorocit
prin Baal ºi au alergat dupã cei ce nu
sunt de nici un† ajutor.

*Mal. 2.6,7. Rom. 2.20. **Cap. 23.13. †Vers. 11. Hab. 2.18.

9. De aceea, Mã voi certa* cu voi,
zice Domnul, ºi Mã voi certa cu
copiii** copiilor voºtri.

*Ezec. 20.35,36. Mica 6.2. **Exod 20.5. Lev. 20.5.

10. Treceþi în ostroavele Chitim ºi
priviþi! Trimiteþi la Chedar, uitaþi-vã
bine ºi vedeþi dacã s-a întâmplat acolo
aºa ceva:
11. ºi-a schimbat* vreodatã un popor

dumnezeii, mãcar cã ei nu sunt**
dumnezei? Dar poporul Meu ºi-a†
schimbat Slava cu ceva†† care nu este
de nici un ajutor! *Mica 4.5. **Ps. 115.4. 
Isa. 37.19. Cap. 16.20. †Ps. 106.20. Rom. 1.23. ††Vers. 8.

12. Miraþi-vã* de aºa ceva, ceruri,
înfioraþi-vã de spaimã ºi groazã, zice
Domnul. *Isa. 1.2. Cap. 6.19.

13. Cãci poporul Meu a sãvârºit un
îndoit pãcat: M-au pãrãsit pe Mine,
Izvorul apelor vii*, ºi ºi-au sãpat
puþuri, puþuri crãpate care nu þin apã.

*Ps. 36.9. Cap. 17.13; 18.14. Ioan 4.14.

14. Este Israel un rob* cumpãrat, sau
fiu de rob nãscut în casã? Atunci
pentru ce a ajuns de pradã? *Exod 4.22.

15. Niºte pui* de lei mugesc ºi strigã
împotriva lui ºi-i pustiesc þara; cetãþile
îi sunt arse ºi fãrã locuitori.

*Isa. 1.7. Cap. 4.7.

16. Chiar ºi cei din Nof ºi Tahpanes*
îþi vor zdrobi creºtetul capului.

*Cap. 43.7-9.

17. Nu þi-ai fãcut* tu singur lucrul
acesta pentru cã ai pãrãsit pe Domnul
Dumnezeul tãu când te îndrepta** pe
calea cea bunã? *Cap. 4.18. **Deut. 32.10.

18. ªi acum, ce cauþi sã te duci* în
Egipt sã bei apa** Nilului? Ce cauþi sã
te duci în Asiria sã bei apa râului?

*Isa. 30.1,2. **Ios. 13.3.

19. Tu singur te pedepseºti cu rãu-
tatea* ta ºi tu singur te loveºti cu
necredincioºia ta, ºi vei ºti ºi vei
vedea ce rãu ºi amar este sã pãrãseºti
pe Domnul Dumnezeul tãu ºi sã n-ai
nici o fricã de Mine, zice Domnul
Dumnezeul oºtirilor. *Isa. 3.9. Osea 5.5.

20. Demult þi-ai sfãrâmat jugul, þi-ai
rupt legãturile ºi ai* zis: „Nu mai
vreau sã slujesc ca un rob!” Cãci pe
orice deal** înalt ºi sub orice copac
verde te-ai întins ca o† curvã.

*Exod 19.8. Ios. 24.18. Judc. 10.16. 1 Sam. 12.10.
**Deut. 12.2. Isa. 57.5,7. Cap. 3.6. †Exod 34.15,16.

21. Te sãdisem ca o vie minunatã* ºi
de cel mai bun soi: cum te-ai schimbat
ºi te-ai prefãcut într-o coardã** de
viþã sãlbaticã?

*Exod 15.17. Ps. 44.2; 80.8. Isa. 5.1, etc.; 60.21. Mat. 21.33.
Marc. 12.1. Luca 20.9. **Deut. 32.32. Isa. 1.21; 5.4.

22. Chiar dacã te-ai spãla cu silitrã*,
chiar dacã ai da cu multã sodã,
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nelegiuirea** ta tot ar rãmâne scrisã
înaintea Mea, zice Domnul Dumnezeu.

*Iov 9.30. **Deut. 32.34. Iov 14.17. Osea 13.12.

23. Cum* poþi sã zici: „Nu m-am
spurcat ºi nu m-am dus dupã Baali”?
Priveºte-þi urma paºilor în vale** ºi
vezi ce ai fãcut, dromader† iute la
mers ºi care baþi drumurile ºi le
încruciºezi!

*Prov. 30.12. **Cap. 7.31. †Iov 39.5-8. Cap. 14.6.

24. Mãgãriþã sãlbaticã deprinsã cu
pustiul, care gâfâie în aprinderea patimii
ei, cine o va împiedica sã-ºi facã
pofta? Toþi cei ce o cautã n-au nevoie
sã se osteneascã: o gãsesc în luna ei.
25. Nu te lãsa cu picioarele goale,

nu-þi usca gâtlejul de sete! Dar* tu zici:
„Degeaba, nu! Cãci iubesc dumnezeii**
strãini ºi vreau sã merg dupã ei.”

*Cap. 18.12. **Deut. 32.16. Cap. 3.13.

26. Cum rãmâne uluit un hoþ când
este prins, aºa de uluiþi vor rãmâne cei
din casa lui Israel, ei, împãraþii lor,
cãpeteniile lor, preoþii lor ºi prorocii lor.
27. Ei zic lemnului: „Tu eºti tatãl

meu!”, ºi pietrei: „Tu mi-ai dat viaþa!”
Cãci ei Îmi întorc spatele ºi nu se uitã
la Mine. Dar când sunt în nenorocire*,
zic: „Scoalã-Te ºi scapã-ne!”

*Judc. 10.10. Ps. 78.34. Isa. 26.16.

28. Unde sunt* dumnezeii tãi pe care
þi i-ai fãcut? Sã se scoale ei, dacã pot
sã te scape** în vremea nenorocirii!
Cãci câte† cetãþi ai, atâþia dumnezei
ai, Iuda!

*Deut. 32.37. Judc. 10.14. **Isa. 45.20. †Cap. 11.13.

29. Pentru ce vã* certaþi cu Mine?
Toþi Mi-aþi fost necredincioºi, zice
Domnul. *Vers. 23,35.

30. Degeaba v-am lovit* copiii, n-au
luat seama la certare; sabia voastrã a
mâncat** pe prorocii voºtri ca un leu
nimicitor. *Isa. 1.5; 9.13. Cap. 5.3. **2 Cron. 
36.16. Neem. 9.26. Mat. 23.29, etc. Fapt. 7.52. 1 Tes. 2.15.

31. O, neam rãu de oameni, uitaþi-vã
bine la cuvântul Domnului care zice:
„Am fost Eu un pustiu* pentru Israel
sau o þarã plinã de întuneric beznã?
Pentru ce zice atunci poporul Meu:
„Suntem slobozi**, nu voim† sã ne
întoarcem la Tine”?

*Vers. 5. **Ps. 12.4. †Deut. 32.15.

32. Îºi uitã fata podoabele sau mireasa
brâul? Dar poporul Meu M-a uitat* de
zile fãrã numãr. *Ps. 106.21. Cap. 13.25. Osea 8.14.

33. Ce bine ºtii sã-þi întocmeºti cãile
când este vorba sã cauþi ce iubeºti!
Chiar ºi la nelegiuire te deprinzi.

34. Pânã ºi pe poalele hainei tale se
aflã sângele sãrmanilor* nevinovaþi pe
care nu i-ai prins fãcând nici o
spargere. *Ps. 106.38. Cap. 19.4.

35. ªi, cu toate acestea*, tu zici: „Da,
sunt nevinovat! Sã se întoarcã acum
mânia Lui de la mine!” Iatã**, Mã voi
certa cu tine, pentru cã† zici: „N-am
pãcãtuit!”

*Vers. 23,29. **Vers. 9. †Prov. 28.13. 1 Ioan 1.8,10.

36. Pentru ce* atâta grabã ca sã-þi
schimbi drumul? Din Egipt îþi va veni
ruºinea**, cum† þi-a venit ºi din
Asiria! *Vers. 18. Cap. 31.22. 
Osea 5.13; 12.1. **Isa. 30.3. Cap. 37.7. †2 Cron. 28.16,20,21.

37. Tot de acolo vei ieºi cu mâinile*
pe cap; cãci Domnul leapãdã pe aceia
în care te încrezi, ºi nu vei izbuti cu ei.

*2 Sam. 13.19.

31. El zice: „Când se desparte un
bãrbat de nevasta sa, pe care o

pãrãseºte, ºi ea ajunge nevasta altuia,
se mai întoarce* bãrbatul acesta la ea?
N-ar fi chiar ºi þara** aceea spurcatã?
ªi tu ai curvit† cu mulþi ibovnici, ºi
sã†† te întorci iarãºi la Mine? – zice
Domnul. *Deut. 24.4. **Cap. 2.7. 
†Cap. 2.20. Ezec. 16.26,28,29. ††Cap. 4.1. Zah. 1.3.

2. Ridicã-þi ochii spre înãlþimi* ºi
priveºte: unde n-ai curvit? Te þineai**
la drumuri ca arabul în pustiu ºi ai
spurcat† þara prin curviile tale ºi cu
rãutatea ta! *Deut. 12.2. Cap. 2.20. 
**Gen. 38.14. Prov. 23.28. Ezec. 16.24,25. †Vers. 9. Cap. 2.7. 

3. Mãcar cã ploile au fost oprite*, ºi
ploaia de primãvarã a lipsit, totuºi tu
þi-ai pãstrat fruntea de curvã** ºi n-ai
vrut sã ai ruºine! *Lev. 26.19. Deut. 28.23,24. 
Cap. 9.12; 14.4. **Cap. 5.3; 6.15; 8.12. Ezec. 3.7. Þef. 3.5.

4. Acum, nu-i aºa?, strigi la Mine:
„Tatã! Tu ai fost* Prietenul tinereþii**
mele!? *Prov. 2.17. **Cap. 2.2. Osea 2.15.

5. Îºi va þine El mânia* pe vecie? O
va pãstra El întotdeauna?” Iatã, aºa ai
vorbit, ºi totuºi ai fãcut lucruri nele-
giuite cât ai putut!”

*Ps. 77.7, etc.; 103.9. Isa. 57.16. Vers. 12.

Îndemnuri la pocãinþã
6. Domnul mi-a zis, pe vremea

împãratului Iosia: „Ai vãzut ce a fãcut
necredincioasa* Israel? S-a dus** pe
orice munte înalt ºi sub orice copac
verde ºi a curvit acolo.

*Vers. 11,14. Cap. 7.24. **Cap. 2.20.

7. Eu ziceam cã, dupã ce a fãcut*
toate aceste lucruri, se va întoarce la

IEREMIA 2, 3738

Mine. Dar nu s-a întors. ªi sora** ei,
vicleana Iuda, a fost martorã la aceasta.

*2 Împ. 17.13. **Ezec. 16.46; 23.2,4.

8. ªi cu toate cã a* vãzut cã M-am
despãrþit** de necredincioasa Israel,
din pricina tuturor preacurviilor ei, ºi
i-am dat cartea ei de despãrþire, totuºi
sora sa, vicleana† Iuda, nu s-a temut,
ci s-a dus sã curveascã la fel.

*Ezec. 23.9. **2 Împ. 17.6,18. †Ezec. 23.11, etc.

9. ªi astfel, prin necurãþia ei strigã-
toare, Israel a spurcat* þara, a prea-
curvit cu piatra** ºi lemnul.

*Vers. 2.  Cap. 2.7. **Cap. 2.27.

10. Cu toate acestea vicleana Iuda,
sora ei, nu s-a întors la Mine din toatã
inima* ei, ci cu prefãcãtorie, zice
Domnul.” *2 Cron. 34.33. Osea 7.14.

11. Domnul mi-a zis: „Necredincioasa
Israel pare nevinovatã faþã de vicleana*
Iuda. *Ezec. 16.51; 23.11.

12. Du-te de strigã aceste cuvinte
spre miazãnoapte* ºi zi: „Întoarce-te,
necredincioasa Israel, zice Domnul.
Nu voi arunca o privire întunecoasã
împotriva voastrã, cãci sunt** milostiv,
zice Domnul, ºi nu þin mânie pe vecie.

*2 Împ. 17.6. **Ps. 86.15; 103.8,9. Vers. 5.

13. Recunoaºte-þi* numai nelegiuirea,
recunoaºte cã ai fost necredincioasã
Domnului Dumnezeului tãu, cã ai
alergat** încoace ºi încolo la dum-
nezei strãini†, sub orice copac†† verde,
ºi cã n-ai ascultat glasul Meu, zice
Domnul.

*Lev. 26.40, etc. Deut. 30.1,2, etc. Prov. 28.13. **Vers. 2.
Ezec. 16.15,24,25. †Cap. 2.25. ††Deut. 12.2.

14. Întoarceþi-vã, copii rãzvrãtiþi,
zice Domnul; cãci* Eu sunt Stãpânul
vostru, Eu vã voi lua, pe unul** dintr-o
cetate, pe doi dintr-o familie, ºi vã voi
aduce înapoi în Sion.

*Cap. 31.32. Osea 2.19,20. **Rom. 11.5.

15. Vã voi da pãstori* dupã inima
Mea, ºi vã vor paºte** cu pricepere ºi
cu înþelepciune.

*Cap. 23.4. Ezec. 34.23. Efes. 4.11. **Fapt. 20.28.

16. Când vã veþi înmulþi ºi veþi creºte
în þarã, în zilele acelea, zice Domnul,
nu se va mai vorbi de chivotul legã-
mântului Domnului ºi nu-i va mai veni
nimãnui* în gând, nu-ºi vor mai aduce
aminte de el, nu-i vor mai simþi lipsa
ºi nici nu vor mai face altul.

*Isa. 65.17.

17. În vremea aceea, Ierusalimul se
va numi „Scaunul de domnie al Dom-
nului”; toate neamurile se vor strânge
la Ierusalim în* Numele Domnului ºi

nu vor mai urma pornirile inimii** lor
rele. *Isa. 60.9. **Cap. 11.8.

18. În zilele acelea, casa* lui Iuda va
umbla cu casa lui Israel ºi vor veni
împreunã din þara de la miazãnoapte**
în þara† pe care am dat-o în stãpânire
pãrinþilor voºtri. *Isa. 11.13. 
Ezec. 37.16-22. Osea 1.11. **Vers. 12. Cap. 31.8. †Amos 9.15.

19. Eu ziceam: „Cum sã te pun
printre copiii Mei ºi sã-þi dau o þarã
plãcutã*, o moºtenire, podoabã între
podoabele neamurilor?” Mã gândeam
cã Mã vei chema: „Tatã**!” ºi nu te
vei mai abate de la Mine.

*Ps. 106.24. Ezec. 20.6. Dan. 8.9; 11.16,41,45. **Isa. 63.16.

20. Dar, cum este necredincioasã
iubitului sãu o femeie, aºa Mi-aþi fost
necredincioºi* voi, casa lui Israel,
zice Domnul! *Isa. 48.8. Cap. 5.11.

21. Un vuiet se aude pe înãlþimi*:
sunt plânsetele ºi rugãminþile de iertare
ale copiilor lui Israel; cãci ºi-au sucit
calea ºi au uitat pe Domnul Dum-
nezeul lor. *Isa. 15.2.

22. Întoarceþi-vã*, copii rãzvrãtiþi, ºi
vã voi ierta** abaterile.” – „Iatã-ne,
venim la Tine, cãci Tu eºti Domnul
Dumnezeul nostru.

*Vers. 14. Osea 14.1. **Osea 6.1; 14.4.

23. În adevãr*, zadarnic se aºteaptã
mântuire de la dealuri ºi de la mulþi-
mea munþilor; în adevãr, în** Domnul
Dumnezeul nostru este mântuirea lui
Israel. *Ps. 121.1,2. **Ps. 3.8.

24. Idolii, dimpotrivã*, au mâncat
rodul muncii pãrinþilor noºtri, din
tinereþea noastrã, oile ºi boii lor, fiii ºi
fiicele lor. *Cap. 11.13. Osea 9.10.

25. Sã ne culcãm în ruºinea noastrã
ºi sã ne învelim cu ocara noastrã, cãci
am pãcãtuit* împotriva Domnului
Dumnezeului nostru, noi ºi pãrinþii
noºtri, din tinereþea noastrã ºi pânã în
ziua de azi, ºi n-am ascultat** glasul
Domnului Dumnezeului nostru.”

*Ezra 9.7. **Cap. 22.21.

41. „Israele, de te vei întoarce, dacã
te vei întoarce* la Mine, zice

Domnul, dacã vei scoate urâciunile
tale dinaintea Mea, nu vei mai rãtãci.

*Cap. 3.1,22. Ioel 2.12.

2. Dacã* vei jura: „Viu este Domnul!”
cu adevãr**, cu neprihãnire ºi cu
dreptate, atunci neamurile† vor fi
binecuvântate în El ºi se vor fãli†† cu
El. *Deut. 10.20. Isa. 45.23; 65.16. Cap. 5.2. **Isa. 48.1. 
Zah. 8.8. †Gen. 22.18. Ps. 72.17. Gal. 3.8. ††Isa. 45.25. 1 Cor. 1.31.

3. Cãci aºa vorbeºte Domnul cãtre
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oamenii din Iuda ºi din Ierusalim: „Desþe-
leniþi-vã* un ogor nou ºi nu semãnaþi
între** spini! *Osea 10.12. **Mat. 13.7,22.

4. Tãiaþi-vã împrejur* pentru Domnul,
tãiaþi-vã împrejur inimile, oamenii lui
Iuda ºi locuitori ai Ierusalimului, ca
nu cumva sã izbucneascã mânia Mea
ca un foc ºi sã se aprindã fãrã sã se
poatã stinge, din pricina rãutãþii
faptelor voastre!

*Deut. 10.16; 30.6. Cap. 9.26. Rom. 2.28,29. Col. 2.11.

O nãvãlire strãinã
5. Daþi de ºtire în Iuda, vestiþi la

Ierusalim ºi spuneþi: „Sunaþi din
trâmbiþã în þarã! Strigaþi în gura mare
ºi ziceþi: „Strângeþi-vã* ºi haidem în
cetãþile întãrite!” *Cap. 8.14.

6. Înãlþaþi un steag spre Sion, fugiþi ºi
nu vã opriþi! Cãci de la miazãnoapte*
aduc nenorocirea ºi un mare prãpãd.”

*Cap. 1.13-15; 6.1,22.

7. Leul se aruncã* din tufarul sãu,
nimicitorul** neamurilor a pornit, ºi-a
pãrãsit locul ca sã-þi pustiascã† þara,
sã-þi dãrâme cetãþile, ºi nimeni sã nu
mai locuiascã în ele. *2 Împ. 24.1. 
Cap. 5.6. Dan. 7.4. **Cap. 25.9. †Isa. 1.7. Cap. 2.15.

8. De aceea acoperiþi-vã* cu saci,
plângeþi ºi gemeþi; cãci mânia aprinsã
a Domnului nu se abate de la noi.

*Isa. 22.12. Cap. 6.26.

9. „În ziua aceea, zice Domnul,
împãratul ºi cãpeteniile îºi vor pierde
inima, preoþii vor rãmâne încremeniþi,
ºi prorocii, uimiþi.”
10. Eu am zis: „Ah! Doamne Dum-

nezeule! Ai înºelat* în adevãr pe
poporul acesta ºi Ierusalimul, când**
ai zis: „Veþi avea pace!”, ºi totuºi
sabia le ameninþã viaþa.”

*Ezec. 14.9. 2 Tes. 2.11. **Cap. 5.12; 14.13.

11. În vremea aceea se va zice popo-
rului acestuia ºi Ierusalimului: „Un
vânt* arzãtor suflã din locurile înalte
ale pustiului pe drumul fiicei poporului
Meu, nu ca sã vânture, nici ca sã cureþe
grâul. *Cap. 51.1. Ezec. 11.17. Osea 13.15.

12. Ci un vânt nãprasnic vine de
acolo pânã la Mine! Acum le voi*
rosti hotãrârea!” *Cap. 1.16.

13. Iatã, nimicitorul înainteazã ca norii;
carele lui* sunt ca un vârtej, caii** lui
sunt mai uºori decât vulturii. Vai de
noi cãci suntem prãpãdiþi!” –

*Isa. 5.28. **Deut. 28.49. Plân. 4.19. Osea 8.1. Hab. 1.8.

14. Curãþã-þi inima* de rãu, Ieru-
salime, ca sã fii mântuit! Pânã când

vei pãstra gânduri nelegiuite în inima
ta? *Isa. 1.16. Iac. 4.8.

15. Cãci un glas care porneºte de la
Dan* ºi vesteºte nenorocirea, o vesteºte
de la muntele lui Efraim. *Cap. 8.16.

16. „Spuneþi lucrul acesta neamurilor,
faceþi-l cunoscut Ierusalimului: „Vin
niºte împresurãtori dintr-o þarã* depãr-
tatã ºi strigã împotriva cetãþilor lui
Iuda. *Cap. 5.15.

17. Ca cei ce pãzesc un ogor* ei
înconjoarã Ierusalimul, cãci s-a rãz-
vrãtit împotriva Mea, zice Domnul. –

*2 Împ. 25.1,4.

18. Acesta este rodul cãilor ºi fap-
telor tale*, este vina rãutãþii tale, dacã
este aºa de amar ºi te pãtrunde pânã la
inimã.” *Ps. 107.17. Isa. 50.1. Cap. 2.17,19.

19. Mãruntaiele* mele! Mãruntaiele
mele! Cum mã doare înãuntrul inimii
mele! Îmi bate inima, nu pot sã tac!
Cãci auzi, suflete, sunetul trâmbiþei ºi
strigãtul de rãzboi.

*Isa. 15.5; 16.11; 21.3; 22.4. Cap. 9.1,10. Luca 19.42.

20. Se vesteºte dãrâmare* peste
dãrâmare, cãci toatã þara este pustiitã;
colibele** îmi sunt pustiite deodatã, ºi
corturile, într-o clipã!

*Ps. 42.7. Ezec. 7.26. **Cap. 10.20.

21. Pânã când voi vedea steagul
fâlfâind ºi voi auzi sunetul trâm-
biþei? –
22. „Cãci poporul Meu este nebun,

nu Mã cunoaºte; sunt niºte copii fãrã
minte ºi lipsiþi de pricepere; sunt
meºteri* sã facã rãul, dar nu ºtiu sã
facã binele.” – *Rom. 16.19.

23. Mã uit la pãmânt*, ºi iatã cã este
pustiu** ºi gol; mã uit la ceruri, ºi
lumina lor a pierit! *Isa. 24.19. **Gen. 1.2.

24. Mã uit* la munþi, ºi iatã cã sunt
zguduiþi; ºi toate dealurile se clatinã!

*Isa. 5.25. Ezec. 38.20.
25. Mã uit, ºi iatã cã nu este nici un

om; ºi toate pãsãrile cerurilor* au
fugit! *Þef. 1.3.
26. Mã uit, ºi iatã, Carmelul este un

pustiu; ºi toate cetãþile sale sunt nimicite
înaintea Domnului ºi înaintea mâniei
Lui aprinse!
27. Cãci aºa vorbeºte Domnul:

„Toatã þara va fi pustiitã; dar nu o voi
nimici* de tot. *Cap. 5.10,18; 30.11; 46.28.
28. Din pricina aceasta, þara* este în

jale, ºi cerurile** sus sunt întunecate;
cãci Eu am zis, am hotãrât lucrul
acesta ºi nu-Mi pare rãu† de el, nu Mã
voi întoarce.

*Osea 4.3. **Isa. 5.30; 50.3. †Num. 23.19. Cap. 7.16.
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29. La vuietul cãlãreþilor ºi arcaºilor,
toate cetãþile fug; se ascund în pãduri
ºi se suie pe stânci; toate cetãþile sunt
pãrãsite, nu mai au locuitori.
30. ªi tu, pustiito, ce vei face? Te vei

îmbrãca în cârmâz, te vei împodobi cu
podoabe de aur, îþi vei sulemeni*
ochii; dar degeaba te vei înfrumuseþa:
ibovnicii tãi** te dispreþuiesc ºi vor
sã-þi ia viaþa.

*2 Împ. 9.30. Ezec. 23.40. **Cap. 22.20,22. Plân. 1.2,19.

31. Cãci Eu aud niºte þipete ca ale
unei femei în chinurile naºterii, þipete
de durere ca la cea dintâi facere. Este
glasul fiicei Sionului care suspinã ºi
întinde* mâinile zicând: „Nenorocita
de mine! Mor din pricina ucigaºilor!”

*Isa. 1.15. Plân. 1.17.

51. Cutreieraþi uliþele Ierusalimului,
uitaþi-vã, întrebaþi ºi cãutaþi* în pieþe,

dacã se gãseºte un om, dacã** este
vreunul care sã înfãptuiascã ce este
drept, care sã se þinã de adevãr, ºi voi
ierta† Ierusalimul.

*Ezec. 22.30. **Gen. 18.23, etc. Ps. 12.1. †Gen. 18.26.

2. Chiar când* zic: „Viu** este Dom-
nul!”, ei jurã† strâmb.”

*Tit 1.16. **Cap. 4.2. †Cap. 7.9.

3. Doamne, nu vãd ochii Tãi* adevãrul?
Tu-i loveºti**, ºi ei nu simt nimic; îi
nimiceºti, ºi nu vor sã ia învãþãturã;
iau o înfãþiºare mai tare decât stânca,
nu vor† sã se întoarcã la Tine.
*2 Cron. 16.9. **Isa. 1.5; 9.13. Cap. 2.30. †Cap. 7.28. Þef. 3.2.

4. Eu ziceam: „Numai cei mici sunt
aºa; ei lucreazã fãrã minte, pentru cã
nu cunosc* calea Domnului, Legea
Dumnezeului lor! *Cap. 8.7.

5. Mã voi duce deci la cei mari ºi le
voi vorbi; cãci ei* cunosc calea
Domnului, Legea Dumnezeului lor!”
Dar toþi au sfãrâmat** jugul ºi au rupt
legãturile. *Mica 3.1. **Ps. 2.3.

6. De aceea îi omoarã leul* din pãdure
ºi-i nimiceºte lupul** din pustiu. Stã
la pândã pardosul† înaintea cetãþilor
lor: toþi cei ce vor ieºi din ele vor fi
sfâºiaþi; cãci fãrãdelegile lor sunt multe,
abaterile lor s-au înmulþit!

*Cap. 4.7. **Ps. 104.20. Hab. 1.8. Þef. 3.3. †Osea 13.7.

7. „Cum sã te iert? – zice Domnul –
Copiii tãi M-au pãrãsit ºi jurã* pe
dumnezei care** n-au fiinþã. ªi, dupã
ce le-am primit† jurãmintele, se dedau
la preacurvie ºi aleargã cu grãmada  în
casa curvei!

*Ios. 23.7. Þef. 1.5. **Deut. 32.21. Gal. 4.8. †Deut. 32.15.

8. Ca niºte cai* bine hrãniþi, care
aleargã încoace ºi încolo, fiecare
necheazã** dupã nevasta aproapelui
sãu. *Ezec. 22.11. **Cap. 13.27.

9. Sã* nu pedepsesc Eu aceste lucruri,
zice Domnul, sã nu Mã rãzbun Eu**
pe un asemenea popor?

*Vers. 29. Cap. 9.9. **Cap. 44.22.

10. Suiþi-vã* pe zidurile ei ºi dãrâ-
maþi, dar** nu nimiciþi de tot! Luaþi-i
butucii aceºtia, cãci nu sunt ai Dom-
nului! *Cap. 39.8. **Vers. 18. Cap. 4.27. 

11. Cãci casa* lui Israel ºi casa lui
Iuda Mi-au fost necredincioase, zice
Domnul. *Cap. 3.20.

12. Ei tãgãduiesc* pe Domnul ºi zic:
„Nu** este El! ªi nu† va veni neno-
rocirea peste noi; nu vom vedea nici
sabia, nici foametea.

*2 Cron. 36.16. Cap. 4.10. **Isa. 28.15. †Cap. 14.13.

13. Prorocii sunt vânt, ºi nu Dum-
nezeu vorbeºte în ei. Aºa sã li se facã
ºi lor!”
14. De aceea aºa vorbeºte Domnul

Dumnezeul oºtirilor: „Pentru cã aþi zis
lucrul acesta, iatã*, cuvântul Meu îl
fac foc în gura ta, ºi poporul acesta,
lemne, ca sã-i ardã focul acesta.

*Cap. 1.9.

15. Iatã, aduc de departe un neam
împotriva voastrã, casã a lui Israel –
zice Domnul – un neam* tare, un
neam** strãvechi, un neam a cãrui
limbã n-o cunoºti ºi ale cãrui vorbe nu
le pricepi. *Deut. 28.49. 
Isa. 5.26. Cap. 1.15; 6.22. **Isa. 39.3. Cap. 4.16.

16. Tolba lui cu sãgeþi este ca un
mormânt deschis; toþi sunt niºte viteji.
17. El îþi va mânca seceriºul* ºi

pâinea, îþi va mânca fiii ºi fiicele, îþi
va mânca oile ºi boii, îþi va mânca via
ºi smochinul; ºi îþi va trece prin sabie
cetãþile întãrite în care te încrezi.

*Lev. 26.16. Deut. 28.31,33.

18. Dar, ºi în zilele acelea, zice
Domnul, nu vã voi nimici* de tot.

*Cap. 4.27.

19. Dacã veþi întreba atunci: „Pentru
ce* ne-a fãcut toate acestea Domnul
Dumnezeul nostru?” Aºa le vei rãs-
punde: „Dupã cum voi M-aþi pãrãsit**
ºi aþi slujit unor dumnezei strãini în
þara voastrã, tot aºa acum veþi sluji†
unor strãini într-o þarã care nu este a
voastrã!” *Deut. 29.24, etc. 
1 Împ. 9.8,9. Cap. 23.22; 16.10. **Cap. 2.13. †Deut. 28.48.

20. Spuneþi lucrul acesta casei lui
Iacov, vestiþi-l în Iuda ºi ziceþi:
21. „Ascultaþi lucrul acesta, popor*
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fãrã minte ºi fãrã inimã, care are ochi
ºi nu vede, urechi, ºi n-aude! *Isa. 6.9. 
Ezec. 12.2. Mat. 13.14. Ioan 12.40. Fapt. 28.26. Rom. 11.8.

22. Nu voiþi sã vã temeþi* de Mine,
zice Domnul, nu voiþi sã tremuraþi
înaintea Mea?” – Eu am pus mãrii**
ca hotar nisipul, hotar veºnic pe care
nu trebuie sã-l treacã. ªi chiar dacã
valurile ei se înfurie, totuºi sunt
neputincioase; urlã, dar nu-l trec.

*Apoc. 15.4. **Iov 26.10; 38.10,11. Ps. 104.9. Prov. 8.29.

23. Poporul acesta însã are o inimã
dârzã ºi rãzvrãtitã; se rãscoalã ºi
pleacã,
24. ºi nu zic în inima lor: „Sã ne

temem de Domnul Dumnezeul nostru
care dã ploaie* la vreme, ploaie
timpurie** ºi târzie ºi ne pãstreazã†
sãptãmânile hotãrâte pentru seceriº.”

*Ps. 147.8. Cap. 14.22. Mat. 5.45. Fapt. 14.17. **Deut.
11.14. Ioel 2.23. †Gen. 8.22.

25. Din pricina nelegiuirilor voastre*
n-au loc aceste orânduiri, pãcatele
voastre vã lipsesc de aceste bunãtãþi.

*Cap. 3.3.

26. Cãci în poporul Meu sunt oameni
rãi; ei pândesc* ca pãsãrarul care
întinde laþuri, întind curse ºi prind
oameni. *Prov. 1.11,17,18. Hab. 1.15.

27. Cum se umple o colivie de pãsãri,
aºa se umplu casele lor prin vicleºug;
aºa ajung ei puternici ºi bogaþi.
28. Se îngraºã*, lucesc de grãsime;

întrec orice mãsurã în rãu, nu apãrã
pricina**, pricina orfanului, ca sã le
meargã bine†, nu fac dreptate celor
lipsiþi. *Deut. 32.15. 
**Isa. 1.23. Zah. 7.10. †Iov 12.6. Ps. 73.12. Cap. 12.1.

29. Sã nu pedepsesc* Eu aceste
lucruri, zice Domnul, sã nu Mã rãzbun
Eu pe un asemenea popor?

*Vers. 9. Mal. 3.5.

30. Grozave lucruri, urâcioase* lucruri
se fac în þarã. *Cap. 23.14. Osea 6.10.

31. Prorocii prorocesc neadevãruri*,
preoþii stãpânesc cu ajutorul lor, ºi
poporului Meu îi plac** aceste lucruri.
Dar ce veþi face la urmã?”

*Cap. 14.14; 23.25,26. Ezec. 13.6. **Mica 2.11.

61. „Fugiþi, copii ai lui Beniamin,
fugiþi din mijlocul Ierusalimului,

sunaþi din trâmbiþã la Tecoa, ridicaþi
un semn la Bet-Hacherem*! Cãci de la
miazãnoapte se vede venind o neno-
rocire** ºi un mare prãpãd.

*Neem. 3.14. **Cap. 1.14; 4.6.

2. Pe frumoasa ºi subþirica fiicã a
Sionului o nimicesc!

3. La ea vin pãstorii cu turmele lor, îºi
întind corturile* în jurul ei ºi îºi pasc
fiecare partea lui.” – *2 Împ. 25.1,4. Cap. 4.17.

4. „Pregãtiþi-vã* s-o bateþi! Haidem!
Sã ne suim ziua namiaza** mare!”...
Vai de noi, cãci ziua scade, ºi umbrele
de searã se lungesc.

*Cap. 51.27. Ioel 3.9. **Cap. 15.8.

5. Haidem sã ne suim noaptea ºi 
sã-i dãrâmãm casele împãrãteºti!” –
6. Cãci aºa vorbeºte Domnul oºtirilor:

„Tãiaþi copaci ºi ridicaþi ºanþuri
împotriva Ierusalimului! Aceasta este
cetatea care trebuie pedepsitã; cãci în
mijlocul ei este numai apãsare.
7. Cum þâºnesc apele dintr-o fântânã*,

aºa þâºneºte rãutatea ei din ea; nu se
aude în ea decât silnicie** ºi prãpãd;
durerea ºi rãnile Îmi izbesc fãrã
curmare privirile.

*Isa. 57.20. **Ps. 55.9-11. Cap. 20.8. Ezec. 7.11,23.

8. Ia învãþãturã, Ierusalime, ca nu
cumva sã Mã depãrtez* de tine ºi sã fac
din tine un pustiu, o þarã nelocuitã!”

*Ezec. 23.18. Osea 9.12.

9. Aºa vorbeºte Domnul oºtirilor:
„Vor culege rãmãºiþele lui Israel cum
se culeg ciorchinii rãmaºi dintr-o vie.
– Puneþi din nou mâna pe ea ca ºi
culegãtorul pe mlãdiþe.” –
10. Cui sã vorbesc ºi pe cine sã iau

martor ca sã m-asculte? Urechea lor*
este netãiatã împrejur ºi nu sunt în stare
sã ia aminte. Iatã**, cuvântul Domnului
este o ocarã pentru ei ºi nu le place de
el. *Exod 6.12. Cap. 7.26. Fapt. 7.51. **Cap. 20.8.

11. Eu sunt aºa de plin* de mânia
Domnului, cã n-o pot opri. – „Toarn-o
peste** copilul de pe uliþã ºi peste
adunãrile tinerilor. Cãci ºi bãrbatul
ºi nevasta vor fi prinºi, ºi bãtrânul
ºi cel încãrcat de zile.

*Cap. 20.9. **Cap. 9.21.

12. Casele* lor vor trece în stãpâ-
nirea altora, ogoarele ºi nevestele lor
de asemenea, când Îmi voi întinde
mâna asupra locuitorilor þãrii, zice
Domnul. *Deut. 28.30. Cap. 8.10.

13. Cãci de la cel mai mic pânã la cel
mai mare, toþi sunt lacomi de* câºtig;
de la proroc pânã la preot, toþi înºalã.

*Isa. 56.11. Cap. 8.10; 14.18; 23.11. Mica 3.5,11.

14. Leagã în chip uºuratic* rana fiicei
poporului Meu, zicând**: „Pace! Pace!”
ªi totuºi nu este pace!

*Cap. 8.11. Ezec. 13.10. **Cap. 4.10; 14.13; 23.17.

15. Sunt daþi de ruºine*, cãci sãvâr-
ºesc urâciuni; ºi totuºi nu roºesc ºi nu
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ºtiu de ruºine. De aceea vor cãdea
împreunã cu cei ce cad, vor fi rãstur-
naþi, când îi voi pedepsi, zice Dom-
nul.” *Cap. 3.3; 8.12.

16. Aºa vorbeºte Domnul: „Staþi în
drumuri, uitaþi-vã ºi întrebaþi care sunt
cãrãrile cele vechi*, care este calea
cea bunã: umblaþi pe ea, ºi veþi gãsi**
odihnã pentru sufletele voastre!” Dar ei
rãspund: „Nu vrem sã umblãm pe ele!”

*Isa. 8.20. Cap. 18.15. Mal. 4.4. Luca 16.29. **Mat. 11.29.

17. Am pus niºte strãjeri peste voi:
„Fiþi cu luare aminte la sunetul trâm-
biþei!” Dar ei rãspund: „Nu vrem sã
fim cu luare aminte*!”

*Isa. 21.11; 58.1. Cap. 25.4. Ezec. 3.17. Hab. 2.1.

18. De aceea, ascultaþi, neamuri, ºi
luaþi seama la ce li se va întâmpla,
adunare a popoarelor!
19. Ascultã* ºi tu, pãmântule! Iatã, voi

aduce peste poporul acesta o neno-
rocire care va fi rodul** gândurilor
lui; cãci n-au luat aminte la cuvintele
Mele ºi au nesocotit Legea Mea.

*Isa. 1.2. **Prov. 1.31.

20. Ce nevoie am* Eu de tãmâia care
vine din Seba**, de trestia mirositoare
dintr-o þarã depãrtatã? Arderile† voastre
de tot nu-Mi plac, ºi jertfele voastre
nu-Mi sunt plãcute.” *Ps. 40.6; 50.7-9. Isa. 1.11; 
66.3. Amos 5.21. Mica 6.6, etc. **Isa. 60.6. †Cap. 7.21.

21. De aceea, aºa vorbeºte Domnul:
„Iatã, voi pune înaintea poporului
acestuia niºte pietre de poticnire, de
care se vor lovi împreunã pãrinþi ºi fii,
vecini ºi prieteni, ºi vor pieri.”
22. Aºa vorbeºte Domnul: „Iatã cã vine

un popor din þara de la miazãnoapte*,
un neam mare se ridicã de la marginile
pãmântului. *Cap. 1.15; 5.15; 10.22; 50.41-43.

23. Ei poartã arc ºi suliþã; sunt
cumpliþi ºi fãrã milã; glasul lor urlã
ca* marea; sunt cãlare pe cai ºi gata de
luptã ca un om pregãtit de rãzboi
împotriva ta, fiica Sionului!” *Isa. 5.30.

24. La vuietul apropierii lor, mâinile
ni se slãbesc, ne apucã groaza* ca
durerea unei femei care naºte. –

*Cap. 4.31; 13.21; 49.24; 50.43.
25. Nu ieºiþi în ogoare ºi nu mergeþi

pe drumuri! Cãci acolo este sabia
vrãjmaºului, rãspândind spaima de jur
împrejur!
26. Fiica poporului meu, acoperã-te cu

un sac* ºi tãvãleºte-te** în cenuºã,
jeleºte-te† ca dupã singurul tãu fiu,
varsã lacrimi, lacrimi amare! Cãci pe
neaºteptate vine pustiitorul peste noi. –

*Cap. 4.8. **Cap. 25.34. Mica 1.10. †Zah. 12.10.

27. „Te pusesem de pazã* peste
poporul Meu ca o cetãþuie, ca sã le
cunoºti ºi sã le cercetezi calea.

*Cap. 1.18; 15.20.

28. Toþi sunt niºte* rãzvrãtiþi, niºte
bârfitori**, aramã† ºi fier, toþi sunt
niºte stricaþi. *Cap. 5.23. **Cap. 9.4. †Ezec. 22.18.

29. Foalele ard, plumbul este topit de
foc; degeaba curãþã, cãci zgura nu se
dezlipeºte.
30. De aceea se vor numi argint*

lepãdat, cãci Domnul i-a lepãdat.”
*Isa. 1.22.

Mustrãri ºi ameninþãri

71. Iatã cuvântul vorbit lui Ieremia
din partea* Domnului: *Cap. 26.2.

2. „ªezi la poarta Casei Domnului,
vesteºte acolo cuvântul acesta ºi
spune: „Ascultaþi cuvântul Domnului,
toþi bãrbaþii lui Iuda care intraþi pe
aceste porþi ca sã vã închinaþi înaintea
Domnului!
3. Aºa vorbeºte Domnul oºtirilor,

Dumnezeul lui Israel: „Îndreptaþi-vã
cãile* ºi faptele, ºi vã voi lãsa sã
locuiþi în locul acesta. *Cap. 18.11; 26.13.

4. Nu vã hrãniþi* cu nãdejdi înºelã-
toare zicând: „Acesta este Templul
Domnului, Templul Domnului, Templul
Domnului!” *Mica 3.11.

5. Cãci numai dacã vã veþi îndrepta
cãile ºi faptele, dacã veþi înfãptui
dreptatea* unii faþã de alþii, *Cap. 22.3.

6. dacã nu veþi asupri pe strãin, pe
orfan ºi pe vãduvã, dacã nu veþi vãrsa
sânge nevinovat în locul acesta ºi dacã
nu veþi merge* dupã alþi dumnezei,
spre nenorocirea voastrã,

*Deut. 6.14,15; 8.19; 11.28. Cap. 13.10.

7. numai aºa* vã voi lãsa sã locuiþi în
locul acesta, în þara** pe care am 
dat-o pãrinþilor voºtri, din veºnicie în
veºnicie. *Deut. 4.40. **Cap. 3.18.

8. Dar iatã cã voi vã hrãniþi* cu
nãdejdi înºelãtoare** care nu slujesc
la nimic. *Vers. 4. **Cap. 5.31; 14.13,14.

9. Cum? Furaþi*, ucideþi, preacurviþi,
juraþi strâmb, aduceþi tãmâie lui Baal,
mergeþi dupã alþi dumnezei** pe care
nu-i cunoaºteþi!... 

*1 Împ. 18.21. Osea 4.1,2. Þef. 1.5. **Exod 20.3. Vers. 6.

10. ªi apoi veniþi* sã vã înfãþiºaþi
înaintea Mea, în Casa aceasta peste
care este chemat Numele Meu**, ºi
ziceþi: „Suntem izbãviþi!”... ca iarãºi
sã faceþi toate aceste urâciuni!

*Ezec. 23.39. **Vers. 11,14,30. Cap. 32.34; 34.15.

11. Este Casa aceasta* peste care
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este chemat Numele Meu o peºterã**
de tâlhari înaintea voastrã? Eu însumi
vãd lucrul acesta, zice Domnul!

*Isa. 56.7. **Mat. 21.13. Marc. 11.12. Luca 19.46.

12. Duceþi-vã, dar, la locul* care-Mi
fusese închinat la Silo, unde** pusesem
sã locuiascã odinioarã Numele Meu,
ºi vedeþi ce i-am fãcut† din pricina
rãutãþii poporului Meu, Israel!

*Ios. 18.1. Judc. 18.31. **Deut. 12.11. †1 Sam. 4.10,11.
Ps. 78.60. Cap. 26.6.

13. ªi acum, fiindcã aþi fãcut toate
aceste fapte, zice Domnul, fiindcã 
v-am vorbit dis-de-dimineaþã*, ºi n-aþi
ascultat, fiindcã v-am chemat**, ºi 
n-aþi rãspuns, *2 Cron. 36.15. 
Vers. 25. Cap. 11.7. **Prov. 1.24. Isa. 65.12; 66.4.

14. voi face Casei peste care este
chemat Numele Meu, în care vã puneþi
încrederea, ºi locului pe care vi l-am
dat vouã ºi pãrinþilor voºtri, le voi
face întocmai cum am fãcut lui Silo*.

*1 Sam. 4.10,11. Ps. 78.60. Cap. 26.6.

15. ªi vã voi lepãda de la faþa Mea
cum* am lepãdat pe toþi fraþii voºtri,
pe toatã sãmânþa** lui Efraim! –

*2 Împ. 17.23. **Ps. 78.67,68.

16. Tu însã nu mijloci* pentru
poporul acesta, nu înãlþa nici cereri,
nici rugãciuni pentru ei ºi nu stãrui pe
lângã Mine; cãci** nu te voi asculta!

*Exod 32.10. Cap. 11.14; 14.11. **Cap. 15.1.

17. Nu vezi ce fac ei în cetãþile lui
Iuda ºi pe uliþele Ierusalimului?
18. Copiii* strâng lemne, pãrinþii

aprind focul, ºi femeile frãmântã
plãmãdeala ca sã pregãteascã turte
împãrãtesei cerului ºi sã toarne jertfe
de bãuturã altor dumnezei** ca sã Mã
mânie. *Cap. 44.17,19. **Cap. 19.13.

19. Pe Mine Mã mânie ei* oare, zice
Domnul; nu pe ei înºiºi, spre ruºinea
lor?” *Deut. 32.16,21.

20. De aceea, aºa vorbeºte Domnul
Dumnezeu: „Iatã, mânia ºi urgia Mea
se vor vãrsa peste locul acesta, peste
oameni ºi dobitoace, peste copacii de
pe câmp ºi peste roadele pãmântului;
ºi va arde ºi nu se va stinge.”
21. Aºa vorbeºte Domnul oºtirilor, Dum-

nezeul lui Israel: „Adãugaþi* arderile
voastre de tot la jertfele voastre ºi
mâncaþi-le carnea!

*Isa. 1.11. Cap. 6.20. Amos 5.21. Osea 8.13.

22. Cãci n-am vorbit* nimic cu
pãrinþii voºtri ºi nu le-am dat nici o
poruncã cu privire la arderi de tot ºi
jertfe, în ziua când i-am scos din þara
Egiptului. *1 Sam. 15.22. Ps. 51.16,17. Osea 6.6.

23. Ci iatã porunca pe care le-am 
dat-o: „Ascultaþi glasul* Meu, ºi Eu
voi fi** Dumnezeul vostru, iar voi
veþi fi poporul Meu; umblaþi pe toate
cãile pe care vi le-am poruncit, ca sã
fiþi fericiþi.”
*Exod 15.26. Deut. 6.3. Cap. 11.4,7. **Exod 19.5. Lev. 26.12.

24. Dar* ei n-au ascultat ºi n-au luat
aminte, ci au urmat** sfaturile ºi
pornirile inimii lor rele, au dat înapoi†
ºi n-au mers înainte. *Ps. 81.11. Cap. 11.8. 
**Deut. 29.19. Ps. 81.12. †Cap. 2.27; 32.33. Osea 4.16.

25. Din ziua când au ieºit pãrinþii
voºtri din Egipt pânã în ziua de azi, 
v-am trimis* pe toþi slujitorii Mei,
prorocii, i-am trimis în fiecare zi de**
dimineaþã.

*2 Cron. 36.15. Cap. 25.4; 29.19. **Vers. 13.

26. Dar ei nu M-au ascultat*, n-au
luat aminte; ºi-au înþepenit** gâtul ºi
au fãcut† mai rãu decât pãrinþii lor.

*Vers. 24. Cap. 11.8; 17.23; 25.3,4. **Neem. 9.17,29.
Cap. 19.15. †Cap. 16.12.

27. ªi chiar dacã le vei spune* toate
aceste lucruri, tot nu te vor asculta; ºi
dacã vei striga la ei, nu-þi vor rãs-
punde. *Ezec. 2.7.

28. De aceea spune-le: „Acesta este
poporul care n-ascultã glasul Domnului
Dumnezeului sãu ºi care nu* vrea sã ia
învãþãturã; s-a dus adevãrul**, a fugit
din gura lor.” – *Cap. 5.3; 32.33. **Cap. 9.3.

29. Acum, tunde-þi* pãrul, Ierusalime,
ºi aruncã-l departe; suie-te pe înãlþimi
ºi fã o cântare de jale! Cãci Domnul
leapãdã ºi îndepãrteazã neamul de
oameni care I-a aþâþat urgia.

*Iov 1.20. Isa. 15.2. Cap. 16.6; 48.37. Mica 1.16.

30. Cãci copiii lui Iuda au fãcut ce
este rãu înaintea Mea, zice Domnul;
ºi-au aºezat urâciunile* lor în Casa
peste care este chemat Numele Meu ca
s-o spurce. *2 Împ. 21.4,7. 2 Cron. 33.4,5,7. 
Cap. 23.11; 32.34. Ezec. 7.20; 8.5,6, etc. Dan. 9.27.

31. Au zidit ºi locuri înalte la Tofet*,
în valea Ben-Hinom, ca sã-ºi ardã** în
foc pe fiii ºi fiicele lor: lucru pe care
Eu nu-l poruncisem† ºi nici nu-Mi
trecuse prin minte.

*2 Împ. 23.10. Cap. 19.5; 32.35. **Ps. 106.38. †Deut. 17.3.

32. De aceea iatã*, vin zile, zice
Domnul, când nu se va mai zice Tofet
ºi valea Ben-Hinom, ci se va zice
Valea Mãcelului ºi se vor îngropa**
morþii la Tofet din lipsã de loc.

*Cap. 19.6. **2 Împ. 23.10. Cap. 19.11. Ezec. 6.5.

33. Trupurile moarte* ale acestui
popor vor fi hrana pãsãrilor cerului ºi
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a fiarelor pãmântului; ºi nimeni nu le va
speria. *Deut. 28.26. Ps. 79.2. Cap. 12.9; 16.4; 34.20.

34. Voi face astfel sã înceteze* în
cetãþile lui Iuda ºi pe uliþele Ierusali-
mului strigãtele de bucurie ºi strigãtele
de veselie, cântecele mirelui ºi cântecele
miresei, cãci þara** va ajunge un
pustiu!

*Isa. 24.7,8. Cap. 16.9; 25.10; 33.11. Ezec. 26.13. Osea 2.11.
Apoc. 18.23. **Lev. 26.23. Isa. 1.7; 3.26.

81. În vremea aceea, zice Domnul,
se vor scoate din mormintele lor

oasele împãraþilor lui Iuda, oasele cãpe-
teniilor lui, oasele preoþilor, oasele
prorocilor ºi oasele locuitorilor Ieru-
salimului.
2. Le vor întinde în faþa soarelui, în

faþa lunii ºi în faþa întregii oºtiri a
cerurilor, pe care le-au iubit ei, cãrora
le-au slujit*, pe care le-au urmat, pe
care le-au cãutat ºi înaintea cãrora s-au
închinat. Nu le vor mai strânge**, nici
nu le vor mai îngropa, ºi se vor face
gunoi† pe pãmânt.        *2 Împ. 23.5. Ezec. 8.16. 

**Cap. 22.19. †2 Împ. 9.36. Ps. 83.10. Cap. 9.22; 16.4.

3. Toþi cei ce vor rãmâne din acest
neam rãu vor dori mai degrabã moartea*
decât viaþa, în toate locurile unde îi
voi izgoni, zice Domnul oºtirilor.

*Iov 3.21,22; 7.15,16. Apoc. 9.6.

4. Spune-le: „Aºa vorbeºte Domnul:
„Cine cade ºi nu se mai scoalã? Sau
cine se abate fãrã sã se întoarcã iarãºi?
5. Pentru ce, dar, poporul acesta al

Ierusalimului se lasã dus în necurmate
rãtãciri*, stãruie în înºelãtorie** ºi nu
vor sã se întoarcã† la Dumnezeu?

*Cap. 7.24. **Cap. 9.6. †Cap. 5.3.

6. Cãci Eu* sunt cu luare aminte ºi
aud cã ei nu vorbesc cum ar trebui;
nici unul nu se cãieºte de rãutatea lui
ºi nu zice: „Ce am fãcut?” Ci toþi îºi
încep din nou alergarea ca un cal care
se aruncã la luptã. *2 Pet. 3.9.

7. Chiar ºi cocostârcul* îºi cunoaºte
vremea pe ceruri; turtureaua**, rându-
nica ºi cocorul îºi pãzesc vremea
venirii lor; dar poporul Meu† nu
cunoaºte Legea Domnului!

*Isa. 1.3. **Cânt. 2.12. †Cap. 5.4,5.

8. Cum puteþi voi sã ziceþi: „Suntem
înþelepþi, ºi Legea* Domnului este cu
noi”? Cu adevãrat, degeaba s-a pus la
lucru pana mincinoasã a cãrturarilor.

*Rom. 2.17.

9. Înþelepþii* sunt daþi de ruºine, sunt
uimiþi, sunt prinºi, cãci au nesocotit

cuvântul Domnului. ªi ce înþelepciune
au ei? *Cap. 6.15.

10. De aceea, pe nevestele* lor le voi
da altora, ºi ogoarele lor, altor stãpâni.
Cãci de la cel mai mic pânã la cel mai
mare, toþi sunt lacomi de câºtig**
mârºav, de la proroc pânã la preot, toþi
înºalã! *Deut. 28.30. 
Cap. 6.12. Amos 5.11. Þef. 1.13. **Isa. 56.11. Cap. 6.13.

11. Leagã în chip uºuratic* rana fiicei
poporului Meu, zicând: „Pace**! Pace!”
ªi totuºi pace nu este. *Cap. 6.14. **Ezec. 13.10.

12. Vor fi daþi de ruºine*, cãci
sãvârºesc astfel de urâciuni; nu roºesc
ºi nu ºtiu de ruºine; de aceea, vor
cãdea împreunã cu cei ce cad ºi vor fi
rãsturnaþi, când îi voi pedepsi, zice
Domnul. *Cap. 3.3; 6.15.

13. Vreau sã isprãvesc cu ei, zice
Domnul. Nu vor mai fi struguri în
vie*, nici smochine în smochin**, ºi
frunzele se vor veºteji. Le voi da celor
ce vor trece peste ele.” –

*Isa. 5.1, etc. Ioel 1.7. **Mat. 21.19. Luca 13.6, etc.

14. „Pentru ce ºedem jos? Strângeþi-vã*
ºi haidem în cetãþile întãrite ca sã
pierim acolo! Cãci Domnul Dumnezeul
nostru ne sorteºte la moarte, ne dã sã
bem ape otrãvite**, pentru cã am
pãcãtuit împotriva Domnului.

*Cap. 4.5. **Cap. 9.15; 23.15.

15. Aºteptam* pacea, ºi nu vine
nimic mai bun; o vreme de vindecare,
ºi iatã groaza! *Cap. 14.19.

16. Sforãitul cailor Sãi se aude dinspre
Dan* ºi de vuietul nechezatului lor**
se cutremurã toatã þara; vin, mãnâncã
þara ºi ce cuprinde ea, cetatea ºi pe cei
ce o locuiesc.”

*Cap. 4.15. **Judc. 5.22. Cap. 47.3.

17. „Cãci iatã cã trimit între voi niºte
ºerpi, niºte basilici, împotriva cãrora
nu* este nici un descântec, ºi vã vor
muºca, zice Domnul.” *Ps. 58.4,5. Ecl. 10.11.

18. Aº vrea sã-mi alin durerea; dar
mã doare inima în mine.
19. Iatã, strigãtele fiicei poporului

meu rãsunã dintr-o þarã* depãrtatã:
„Nu mai este Domnul în Sion? Nu mai
este în ea împãratul ei?” – „Pentru ce
M-au mâniat** ei cu chipurile lor
cioplite, cu idoli strãini?” –

*Isa. 39.3. **Deut. 32.21. Isa. 1.4.

20. „Seceriºul a trecut, vara s-a isprãvit,
ºi noi tot nu suntem mântuiþi!” –
21. Sunt zdrobit* de durerea fiicei

poporului meu, mã doare**, m-apucã
groaza. *Cap. 4.19; 9.1; 14.17. **Ioel 2.6. Naum 2.10.
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22. Nu este nici un leac alinãtor* în
Galaad? Nu este nici un doctor acolo?
Pentru ce nu se face, dar, vindecarea
fiicei poporului meu? –

*Gen. 37.25; 43.11. Cap. 46.11; 51.8.

91. O! de mi-ar fi capul plin* cu apã,
de mi-ar fi ochii un izvor de

lacrimi, aº plânge zi ºi noapte pe
morþii fiicei poporului meu!

*Isa. 22.4. Cap. 4.19; 13.17; 14.17. Plân. 2.11; 3.48.

2. O! dac-aº avea un han de cãlãtori
în pustiu, aº pãrãsi pe poporul meu
ºi m-aº depãrta de el! Cãci toþi sunt
niºte preacurvari* ºi o ceatã de
miºei. *Cap. 5.7,8.

3. „Au limba întinsã* ca un arc ºi
aruncã minciuna; ºi nu prin adevãr
sunt ei puternici în þarã; cãci merg din
rãutate în rãutate, ºi nu** Mã cunosc,
zice Domnul.

*Ps. 64.3. Isa. 59.4,13,15. **1 Sam. 2.12. Osea 4.1.
4. Fiecare sã se pãzeascã* de prie-

tenul lui ºi sã nu se încreadã în nici
unul din fraþii sãi; cãci orice frate
cautã sã înºele ºi orice prieten umblã
cu** bârfeli. *Cap. 12.6. Mica 7.5,6. **Cap. 6.28.
5. Se trag pe sfoarã unii pe alþii ºi nu

spun adevãrul; îºi deprind limba sã
mintã ºi se trudesc sã facã rãu.
6. Locuinþa ta este în mijlocul

fãþãrniciei, ºi, de fãþarnici ce sunt, nu
vor sã Mã cunoascã – zice Domnul.”
7. De aceea, aºa vorbeºte Domnul

oºtirilor: „Iatã, îi voi topi* în cuptor
ºi îi voi încerca. Cãci cum aº putea**
sã mã port altfel cu fiica poporului
Meu? *Isa. 1.25. Mal. 3.3. **Osea 11.8.

8. Limba lor este o sãgeatã ucigã-
toare, nu spun decât* minciuni; cu
gura vorbesc** aproapelui lor de pace,
ºi în fundul inimii îi întind curse.

*Ps. 12.2; 120.3. Vers. 3. **Ps. 28.3; 55.21.
9. Sã nu-i pedepsesc* Eu pentru

aceste lucruri, zice Domnul, sã nu Mã
rãzbun Eu pe un asemenea popor?

*Cap. 5.9,29.

10. Munþii vreau sã-i plâng ºi sã gem
pentru ei, pentru câmpiile pustiite*
vreau sã fac o jelanie; cãci sunt arse
de tot ºi nimeni nu mai trece prin ele;
nu se mai aude în ele behãitul
turmelor; pãsãrile cerului ºi dobitoa-
cele** au fugit ºi au pierit. 

*Cap. 12.4; 23.10. Osea 4.3. **Cap. 4.25.
11. Voi face ºi Ierusalimul un morman*

de pietre, o vizuinã de ºacali**, ºi
cetãþile lui Iuda le voi preface într-un
pustiu fãrã locuitori.

*Isa. 25.2. **Isa. 13.22; 34.13. Cap. 10.22.

12. Unde* este omul înþelept care sã
înþeleagã aceste lucruri? Sã spunã acela
cãruia i-a vorbit gura Domnului,
pentru ce este nimicitã þara, arsã ca un
pustiu pe unde nu mai trece nimeni?”

*Ps. 107.43. Osea 14.9.

13. Domnul zice: „Pentru cã au pãrãsit
Legea Mea pe care le-o pusesem
înainte; pentru cã n-au ascultat glasul
Meu ºi nu l-au urmat;
14. ci au umblat* dupã aplecãrile

inimii lor ºi au mers dupã Baali cum
i-au** învãþat pãrinþii lor.”

*Cap. 3.17; 7.24. **Gal. 1.14.

15. De aceea, aºa vorbeºte Domnul
oºtirilor, Dumnezeul lui Israel: „Iatã,
voi hrãni* poporul acesta cu pelin**
ºi-i voi da sã bea ape otrãvite.

*Ps. 80.5. **Cap. 8.14; 23.15. Plân. 3.15,19.

16. Îi voi risipi* printre niºte neamuri
pe care nu le-au cunoscut nici ei, nici
pãrinþii lor ºi voi trimite** sabia în
urma lor, pânã-i voi nimici.” *Lev. 26.33. 
Deut. 28.64. **Lev. 26.33. Cap. 44.27. Ezec. 5.2,12.

17. Aºa vorbeºte Domnul oºtirilor:
„Cãutaþi ºi chemaþi plângãtoarele* sã
vinã! Trimiteþi la femeile iscusite, ca
sã vinã!

*2 Cron. 35.25. Iov 3.8. Ecl. 12.5. Amos 5.16. Mat. 9.23.

18. Sã se grãbeascã sã facã o cântare
de jale asupra noastrã ca sã ne curgã
lacrimile din* ochi ºi sã curgã apa din
pleoapele noastre! *Cap.14.17.

19. Cãci strigãte de jale se aud din
Sion: „Cât suntem de prãpãdiþi! Cât de
jalnic* suntem acoperiþi de ruºine!
Trebuie sã pãrãsim þara, cãci ne-au
surpat locuinþele!” – *Lev. 18.28; 20.22.

20. Ascultaþi, femeilor, cuvântul Dom-
nului ºi sã prindã urechea voastrã ce
spune gura Lui! Învãþaþi pe copiii
voºtri cântece de jale, învãþaþi-vã
plângeri unele pe altele!
21. Cãci moartea s-a suit pe ferestrele

noastre, a pãtruns în casele noastre
împãrãteºti, a nimicit pe copii* pe
uliþã, ºi pe tineri, în pieþe. *Cap. 6.11.

22. „Spune: „Aºa vorbeºte Domnul:
„Trupurile moarte ale oamenilor vor
cãdea ca gunoiul* pe câmpii, cum
cade înapoia secerãtorului un snop pe
care nu-l strânge nimeni!” *Cap. 8.2; 16.4.

23. Aºa vorbeºte Domnul: „Înþe- lep-
tul* sã nu se laude cu înþelepciunea
lui, cel tare sã nu se laude cu tãria lui,
bogatul sã nu se laude cu bogãþia lui.

*Ecl. 9.11.

24. Ci* cel ce se laudã sã se laude cã
are pricepere ºi cã Mã cunoaºte, cã
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ºtie cã Eu sunt Domnul care fac milã,
judecatã ºi dreptate pe pãmânt! Cãci**
în acestea gãsesc plãcere Eu, zice
Domnul. *1 Cor. 1.31. 2 Cor. 10.17. **Mica 6.8; 7.18.

25. Iatã, vin zilele, zice Domnul,
când* voi pedepsi pe toþi cei tãiaþi
împrejur, care nu sunt tãiaþi împrejur
cu inima, *Rom. 2.8,9.

26. pe egipteni, pe iudei, pe edomiþi,
pe amoniþi, pe moabiþi, pe toþi cei ce
îºi rad* colþurile bãrbii, pe cei ce
locuiesc în pustiu; cãci toate neamurile
sunt netãiate împrejur, ºi toatã casa lui
Israel are inima** netãiatã împrejur.
*Cap. 25.23; 49.32. **Lev. 26.41. Ezec. 44.7. Rom. 2.28,29.

Idolii ºi Domnul

101. Ascultaþi cuvântul pe care
vi-l vorbeºte Domnul, casa lui

Israel!
2. Aºa vorbeºte Domnul: „Nu* vã

luaþi dupã felul de vieþuire al neamu-
rilor ºi nu vã temeþi de semnele cerului,
pentru cã neamurile se tem de ele.

*Lev. 18.3; 20.23.

3. Cãci obiceiurile popoarelor sunt
deºarte. Taie* un lemn din pãdure; mâna
meºterului îl lucreazã cu securea;

*Isa. 40.19,20; 44.9,10, etc.; 45.20.

4. îl împodobeºte cu argint ºi aur, ºi
ei îl þintuiesc* cu cuie ºi ciocane ca sã
nu se clatine. *Isa. 41.7; 46.7.

5. Dumnezeii aceºtia sunt ca o
sperietoare de pãsãri într-un ogor de
castraveþi1 ºi nu* vorbesc; sunt duºi**
de alþii, pentru cã nu pot sã meargã.
Nu vã temeþi de ei, cãci nu pot sã facã
nici un† rãu ºi nu sunt în stare sã facã
nici un bine.” – *Ps. 115.5; 135.16. 
Hab. 2.19. 1 Cor. 12.2. **Ps. 115.7. Isa. 46.1,7. †Isa. 41.23.

6. Nici unul nu este ca Tine*, Doamne!
Mare eºti Tu ºi mare este Numele Tãu
prin puterea Ta. *Exod 15.11. Ps. 86.8,10.

7. Cine* sã nu se teamã de Tine,
Împãrate al neamurilor? Þie se cuvine
teama; cãci între** toþi înþelepþii
neamurilor ºi în toate împãrãþiile lor,
nici unul nu este ca Tine.

*Apoc. 15.4. **Ps. 89.6.

8. Toþi laolaltã sunt proºti* ºi fãrã
minte, ºtiinþa idolilor nu este decât
deºertãciune, e lemn!

*Ps. 115.8. Isa. 41.29. Hab. 2.18. Zah. 10.2. Rom. 1.21,22.

9. Ei aduc din Tarsis foiþe de argint ºi
aur* din Ufaz; meºterul ºi mâna argin-
tarului le pun în lucru; hainele acestor
dumnezei sunt de materii vopsite în

albastru ºi în purpurã, toate sunt
lucrate** de meºteri iscusiþi. –

*Dan. 10.5. **Ps. 115.4.

10. Dar Domnul este Dumnezeu cu
adevãrat, este un Dumnezeu* viu ºi un
Împãrat** veºnic. Pãmântul tremurã
de mânia Lui, ºi neamurile nu pot sã
sufere urgia Lui. *1 Tim. 6.17. **Ps. 10.16.

11. Aºa sã le vorbiþi: „Dumnezeii* care
n-au fãcut nici cerurile, nici pãmântul
vor pieri** de pe pãmânt ºi de sub
ceruri. *Ps. 96.5. **Vers. 15. Isa. 2.18. Zah. 13.2.

12. Dar El a fãcut* pãmântul prin
puterea Lui, a întemeiat** lumea prin
înþelepciunea Lui, a întins† cerurile
prin priceperea Lui. *Gen. 1.1,6,9. Ps. 136.5,6. 
Cap. 51.15, etc. **Ps. 93.1. †Iov 9.8. Ps. 104.2. Isa. 40.22.

13. La tunetul* Lui, urlã apele în
ceruri; El ridicã** norii de la margi-
nile pãmântului, dã naºtere fulgerelor
ºi ploii ºi scoate vântul din cãmãrile
Lui. *Iov 38.34. **Ps. 135.7.

14. Atunci* se aratã omul cât este de
prost** cu ºtiinþa lui, ºi orice argintar†
rãmâne de ruºine cu chipul lui cioplit;
cãci idolii†† lui nu sunt decât min-
ciunã ºi nu este nici o suflare în ei;

*Cap. 51.17,18. **Prov. 30.2. †Isa. 42.17; 44.11; 45.16.
††Hab. 2.18.

15. sunt un lucru de nimic, o lucrare
înºelãtoare, ºi vor pieri*, când va veni
pedeapsa. *Vers. 11.

16. Dar Cel ce este partea* lui Iacov
nu este ca ei; cãci El a întocmit totul,
ºi Israel** este seminþia moºtenirii
Lui: Domnul oºtirilor este numele†
Lui.” *Ps. 16.5; 73.26; 119.57. Cap. 51.19. 
Plân. 3.24. **Deut. 32.9. Ps. 74.2. †Isa. 47.4; 51.15; 54.5. Cap.
31.35; 32.18; 50.34.

Apropierea pedepsei
17. Ia din þarã legãtura* cu ce este al

tãu, tu, care eºti în strâmtorare!
*Cap. 6.1. Ezec. 12.3, etc.

18. Cãci aºa vorbeºte Domnul: „Iatã,
de data aceasta, voi arunca* departe
pe locuitorii þãrii. Îi voi strânge de
aproape ca** sã simtã.” –

*1 Sam. 25.29. Cap. 16.13. **Ezec. 6.10.

19. „Vai de* mine! Sunt zdrobitã! Mã
doare rana! Dar eu zic: „O nenorocire**
a dat peste mine† ºi o voi suferi!

*Cap. 4.19; 8.21; 9.1. **Ps. 77.10. †Mica 7.9.

20. Cortul* îmi este dãrâmat, toate
funiile îmi sunt rupte, fiii mei m-au
pãrãsit, nu mai sunt; n-am pe nimeni
care sã-mi întindã cortul din nou sau
sã-mi ridice pânzele! *Cap. 4.20.

21. Pãstorii s-au prostit, n-au cãutat
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pe Domnul; pentru aceea n-au propãºit
ºi li se risipesc toate turmele.
22. Iatã, se aude un vuiet! O mare

zarvã vine de la miazãnoapte* sã
prefacã cetãþile lui Iuda într-un pustiu,
într-o vizuinã** de ºacali.” –

*Cap. 1.15; 4.6; 5.15; 6.22. **Cap. 9.11.

23. ªtiu, Doamne, cã soarta omului*
nu este în puterea lui; nici nu stã în
puterea omului, când umblã sã-ºi
îndrepte paºii spre þintã. *Prov. 16.1; 20.24.

24. Pedepseºte-mã, Doamne*, dar cu
mãsurã, ºi nu în mânia Ta, ca sã nu mã
nimiceºti! *Ps. 6.1; 38.1. Cap. 30.11.

25. Varsã-Þi* urgia peste neamurile
care** nu Te cunosc ºi peste popoarele
care nu cheamã Numele Tãu! Cãci
mãnâncã† pe Iacov, îl înghit, îl topesc
ºi-i pustiesc locuinþa. –

*Ps. 79.6. **Iov 18.21. 1 Tes. 4.5. 2 Tes. 1.8. †Cap. 8.16.

Legãmântul cãlcat

111. Iatã cuvântul Domnului care a
vorbit lui Ieremia din partea

Domnului astfel:
2. „Ascultaþi cuvintele acestui legã-

mânt ºi spuneþi-le oamenilor lui Iuda
ºi locuitorilor Ierusalimului!
3. Zi-le: „Aºa vorbeºte Domnul Dum-

nezeul lui Israel: „Blestemat* sã fie
omul care n-ascultã cuvintele legã-
mântului acestuia *Deut. 27.26. Gal. 3.10.

4. pe care l-am poruncit pãrinþilor
voºtri în ziua când i-am scos din þara
Egiptului, din* cuptorul de fier, zicând:
„Ascultaþi** glasul Meu ºi faceþi tot ce
vã voi porunci; ºi veþi fi poporul Meu,
iar Eu voi fi Dumnezeul vostru;

*Deut. 4.20. 1 Împ. 8.51. **Lev. 26.3,12. Cap. 7.23.

5. atunci voi împlini jurãmântul* pe
care l-am fãcut pãrinþilor voºtri cã le
voi da o þarã în care curge lapte ºi
miere, cum vedeþi astãzi.” – ªi eu am
rãspuns: „Amin, Doamne!”

*Deut. 7.12,13. Ps. 105.9,10.

6. Domnul mi-a zis iarãºi: „Vesteºte
toate cuvintele acestea în cetãþile
lui Iuda ºi pe uliþele Ierusalimului ºi
zi: „Ascultaþi cuvintele legãmântului
acestuia ºi* împliniþi-le! *Rom. 2.13. Iac. 1.22.

7. Cãci am înºtiinþat pe pãrinþii
voºtri, din ziua când i-am scos din þara
Egiptului ºi pânã în ziua de azi; i-am
înºtiinþat în toate* dimineþile, zicând:
„Ascultaþi glasul Meu!” *Cap. 7.13,25; 35.15.

8. Dar ei n-au* ascultat, n-au luat
aminte, ci au urmat** fiecare pornirile
inimii lor rele. De aceea am împlinit

asupra lor toate cuvintele legãmântului
acestuia pe care le poruncisem sã-l
pãzeascã, ºi pe care nu l-au pãzit.”

*Cap. 7.26. **Cap. 3.17; 7.24; 9.14.

9. Domnul mi-a zis: „Este o uneltire*
între bãrbaþii lui Iuda ºi între locuitorii
Ierusalimului. *Ezec. 20.25. Osea 6.9.

10. S-au întors la* nelegiuirile celor
dintâi pãrinþi ai lor care n-au vrut sã
asculte cuvintele Mele ºi s-au dus ºi ei
dupã alþi dumnezei ca sã le slujeascã.
Casa lui Israel ºi casa lui Iuda au
cãlcat legãmântul Meu pe care-l
fãcusem cu pãrinþii lor.” *Ezec. 20.18.

11. De aceea, aºa vorbeºte Domnul:
„Iatã, voi aduce peste ei niºte nenoro-
ciri din care nu vor putea sã scape. Vor
striga* la Mine, dar nu-i voi asculta!

*Ps. 18.41. Prov. 1.28. Isa. 1.15. Cap. 14.12. Ezec. 8.18.
Mica 3.4. Zah. 7.13.

12. Cetãþile lui Iuda ºi locuitorii
Ierusalimului se vor duce sã cheme*
pe dumnezeii cãrora le aduc tãmâie, dar
nu-i vor scãpa la vremea nenorocirii
lor. *Deut. 32.37,38.

13. Cãci câte cetãþi* ai, atâþia dumnezei
ai, Iuda! ªi câte uliþe are Ierusalimul,
atâtea altare aþi ridicat idolilor, altare
ca sã aduceþi tãmâie lui Baal!... –

*Cap. 2.28.

14. Tu însã nu mijloci* pentru popo-
rul acesta, nu înãlþa nici cereri,  nici
rugãciuni pentru ei; cãci nu-i voi
asculta nicidecum când Mã vor chema
din pricina nenorocirii lor.

*Exod 32.10. Cap. 7.16; 14.11. 1 Ioan 5.16.

15. Ce ar putea* sã facã preaiubitul
Meu popor în Casa Mea? Sã facã o
mulþime de nelegiuiri** în ea? Vor
îndepãrta juruinþele ºi carnea sfântã†,
rãutatea dinaintea ta? Atunci ai putea
sã te†† bucuri! – *Ps. 50.16. Isa. 1.11, etc. 
**Ezec. 16.25, etc. †Hag. 2.12-14. Tit 1.15. ††Prov. 2.14.

16. „Mãslin* verde, gras ºi cu roade
frumoase ºi plãcute” este numele pe
care þi-l dãduse Domnul, dar cu
vuietul unei mari troznituri îl arde cu
foc, ºi ramurile lui sunt sfãrâmate.

*Ps. 52.8. Rom. 11.17.

17. Cãci Domnul oºtirilor care te-a
sãdit* cheamã nenorocirea peste tine
din pricina rãutãþii casei lui Israel ºi a
casei lui Iuda pe care au fãcut-o ca sã
Mã mânie, aducând tãmâie lui Baal.”

*Isa. 5.2. Cap. 3.21.

18. Domnul mi-a dat de ºtire, ºi am
ºtiut; atunci Tu mi-ai arãtat faptele lor.
19. Dar eu eram ca un miel blând pe
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care-l duci la mãcelãrie ºi nu ºtiam
planurile rele* pe care le urzeau ei
împotriva mea zicând: „Sã nimicim
pomul cu rodul lui, sã-l stârpim** din
pãmântul† celor vii ca sã nu i se mai
pomeneascã numele.”

*Cap. 18.18. **Ps. 83.4. †Ps. 27.13; 116.9; 142.5.

20. „O, Doamne Dumnezeul oºtirilor,
Tu care eºti un judecãtor drept, care
cercetezi* rãrunchii ºi inimile: fã-mã
sã vãd rãzbunarea Ta împotriva lor,
cãci Þie Îþi încredinþez pricina mea!”

*1 Sam. 16.7. 1 Cron. 28.9. Ps. 7.9. Cap. 17.10; 20.12.
Apoc. 2.23.

21. De aceea aºa vorbeºte Domnul
împotriva oamenilor din Anatot care
vor sã-þi ia viaþa* ºi zic: „Nu proroci**
în Numele Domnului, cãci vei muri
ucis de mâna noastrã!”

*Cap. 12.5,6. **Isa. 30.10. Amos 2.12; 7.13,16. Mica 2.6.

22. De aceea aºa vorbeºte Domnul
oºtirilor: „Iatã, îi voi pedepsi; tinerii
vor muri uciºi de sabie, iar fiii ºi
fiicele lor vor muri de foamete.
23. ªi nici unul din ei nu va scãpa,

cãci voi aduce nenorocirea peste
oamenii din Anatot în anul când îi
voi* pedepsi.”

*Cap. 23.12; 46.21; 48.44; 50.27. Luca 19.44.

121. Tu eºti prea drept*, Doamne,
ca sã mã cert cu Tine; vreau totuºi

sã Te întreb asupra orânduirilor Tale.
Pentru ce propãºeºte** calea celor rãi, ºi
toþi miºeii trãiesc în pace?    *Ps. 51.4. **Iov

12.6; 21.7. Ps. 37.1,35; 73.3, etc. Cap. 5.28. Hab. 1.4. Mal. 3.15.

2. I-ai sãdit, au prins rãdãcinã, cresc,
fac rod. Ce-i drept, eºti aproape* de
gura lor, dar departe de inima lor!

*Isa. 29.13. Mat. 15.8. Marc. 7.6.

3. Totuºi, Tu, Doamne, mã* cunoºti,
mã vezi, îmi cercetezi** inima ºi vezi cã
este cu Tine. Ia-i ca pe niºte oi care tre-
buie tãiate ºi pregãteºte-i pentru ziua†
mãcelului! *Ps. 17.3; 139.1. **Cap. 11.20. †Iac. 5.5.

4. Pânã când sã se jeleascã* þara ºi sã
se usuce iarba de pe toate câmpiile?
Pier vitele** ºi pãsãrile din pricina
rãutãþii† locuitorilor. Cãci ei zic: „El
(Ieremia) n-are sã ne vadã sfârºitul!” –

*Cap. 23.10. Osea 4.3. **Cap. 4.25; 7.20; 9.10. Osea 4.3.
†Ps. 107.34.

5. „Dacã, alergând cu cei ce aleargã
pe picioare, ei te obosesc, cum vei
putea sã te iei la întrecere cu niºte cai?
ªi, dacã nu te crezi la adãpost decât
într-o þarã liniºtitã, ce vei face pe
malurile îngâmfate ale* Iordanului?

*Ios. 3.15. 1 Cron. 12.15. Cap. 48.19; 50.44.

6. Cãci chiar fraþii* tãi ºi casa tatãlui
tãu te vând, ei înºiºi strigã în gura
mare dupã tine. Nu-i crede** când îþi
vor spune vorbe prietenoase. –

*Cap. 9.4; 11.19,21. **Prov. 26.25.

Þara pustiitã – Asupra pustiitorilor
7. Mi-am pãrãsit casa ºi Mi-am lãsat

moºtenirea, Mi-am dat pe iubita Mea
în mâinile vrãjmaºilor ei.
8. Moºtenirea Mea a ajuns pentru

Mine ca un leu în pãdure, a mugit
împotriva Mea; ºi de aceea o urãsc.
9. A ajuns oare moºtenirea Mea pen-

tru Mine o pasãre de pradã pestriþã,
în jurul cãreia se strâng pãsãrile de
pradã? – Duceþi-vã* ºi strângeþi toate
fiarele câmpului, aduceþi-le ca s-o
mãnânce! – *Isa. 56.9. Cap. 7.38.

10. Un mare* numãr de pãstori Îmi
pustiesc via**, Îmi calcã† ogorul în
picioare; ogorul Meu cel plãcut îl
prefac într-un pustiu pãrãsit.

*Cap. 6.3. **Isa. 5.1,5. †Isa. 63.18.

11. Îl pustiesc, ºi el stã* trist ºi pustiit
înaintea Mea. Toatã þara este pustiitã,
cãci nimeni** nu ia seama la ea.

*Vers. 4. **Isa. 42.25.

12. Peste toate înãlþimile pustiului
vin pustiitori, cãci sabia Domnului
mãnâncã þara de la un capãt la altul; ºi
nimeni nu-i lãsat în pace.
13. Au semãnat* grâu, ºi secerã spini,

s-au ostenit fãrã folos. – Sã vã fie
ruºine de ce culegeþi în urma mâniei
aprinse a Domnului!” –

*Lev. 26.16. Deut. 28.38. Mica 6.15. Hag. 1.6.

14. Aºa vorbeºte Domnul despre toþi
vecinii Mei cei rãi care se ating* de
moºtenirea pe care am dat-o poporului
Meu, Israel: „Iatã, îi voi smulge** din
þara lor ºi voi smulge casa lui Iuda din
mijlocul lor. *Zah. 2.8. **Deut. 30.3. Cap. 32.37.

15. Dar*, dupã ce-i voi smulge, voi
avea iarãºi milã de ei ºi-i voi aduce
înapoi** pe fiecare în moºtenirea lui
ºi pe fiecare în þara lui.

*Ezec. 28.25. **Amos 9.14.

16. ªi dacã vor învãþa cãile poporului
Meu, dacã vor jura* pe Numele Meu
zicând: „Viu este Domnul!”, cum au
învãþat pe poporul Meu sã jure pe Baal,
atunci vor fi fericiþi** în mijlocul
poporului Meu.

*Cap. 4.2. **Efes. 2.20,21. 1 Pet. 2.5.

17. Dar dacã nu vor asculta* nimic,
voi nimici cu desãvârºire pe un astfel
de popor, îl voi nimici ºi îl voi pierde,
zice Domnul.” *Isa. 60.12.
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Prezicerea robiei

131. Aºa mi-a vorbit Domnul: 
„Du-te de cumpãrã-þi un brâu de

in ºi pune-l în jurul coapselor tale; dar
sã nu-l înmoi în apã!”
2. Am cumpãrat brâul, dupã porunca

Domnului, ºi l-am pus în jurul coap-
selor mele.
3. Apoi cuvântul Domnului mi-a

vorbit a doua oarã astfel:
4. „Ia brâul pe care l-ai cumpãrat ºi

pe care l-ai pus în jurul coapselor tale,
scoalã-te, du-te la Eufrat ºi ascunde-l
acolo în crãpãtura unei stânci.”
5. M-am dus ºi l-am ascuns la Eufrat,

cum îmi poruncise Domnul.
6. Dupã mai multe zile, Domnul mi-a

zis: „Scoalã-te, du-te la Eufrat ºi ia de
acolo brâul pe care-þi poruncisem sã-l
ascunzi acolo!”
7. M-am dus la Eufrat, am sãpat ºi  am

luat brâul din locul în care-l ascun-
sesem; dar iatã cã brâul era stricat ºi nu
mai era bun de nimic.
8. Cuvântul Domnului mi-a vorbit

astfel:
9. Aºa vorbeºte Domnul: „Aºa voi*

nimici mândria lui Iuda ºi mândria
peste mãsurã de mare a Ierusalimului.

*Lev. 26.19.

10. Poporul acesta este un popor rãu:
nu vrea sã asculte cuvintele Mele,
urmeazã* pornirile inimii lui ºi merge
dupã alþi dumnezei, ca sã le slujeascã
ºi sã se închine înaintea lor; de aceea
va ajunge întocmai ca brâul acesta
care nu mai este bun de nimic!

*Cap. 9.14; 11.8; 16.12.

11. Cãci, cum se lipeºte brâul de
coapsele unui om, aºa Îmi lipisem Eu
toatã casa lui Israel ºi toatã casa lui
Iuda, zice Domnul, ca sã fie* poporul
Meu, numele** Meu, lauda Mea ºi
slava Mea; dar nu M-au ascultat.

*Exod 19.5. **Cap. 33.9.

12. De aceea spune-le cuvintele
acestea: Aºa vorbeºte Domnul Dum-
nezeul lui Israel: „Toate vasele se vor
umple cu vin!” ªi ei îþi vor zice:
„Crezi cã noi nu ºtim cã toate vasele
se vor umple cu vin?”
13. Atunci spune-le: Aºa vorbeºte

Domnul: „Iatã, voi umple pe toþi
locuitorii þãrii acesteia, pe împãraþii
care stau pe scaunul de domnie al lui
David, pe preoþi, pe proroci ºi pe toþi
locuitorii Ierusalimului, îi voi umple
de* beþie. *Isa. 51.17,51; 63.6. Cap. 25.27; 51.7.

14. Îi voi sfãrâma* pe unii de alþii, pe
pãrinþi ºi pe fii laolaltã, zice Domnul.
Nu-i voi cruþa, nu voi avea milã de ei,
nu Mã voi îndura de ei, nimic nu Mã
va împiedica sã-i nimicesc.” *Ps. 2.9.

15. Ascultaþi ºi luaþi aminte! Nu fiþi
mândri, cãci Domnul vorbeºte!
16. Daþi slavã* Domnului Dumnezeului

vostru pânã nu vine întunericul**,
pânã nu vi se lovesc picioarele de
munþii nopþii! Veþi aºtepta lumina†,
dar El o va preface în umbra†† morþii
ºi o va preface în negurã adâncã.
*Ios. 7.19. **Isa. 5.30; 8.22. Amos 8.9. †Isa. 59.9. ††Ps. 44.19.

17. Iar dacã nu vreþi sã ascultaþi, voi
plânge în ascuns pentru mândria voas-
trã; mi se vor topi ochii în* lacrimi,
pentru cã turma Domnului va fi dusã
în robie. *Cap. 9.1; 14.17. Plân. 1.2,16; 2.18.

18. Spune împãratului* ºi împãrã-
tesei: „ªedeþi pe pãmânt! Cãci v-a
cãzut de pe cap cununa împãrãteascã
ce vã slujea ca podoabã.”

*2 Împ. 24.12. Cap. 22.26.

19. Cetãþile de la miazãzi sunt închise
ºi nu-i cine sã deschidã. Tot Iuda este
dus în robie, da, în întregime este dus
în robie.
20. Ridicã-þi ochii ºi priveºte pe cei

ce vin* de la miazãnoapte. Unde este
turma care-þi fusese datã, turma de
care erai aºa de mândru? *Cap. 6.22.

21. Ce vei zice când va pune mai mari
peste tine pe strãinii aceia pe care i-ai
obiºnuit sã-þi fie prieteni de aproape?
Nu te vor apuca durerile* cum apucã
pe o femeie la naºtere? *Cap. 6.24.

22. ªi dacã vei zice în inima ta:
„Pentru ce* mi se întâmplã lucrul
acesta?” – Din pricina mulþimii nele-
giuirilor tale þi s-au ridicat poalele**
hainelor ºi þi se dezgolesc cãlcâiele cu
sila. *Cap. 5.19; 16.10. 
**Isa. 3.17; 47.2,3. Vers. 26. Ezec. 16.37-39. Naum 3.5.

23. Poate un etiopian sã-ºi schimbe
pielea sau un pardos sã-ºi schimbe
petele? Tot aºa, aþi putea voi sã faceþi
binele, voi care sunteþi deprinºi sã
faceþi rãul?
24. „De aceea, îi voi risipi ca pleava*

luatã de vântul pustiului. *Ps. 1.4. Osea 13.3.

25. Iatã-þi soarta*, partea pe care þi-o
mãsor, zice Domnul, pentru cã M-ai
uitat ºi þi-ai pus încrederea în**
minciunã. *Iov 20.29. Ps. 11.6. **Cap. 10.14.

26. De aceea îþi voi ridica* poalele ºi
þi le voi da peste cap ca sã þi se vadã
ruºinea. *Vers. 22.
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27. Am vãzut preacurviile ºi neche-
zãturile* tale, curviile nelegiuite pe
dealuri** ºi în ogoare, þi-am vãzut
urâciunile! Vai de tine, Ierusalime! Nu
vrei sã te cureþi? Cât vei mai zãbovi?”

*Cap. 5.8. **Isa. 65.7. Cap. 2.20; 3.2,6. Ezec. 6.13.

141. Cuvântul Domnului spus lui
Ieremia cu prilejul secetei:

2. „Iuda jeleºte, cetãþile* lui sunt
pustiite, triste, posomorâte**, ºi stri-
gãtele Ierusalimului se† înalþã.

*Isa. 3.36. **Cap. 8.21. †1 Sam. 5.12.

3. Cei mari trimit pe cei mici sã
aducã apã, dar cei mici, când se duc la
fântâni, nu gãsesc apã ºi se întorc cu
vasele goale: ruºinaþi* ºi roºiþi, îºi**
acoperã capul. *Ps. 40.14. **2 Sam. 15.30.

4. Pãmântul crapã, pentru cã nu cade
ploaie în þarã, ºi plugarii, înºelaþi în
nãdejdea lor, îºi acoperã capul.
5. Chiar ºi cerboaica de pe câmp

naºte ºi îºi pãrãseºte puii, pentru cã nu
gãseºte verdeaþã.
6. Mãgarii sãlbatici* stau pe locuri

înalte ºi pleºuve, trãgând aer ca niºte
ºerpi; li se topesc ochii, pentru cã nu
este iarbã.” – *Cap. 2.24.

7. Dacã nelegiuirile noastre mãrturi-
sesc împotriva noastrã, lucreazã pen-
tru* Numele Tãu, Doamne! Cãci aba-
terile noastre sunt multe, am pãcãtuit
împotriva Ta. *Ps. 25.11.

8. Tu, care eºti nãdejdea* lui Israel,
Mântuitorul lui la vreme de nevoie:
pentru ce sã fii ca un strãin în þarã, ca
un cãlãtor care intrã doar sã petreacã
noaptea în ea? *Cap. 17.13.

9. De ce sã fii ca un om încremenit,
ca un viteaz care* nu ne poate ajuta?
ªi totuºi Tu eºti în mijlocul** nostru,
Doamne, ºi Numele Tãu este chemat
peste noi. De aceea nu ne pãrãsi! –

*Isa. 59.1. **Exod 29.45,46. Lev. 26.11,12.

10. Iatã ce spune Domnul despre
poporul acesta: „Le place* sã alerge
încoace ºi încolo. Nu-ºi cruþã picioarele;
de aceea Domnul n-are plãcere de ei;
acum îºi aduce** aminte de nelegiuirile
lor ºi le pedepseºte pãcatele!”

*Cap. 2.23-25. **Osea 8.13; 9.9.

11. ªi Domnul mi-a zis: „Nu mijloci*
pentru poporul acesta!

*Exod 32.10. Cap. 7.16; 11.14.

12. Cãci, chiar dacã vor* posti, tot nu
le voi asculta rugãciunile, ºi, chiar
dacã vor aduce** arderi de tot ºi jertfe
de mâncare, nu le voi primi; ci vreau

sã-i nimicesc† cu sabia, cu foametea ºi
cu ciuma.”

*Prov. 1.28. Isa. 1.15; 58.3. Cap. 11.11. Ezec. 8.18. Mica 3.4.
Zah. 7.13. **Cap. 6.20; 7.21,22. †Cap. 9.16.

13. Eu am* rãspuns: „Ah! Doamne
Dumnezeule! Iatã cã prorocii lor le
zic: „Nu veþi vedea sabie ºi nu veþi
avea foamete; ci Domnul vã va da în
locul acesta o pace trainicã.” *Cap. 4.10.

14. Dar Domnul mi-a rãspuns: „Pro-
rocii lor prorocesc* minciuni în Numele
Meu; Eu nu i-am** trimis, nu le-am
dat poruncã ºi nu le-am vorbit; ci ei vã
prorocesc niºte vedenii mincinoase,
prorociri deºarte, înºelãtorii ºi închi-
puiri scoase din inima lor.

*Cap. 27.10. **Cap. 23.21; 27.15; 29.8,9.

15. De aceea aºa vorbeºte Domnul
despre prorocii care mãcar cã nu i-am
trimis Eu, prorocesc totuºi în Numele
Meu ºi* zic: „Nu va fi nici sabie, nici
foamete în þara aceasta.” – Prorocii
aceºtia vor pieri uciºi de sabie ºi de
foamete! *Cap. 5.12,13.

16. Iar aceia cãrora le prorocesc ei
vor fi întinºi pe uliþele Ierusalimului
de foamete ºi sabie; nu va avea cine
sã-i îngroape*, nici pe ei, nici pe
nevestele lor, nici pe fiii lor, nici pe
fiicele lor; voi turna astfel rãutatea lor
asupra lor. *Ps. 79.3.

17. Spune-le lucrul acesta: „Îmi varsã
lacrimi* ochii zi ºi noapte ºi nu se
opresc. Cãci fecioara**, fiica popo-
rului meu, este greu lovitã cu o ranã
foarte usturãtoare.

*Cap. 9.1; 13.17. Plân. 1.16; 2.18. **Cap. 8.21.

18. Dacã ies la câmp*, dau peste
oameni strãpunºi de sabie. Dacã intru
în cetate, dau peste niºte fiinþe sleite de
foame; chiar ºi prorocul ºi preotul
cutreierã þara fãrã sã ºtie unde merg.” –

*Ezec. 7.15.

19. Ai lepãdat* Tu de tot pe Iuda ºi a
urât sufletul Tãu atât de mult Sionul?
Pentru ce ne loveºti aºa, cã** nu mai
este nici o vindecare pentru noi?
Trãgeam† nãdejde de pace, ºi nu
vine nimic bun; aºteptam o vreme de
vindecare, ºi nu-i decât groazã!

*Plân. 5.22. **Cap. 15.18. †Cap. 8.15.

20. Doamne, ne recunoaºtem rãutatea
noastrã ºi nelegiuirea pãrinþilor noºtri;
cãci am pãcãtuit* împotriva Ta.

*Ps. 106.6. Dan. 9.8.

21. Pentru Numele Tãu nu nesocoti,
nu necinsti scaunul de domnie al
slavei Tale! Nu uita*, nu rupe legã-
mântul Tãu cu noi! *Ps. 74.2,20; 106.45.
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22. Este* oare printre idolii** neamu-
rilor vreunul care sã aducã ploaie? Sau
poate cerul sã dea ploaie? Nu dai† Tu
ploaie, Doamne Dumnezeul nostru?
Noi nãdãjduim în Tine, cãci Tu ai
fãcut toate aceste lucruri! –

*Zah. 10.1,2. **Deut. 32.21. †Ps. 135.7; 147.8. Isa. 30.23.
Cap. 5.24; 10.13.

151. Domnul mi-a zis: „Chiar* dacã
Moise** ºi† Samuel s-ar înfãþiºa

înaintea Mea, tot n-aº fi binevoitor
faþã de poporul acesta. Izgoneºte-l
dinaintea Mea, ducã-se!

*Ezec. 14.14, etc. **Exod 32.11,12. Ps. 99.6. †1 Sam. 7.9.

2. ªi dacã-þi vor zice: „Unde sã ne
ducem?”, sã le rãspunzi: „Aºa vorbeºte
Domnul: „La moarte*, cei sortiþi la
moarte, la sabie, cei sortiþi sabiei, la
foamete, cei sortiþi foametei, la robie,
cei sortiþi robiei!”

*Cap. 43.11. Ezec. 5.2,12. Zah. 11.9.

3. Cãci voi trimite* împotriva lor patru
feluri de nenorociri, zice Domnul: sabia,
ca sã-i ucidã, câinii, ca sã-i sfâºie, pãsã-
rile** cerului ºi fiarele pãmântului, ca
sã-i mãnânce ºi sã-i nimiceascã.

*Lev. 26.16, etc. **Deut. 28.26. Cap. 7.33.

4. Îi voi face de pominã* pentru toate
împãrãþiile pãmântului, din pricina lui
Manase**, fiul lui Ezechia, împãratul
lui Iuda, ºi pentru tot ce a fãcut el în
Ierusalim. *Deut. 28.25. 
Cap. 24.9. Ezec. 23.46. **2 Împ. 21.11, etc.; 23.26; 24.3,4.

5. Cãci cine* sã aibã milã de tine,
Ierusalime, cine sã te plângã? Cine sã
meargã sã te întrebe de sãnãtate?

*Isa. 51.19.

6. M-ai* pãrãsit, zice Domnul, ai
dat** înapoi; de aceea Îmi întind mâna
împotriva ta ºi te nimicesc: sunt sãtul†
de milã. *Cap. 2.13. **Cap. 7.24. †Osea 13.14.

7. Îi vântur cu lopata, la porþile þãrii;
îi lipsesc de copii, pierd pe poporul
Meu, cãci nu s-au* abãtut de la cãile
lor. *Isa. 9.13. Cap. 5.3. Amos 4.10,11.

8. Vãduvele lor sunt mai multe decât
boabele de nisip din mare; peste mama
tânãrului aduc un pustiitor ziua namiaza
mare; fac sã cadã deodatã peste ea
necazul ºi groaza.
9. Cea* care nãscuse ºapte fii tânjeºte,

îºi dã sufletul; soarele ei apune** când
este încã ziuã: este roºie, acoperitã de
ruºine. Pe cei ce mai rãmân îi dau
pradã sabiei înaintea vrãjmaºilor lor,
zice Domnul.” – *1 Sam. 2.5. **Amos 8.9.

10. Vai de mine*, mamã, cã m-ai

nãscut pe mine, om de ceartã ºi de
pricinã pentru toatã þara! Nu iau cu
împrumut, nici nu dau cu împrumut, ºi
totuºi toþi mã blestemã!–

*Iov 3.1, etc. Cap. 20.14.

11. Domnul a rãspuns: „Da, vei avea
un viitor fericit; da, voi sili pe
vrãjmaº* sã te roage la vreme de
nenorocire ºi la vreme de necaz!

*Cap. 39.11,12; 40.4,5.

12. Poate fierul sã frângã fierul de la
miazãnoapte ºi arama?
13. Averile ºi comorile tale le voi da

pradã fãrã despãgubire*, din pricina
tuturor pãcatelor tale, pe tot þinutul
tãu. *Ps. 44.12. Cap. 17.3.

14. Te voi duce rob la vrãjmaºul tãu
într-o þarã* pe care n-o cunoºti, cãci
focul mâniei** Mele s-a aprins ºi arde
peste voi!” – *Cap. 16.13; 17.4. **Deut. 32.22.

15. Tu ºtii tot*, Doamne! Adu-Þi aminte
de mine, nu mã uita, rãzbunã-mã**
pe prigonitorii mei! Nu mã lua, dupã
îndelunga Ta rãbdare. Gândeºte-Te cã
sufãr ocara† din pricina Ta!

*Cap. 12.3. **Cap. 11.20; 20.12. †Ps. 69.7.

16. Când am primit cuvintele Tale,
le-am* înghiþit; cuvintele** Tale au
fost bucuria ºi veselia inimii mele,
cãci dupã Numele Tãu sunt numit,
Doamne Dumnezeul oºtirilor!

*Ezec. 3.1,3. Apoc. 10.9,10. **Iov 23.12. Ps. 119.72,111.

17. N-am ºezut în adunarea* celor ce
petrec, ca sã mã veselesc cu ei: de
frica puterii Tale, am stat singur la o
parte, cãci mã umplusem de mânie.

*Ps. 1.1; 26.4,5.

18. Pentru ce nu mai conteneºte
suferinþa* mea? Pentru ce mã usturã
rana ºi nu vrea sã se vindece? Sã fii Tu
pentru mine ca** un izvor înºelãtor, ca
o apã† care seacã? –

*Cap. 30.15. **Cap. 1.18,19. †Iov 6.15, etc.

19. De aceea aºa vorbeºte Domnul:
„Dacã te vei lipi* iarãºi de Mine, îþi
voi rãspunde iarãºi, ºi vei sta înaintea**
Mea; dacã vei despãrþi† ce este de preþ
de ce este fãrã preþ, vei fi ca gura Mea.
Ei sã se întoarcã la tine, nu tu sã te
întorci la ei!

*Zah. 3.7. **Vers. 1. †Ezec. 22.26; 44.23.

20. Te voi face pentru poporul acesta
ca un zid tare* de aramã; ei se vor
rãzboi cu tine, dar nu** te vor birui;
cãci Eu voi fi cu tine ca sã te scap ºi sã
te izbãvesc, zice Domnul.

*Cap. 1.18; 6.27. **Cap. 20.11,12.

21. Te voi izbãvi din mâna celor rãi
ºi te voi scãpa din mâna asupritorilor.”
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Urgii ºi robie

161. Cuvântul Domnului mi-a vorbit
astfel:

2. „Sã nu-þi iei nevastã ºi sã n-ai în
locul acesta nici fii nici fiice!
3. Cãci aºa vorbeºte Domnul despre

fiii ºi fiicele care se vor naºte în locul
acesta, despre mamele care-i vor naºte
ºi despre taþii lor care le vor da naºtere
în þara aceasta:
4. vor muri doborâþi de boala* rea.

Nimeni nu-i va plânge**, nici nu-i
va îngropa, ci vor fi ca un gunoi† pe
pãmânt; vor pieri de sabie ºi de foamete;
ºi trupurile†† lor moarte vor sluji ca
hranã pãsãrilor cerului ºi fiarelor
pãmântului.” *Cap. 15.2. **Cap. 22.18,19; 25.33. 
†Ps. 83.10. Cap. 8.2; 9.22. ††Ps. 79.2. Cap. 7.33; 34.20.

5. Cãci aºa vorbeºte Domnul: „Sã nu
intri în nici o casã* de jale, sã nu
plângi în ea ºi nici sã nu te boceºti cu
ei, cãci Mi-am luat înapoi de la poporul
acesta pacea Mea, zice Domnul, bunã-
tatea ºi îndurarea Mea.

*Ezec. 24.17,22,23.

6. ªi mari ºi mici, toþi vor muri în
þara aceasta ºi nu vor fi îngropaþi:
nimeni nu-i va plânge*, nimeni nu-ºi
va face tãieturi** din pricina lor ºi nu
se va† rade pentru ei. *Cap. 22.18. **Lev. 
19.28. Deut. 14.1. Cap. 41.5; 47.5. †Isa. 22.12. Cap. 7.29.

7. Nimeni nu le va pune masa în
timpul jelirii ca sã-i mângâie pentru
cel mort; ºi nimeni nu le va întinde
paharul* mângâierii pentru tatãl sau
pentru mama lor. *Prov. 31.6,7.

8. Sã nu intri nici într-o casã de
petrecere ca sã te aºezi cu ei, sã
mãnânci ºi sã bei.”
9. Cãci aºa vorbeºte Domnul oºti-

rilor, Dumnezeul lui Israel: „Iatã, voi
face sã înceteze* în locul acesta, sub
ochii voºtri ºi în zilele voastre, stri-
gãtele de bucurie ºi strigãtele de
veselie, cântecele mirelui ºi cântecele
miresei. – *Isa. 24.7,8. 
Cap. 7.34; 25.10. Ezec. 26.13. Osea 2.11. Apoc. 18.23.

10. Când vei vesti poporului acestuia
toate aceste lucruri, ei îþi vor zice:
„Pentru ce* ne ameninþã Domnul cu
toate aceste mari nenorociri? Ce nele-
giuire ºi ce pãcat am fãcut împotriva
Domnului Dumnezeului nostru?”

*Deut. 29.24. Cap. 5.19; 13.22; 22.8.

11. Atunci sã le rãspunzi: „Pãrinþii
voºtri* M-au pãrãsit, zice Domnul, 
s-au dus dupã alþi dumnezei, le-au
slujit ºi s-au închinat înaintea lor;

iar pe Mine M-au pãrãsit ºi n-au pãzit
Legea Mea! *Deut. 29.25. Cap. 22.9.

12. ªi voi aþi fãcut ºi mai rãu* decât
pãrinþii voºtri; cãci iatã cã fiecare**
umblaþi dupã pornirile inimii voastre
rele ºi nu M-ascultaþi.

*Cap. 7.26. **Cap. 13.10.

13. De aceea*, vã voi muta din þara
aceasta într-o þarã** pe care n-aþi
cunoscut-o nici voi, nici pãrinþii voºtri;
ºi acolo veþi sluji altor dumnezei, zi ºi
noapte, cãci nu vã voi ierta!

*Deut. 4.26-28; 28.36,63-65. **Cap. 15.14.

14. De aceea, iatã, vin* zile, zice
Domnul, când nu se va mai zice: „Viu
este Domnul care a scos din þara
Egiptului pe copiii lui Israel!”

*Isa. 43.18. Cap. 23.7,8.

15. Ci se va zice: „Viu este Domnul
care a scos pe copiii lui Israel din þara
de la miazãnoapte ºi din toate þãrile
unde-i izgonise!” Cãci* îi voi aduce
înapoi în þara lor, pe care o dãdusem
pãrinþilor lor. *Cap. 24.6; 30.3; 32.37.

16. Iatã, trimit o mulþime* de pescari,
zice Domnul, ºi-i vor pescui; ºi dupã
aceea, voi trimite o mulþime de
vânãtori, ºi-i vor vâna pe toþi munþii ºi
pe toate dealurile, ºi în crãpãturile
stâncilor. *Amos 4.2. Hab. 1.15.

17. Cãci ochii* Mei sunt cu luare
aminte la toate cãile lor; ele nu sunt
ascunse înaintea feþei Mele, ºi nele-
giuirea lor nu este ascunsã de privirile
Mele. *Iov 34.21. Prov. 5.21; 15.3. Cap. 32.19.

18. De aceea, le voi rãsplãti mai întâi
îndoit nelegiuirea* ºi pãcatul lor, pentru
cã Mi-au spurcat** þara, pentru cã
Mi-au umplut moºtenirea cu trupurile
moarte ale jertfelor aduse idolilor lor
ºi cu urâciunile lor.” –

*Isa. 40.2. Cap. 17.18. **Ezec. 43.7,9.

19. Doamne, tãria*, cetãþuia ºi scãpa-
rea** mea în ziua necazului! Neamurile
vor veni la Tine de la marginile pãmân-
tului ºi vor zice: „Pãrinþii noºtri n-au
moºtenit decât minciunã, idoli deºerþi
care nu sunt de nici un† ajutor!

*Ps. 18.2. **Cap. 17.17. †Isa. 44.10. Cap. 2.11; 10.5.

20. Cum poate omul sã-ºi facã dum-
nezei care nu sunt* dumnezei?” –

*Isa. 37.19. Cap. 2.11. Gal. 4.8.

21. „De aceea, iatã cã le arãt de data
aceasta ºi-i fac sã ºtie puterea ºi tãria
Mea; ºi vor cunoaºte cã numele Meu*
este Domnul. *Exod 15.3. Cap. 33.2. Amos 5.8.
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171. Pãcatul lui Iuda este scris cu
un priboi* de fier, cu un vârf de

diamant; este sãpat** pe tabla inimii
lor ºi pe coarnele altarelor lor.

*Iov 19.24. **Prov. 3.3. 2 Cor. 3.3.

2. Cum se gândesc la copiii lor, aºa se
gândesc la altarele lor ºi la idolii ºi
Astarteile* lor, lângã copacii verzi, pe
dealuri înalte.
*Judc. 3.7. 2 Cron. 24.18; 33.3,19. Isa. 1.29; 17.8. Cap. 2.20.

3. Eu dau la pradã* muntele Meu ºi
ogoarele lui, avuþiile tale, toate vistie-
riile ºi înãlþimile tale, din pricina pãca-
telor tale, pe tot þinutul tãu! *Cap. 15.13.

4. Din vina ta vei pierde moºtenirea
pe care þi-o dãdusem; te voi face sã
slujeºti vrãjmaºului tãu într-o þarã* pe
care n-o cunoºti, cãci aþi aprins focul**
mâniei Mele, care va arde totdeauna.”

*Cap. 16.13. **Cap. 15.14.

5. Aºa vorbeºte Domnul: „Blestemat*
sã fie omul care se încrede în om, care
se sprijinã pe un muritor** ºi îºi abate
inima de la Domnul!

*Isa. 30.1,2; 31.1. **Isa. 31.3.

6. Cãci este ca un nenorocit* în
pustiu ºi nu** vede venind fericirea;
locuieºte în locurile arse ale pustiului,
într-un pãmânt† sãrat ºi fãrã locuitori.

*Cap. 48.6. **Iov 20.17. †Deut. 29.23.

7. Binecuvântat* sã fie omul care se
încrede în Domnul ºi a cãrui nãdejde
este Domnul!

*Ps. 2.12; 34.8; 125.1; 146.5. Prov. 16.20. Isa. 30.18.

8. Cãci el este ca un pom* sãdit lângã
ape care-ºi întinde rãdãcinile spre râu;
nu se teme de cãldurã când vine, ºi
frunziºul lui rãmâne verde; în anul
secetei nu se teme ºi nu înceteazã sã
aducã rod. *Iov 8.16. Ps. 1.3.

9. Inima este nespus de înºelãtoare ºi
de deznãdãjduit de rea; cine poate 
s-o cunoascã?
10. Eu, Domnul, cercetez* inima ºi

cerc rãrunchii, ca sã** rãsplãtesc fie-
cãruia dupã purtarea lui, dupã rodul
faptelor lui. *1 Sam. 16.7. 
1 Cron. 28.9. Ps. 7.9; 139.23,24. Prov. 17.3. Cap. 11.20; 20.12.
Rom. 8.27. Apoc. 2.23. **Ps. 62.12. Cap. 32.19. Rom. 2.6.

11. Ca o potârniche care cloceºte niºte
ouã pe care nu le-a ouat ea, aºa este cel
ce agoniseºte bogãþii pe nedrept;
trebuie sã le pãrãseascã* în mijlocul
zilelor sale, ºi la urmã nu este decât
un** nebun.” – *Ps. 55.23. **Luca 12.20.

12. Scaun de domnie plin de slavã,
înãlþat de la început, loc al Sfântului
nostru Locaº,
13. Doamne, nãdejdea* lui Israel!

Toþi cei ce** Te pãrãsesc vor fi aco-
periþi de ruºine. – „Cei ce se abat de la
Mine vor fi scriºi† pe pãmânt, cãci
pãrãsesc pe Domnul, Izvorul†† de apã
vie.” –
*Cap. 14.8. **Ps. 73.27. Isa. 1.28. †Luca 10.20. ††Cap. 2.13.

14. Vindecã-mã Tu, Doamne, ºi voi fi
vindecat; mântuieºte-mã Tu, ºi voi fi
mântuit; cãci Tu* eºti slava mea!

*Deut. 10.21. Ps. 109.1; 148.14.

15. Iatã, ei îmi zic: „Unde* este cuvân-
tul Domnului? Sã se împlineascã, dar!”

*Isa. 5.19. Ezec. 12.22. Amos 5.18. 2 Pet. 3.4.

16. ªi eu, ca sã Te ascult, n-am* vrut
sã nu fiu pãstor; nici n-am dorit ziua
nenorocirii, ºtii; ºi ce a ieºit din
buzele mele este descoperit înaintea
Ta. *Cap. 1.4, etc.

17. De aceea, nu fi o pricinã de groazã
pentru mine, cãci Tu eºti scãparea*
mea în ziua nenorocirii! *Cap. 16.19.

18. Prigonitorii mei sã fie acoperiþi
de ruºine*, dar sã nu fiu ruºinat** eu;
sã tremure ei, dar sã nu tremur eu!
Adu peste ei ziua nenorocirii, loveºte-i†
cu o îndoitã urgie! –

*Ps. 35.4; 40.14; 70.2. **Ps. 25.2. †Cap. 11.20.

Sfinþirea Sabatului
19. Aºa mi-a vorbit Domnul: „Du-te

ºi stai la poarta copiilor poporului, pe
care intrã ºi ies împãraþii lui Iuda, ºi la
toate porþile Ierusalimului 
20. ºi spune-le: „Ascultaþi* cuvântul

Domnului, împãraþi ai lui Iuda, tot
Iuda ºi toþi locuitorii Ierusalimului care
intraþi pe aceste porþi!” *Cap. 19.3; 22.2.

21. Aºa vorbeºte Domnul: „Luaþi
seama* în sufletele voastre sã nu
purtaþi nici o povarã în ziua Sabatului
ºi sã n-o aduceþi înãuntru pe porþile
Ierusalimului. *Num. 15.32, etc. Neem. 13.19.

22. Sã nu scoateþi din casele voastre
nici o povarã în ziua Sabatului ºi sã
nu faceþi nici o lucrare, ci sfinþiþi ziua
Sabatului, cum am poruncit* pãrinþilor
voºtri. *Exod 20.8; 23.12; 31.13. Ezec. 20.12.
23. Dar* ei n-au ascultat ºi n-au luat

aminte; ci ºi-au înþepenit gâtul ca sã
n-asculte ºi sã nu ia învãþãturã.

*Cap. 7.24,26; 11.10.
24. Dacã Mã veþi asculta în adevãr,

zice Domnul, ºi nu veþi aduce nici o
sarcinã înãuntru pe porþile acestei
cetãþi în ziua Sabatului, ci veþi sfinþi
ziua Sabatului ºi nu veþi face nici o
lucrare în ziua aceasta,
25. atunci pe porþile acestei cetãþi

vor* intra împãraþi ºi voievozi care
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vor ºedea pe scaunul de domnie al lui
David; ei vor veni în care ºi cãlare pe
cai, ei ºi voievozii lor, oamenii lui Iuda
ºi locuitorii Ierusalimului, ºi cetatea
aceasta va fi locuitã în veci. *Cap. 22.4.

26. Vor veni din cetãþile lui Iuda ºi
din împrejurimile* Ierusalimului, din
þara lui Beniamin, din vale, de pe
munte ºi de la miazãzi**, ca sã aducã
arderi de tot ºi jertfe†, sã aducã daruri
de mâncare ºi tãmâie ºi sã aducã
jertfe de mulþumire†† în Casa Dom-
nului. *Cap. 32.44; 
33.13. **Zah. 7.7. †Zah. 7.7. ††Ps. 107.22; 116.17.

27. Dar, dacã nu veþi asculta când vã
poruncesc sã sfinþiþi ziua Sabatului,
sã nu duceþi nici o povarã ºi sã n-o
aduceþi înãuntru pe porþile Ierusalimului
în ziua Sabatului, atunci voi aprinde*
un foc la porþile cetãþii, care** va arde
casele cele mari ale Ierusalimului ºi
nu se va stinge.”

*Cap. 21.14; 49.27. Plân. 4.11. Amos 1.4,7,10,12; 2.2,5. 
**2 Împ. 25.9. Cap. 52.13.

Vasul olarului ºi nepocãinþa poporului

181. Cuvântul vorbit lui Ieremia
din partea Domnului ºi care sunã

astfel:
2. „Scoalã-te ºi coboarã-te în casa

olarului; acolo te voi face sã auzi
cuvintele Mele!”
3. Când m-am coborât în casa olarului,

iatã cã el lucra pe roatã.
4. Vasul pe care-l fãcea n-a izbutit –

cum se întâmplã cu lutul în mâna
olarului. Atunci el a fãcut un alt vas,
cum i-a plãcut lui sã-l facã.
5. ªi cuvântul Domnului mi-a vorbit

astfel:
6. „Nu pot Eu sã fac cu voi ca olarul

acesta, casã* a lui Israel? – zice Dom-
nul. Iatã, cum** este lutul în mâna
olarului aºa sunteþi voi în mâna Mea,
casã a lui Israel!

*Isa. 45.9. Rom. 9.20,21. **Isa. 64.8.

7. Deodatã zic despre un neam,
despre o împãrãþie, cã-l voi smulge*,
cã-l voi surpa ºi cã-l voi nimici;

*Cap. 1.10.

8. dar dacã neamul acesta* despre
care am vorbit astfel se întoarce de la
rãutatea lui, atunci ºi Mie Îmi pare
rãu** de rãul pe care Îmi pusesem în
gând sã i-l fac.

*Ezec. 18.21; 33.11. **Cap. 26.3. Iona 3.10.

9. Tot aºa însã deodatã zic despre un
neam, sau despre o împãrãþie, cã-l voi
zidi sau cã-l voi sãdi.

10. Dar dacã neamul acesta face ce
este rãu înaintea Mea ºi n-ascultã
glasul Meu, atunci Îmi pare rãu ºi de
binele pe care aveam de gând sã i-l
fac.
11. De aceea, vorbeºte acum oame-

nilor lui Iuda ºi locuitorilor Ierusa-
limului ºi zi: „Aºa vorbeºte Domnul:
„Iatã, pregãtesc o nenorocire împotriva
voastrã ºi fac un plan împotriva voas-
trã. De aceea, întoarceþi-vã* fiecare de
la calea voastrã cea rea, îndreptaþi-vã
umbletele ºi faptele!”

*2 Împ. 17.13. Cap. 7.3; 25.5; 26.13; 35.15.

12. Dar ei zic: „Degeaba*! Cãci noi
ne vom urma gândurile noastre ºi vom
lucra fiecare dupã pornirile inimii
noastre rele!” *Cap. 2.25.

13. De aceea, aºa vorbeºte Domnul:
„Întrebaþi* pe neamuri! Cine a auzit
vreodatã asemenea lucruri? Fecioara
lui Israel a fãcut grozave** blestemãþii.

*Cap. 2.10. 1 Cor. 5.1. **Cap. 5.30.

14. Pãrãseºte zãpada Libanului stânca
ogoarelor? Sau se vãd secând apele
care vin de departe proaspete ºi
curgãtoare?
15. Totuºi poporul Meu M-a uitat* ºi

aduce tãmâie idolilor**; s-a abãtut din
cãile lui, a pãrãsit vechile cãrãri† ºi a
apucat pe cãrãri ºi drumuri nebãtute,

*Cap. 2.13,32; 3.21; 13.25; 17.13. **Cap. 10.15; 16.19.
†Cap. 6.16.

16. fãcând astfel din þara lor o
pustietate*, o veºnicã batjocurã**; toþi
cei ce trec prin ea sunt uimiþi ºi dau
din cap.        *Cap. 19.8; 49.13; 50.13. **1 Împ. 9.8.

Plân. 2.15. Mica 6.16.

17. Ca* vântul de la rãsãrit îi voi
risipi** înaintea vrãjmaºului; iar în
ziua necazului lor le voi întoarce†
spatele ºi nu Mã voi uita la ei!”

*Ps. 48.7. **Cap. 13.24. †Cap. 2.27.

18. Atunci ei au zis: „Veniþi* sã urzim
rele împotriva lui Ieremia! Cãci** doar
nu va pieri Legea din lipsã de preoþi,
nici sfatul din lipsã de înþelepþi, nici
cuvântul din lipsã de proroci. Haidem
sã-l ucidem cu vorba ºi sã nu luãm
seama la toate vorbirile lui!” –

*Cap. 11.19. **Lev. 10.11. Mal. 2.7. Ioan 7.48,49.

19. Ascultã-mã, Doamne, ºi auzi
glasul potrivnicilor mei!
20. Cu rãu* se rãsplãteºte binele?

Cãci au sãpat** o groapã ca sã-mi ia
viaþa. Adu-Þi aminte cã am stat
înaintea Ta ca sã vorbesc bine pentru
ei ºi sã abat mânia Ta de la ei.

*Ps. 109.4,5. **Ps. 35.7; 57.6. Vers. 22.
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21. De aceea, dã* pe copiii lor pradã
foametei ºi doboarã-i cu sabia! Neves-
tele lor sã fie lipsite de copii ºi sã
rãmânã vãduve, ºi bãrbaþii lor sã fie
luaþi de ciumã; tinerii lor sã fie uciºi
de sabie în luptã! *Ps. 109.9,10.

22. Sã se audã strigãte ieºind din
casele lor, când cetele aduse de Tine vor
cãdea deodatã peste ei! Cãci au sãpat* o
groapã ca sã mã prindã ºi mi-au întins
laþuri sub picioare. *Vers. 20.

23. Dar Tu, Doamne, cunoºti toate
uneltirile lor fãcute ca sã mã omoare.
Nu le ierta* nelegiuirea ºi nu le ºterge
pãcatul dinaintea Ta: ci sã fie doborâþi
în faþa Ta! Lucreazã împotriva lor la
vremea mâniei Tale! –

*Ps. 35.4; 109.14. Cap. 11.20; 15.15.

Vasul zdrobit ºi dãrâmarea
Ierusalimului

191. Aºa a vorbit Domnul: „Du-te
de cumpãrã de la un olar un vas

de pãmânt ºi ia cu tine pe câþiva din
bãtrânii poporului ºi din bãtrânii
preoþilor.
2. Du-te în valea* Ben-Hinom, care

este la intrarea porþii olãriei, ºi acolo
sã vesteºti cuvintele pe care þi le voi
spune. *Ios. 15.8. 2 Împ. 23.10. Cap. 7.31.

3. Sã spui*: „Ascultaþi cuvântul
Domnului, împãraþi ai lui Iuda ºi
locuitori ai Ierusalimului!
Aºa vorbeºte Domnul oºtirilor, Dum-

nezeul lui Israel: „Iatã, voi aduce
peste locul acesta o nenorocire care va
face sã þiuie urechile** oricui va auzi
vorbindu-se de ea.

*Cap. 17.20. **1 Sam. 3.11. 2 Împ. 21.12.

4. Pentru cã M-au pãrãsit*, au spurcat
locul acesta, au adus în el tãmâie altor
dumnezei pe care nu-i cunoºteau nici
ei, nici pãrinþii lor, nici împãraþii lui
Iuda, ºi au umplut locul acesta cu
sânge** nevinovat. *Deut. 28.20. Isa. 65.11. 
Cap. 2.13,17,19; 15.6; 17.13. **2 Împ. 21.16. Cap. 2.34.

5. Au zidit* ºi înãlþimi lui Baal, ca sã
ardã pe copiii lor în foc ca arderi de
tot lui Baal: lucru pe care nici nu-l
poruncisem**, nici nu-l rânduisem ºi
nici nu-Mi trecuse prin minte.

*Cap. 7.31,32; 32.35. **Lev. 18.21.

6. De aceea, iatã, vin zile, zice Dom-
nul, când locul acesta nu se va mai
numi Tofet, nici valea* Ben-Hinom, ci
se va numi valea Mãcelului! *Ios. 15.8.

7. În locul acesta voi zãdãrnici sfatul
lui Iuda ºi al Ierusalimului; îi voi
face* sã cadã uciºi de sabie înaintea

vrãjmaºilor lor ºi de mâna celor ce vor
sã le ia viaþa. Trupurile lor moarte**
le voi da hranã pãsãrilor cerului ºi
fiarelor pãmântului.
*Lev. 26.17. Deut. 28.25. **Ps. 79.2. Cap. 7.33; 16.4; 34.20.

8. Voi face din cetatea aceasta o
groazã ºi o batjocurã*; aºa cã toþi cei
ce vor trece pe lângã ea se vor îngrozi
ºi vor ºuiera când vor vedea toate
rãnile ei. *Cap. 18.16; 49.13; 50.13.

9. Îi voi face sã mãnânce carnea*
fiilor ºi fiicelor lor, aºa cã îºi vor
mânca unii carnea altora, în mijlocul
necazului ºi strâmtorãrii în care-i vor
aduce vrãjmaºii lor ºi cei ce vor sã le ia
viaþa.” *Lev. 26.29. Deut. 28.53. Isa. 9.20. Plân. 4.10.

10. Sã spargi* apoi vasul, sub ochii
oamenilor care vor merge cu tine.

*Cap. 51.63,64.

11. ªi sã le spui: „Aºa vorbeºte
Domnul oºtirilor: „Tocmai aºa voi
zdrobi* pe poporul acesta ºi cetatea
aceasta cum se sparge vasul unui olar,
fãrã sã poatã fi fãcut la loc. ªi morþii
vor fi îngropaþi** în Tofet din lipsã de
loc pentru îngropare.

*Ps. 2.9. Isa. 30.14. Plân. 4.2. **Cap. 7.32.

12. Aºa voi face locului acestuia –
zice Domnul – ºi locuitorilor lui, ºi
voi face cetatea aceasta ca Tofetul.
13. Casele Ierusalimului ºi casele

împãraþilor lui Iuda vor fi necurate ca*
Tofetul, toate casele pe acoperiºul**
cãrora se aducea tãmâie întregii oºtiri
a cerurilor ºi se turnau jertfe de
bãuturã† altor dumnezei!” *2 Împ. 23.10. 
**2 Împ. 23.12. Cap. 32.29. Þef. 1.5. †Cap. 7.18.

Închiderea lui Ieremia
14. Ieremia s-a întors din Tofet, unde-l

trimisese Domnul sã proroceascã.
Apoi a stat în curtea* Casei Domnului
ºi a zis întregului popor: *2 Cron. 20.5.

15. Aºa vorbeºte Domnul oºtirilor,
Dumnezeul lui Israel: „Iatã, voi aduce
peste cetatea aceasta ºi peste toate
cetãþile care þin de ea toate nenorocirile
pe care i le-am vestit mai dinainte,
pentru cã ºi-au înþepenit gâtul* ca
sã n-asculte cuvintele Mele.”

*Cap. 7.26; 17.23.

201. Paºhur, fiul lui Imer*, preot ºi
priveghetor de cãpetenie în Casa

Domnului, a auzit pe Ieremia prorocind
aceste lucruri. *1 Cron. 24.11.

2. ªi Paºhur a lovit pe prorocul
Ieremia ºi l-a aruncat în temniþa cu
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butuci, care era la poarta de sus a lui
Beniamin, în Casa Domnului.
3. Dar a doua zi, Paºhur a scos pe

Ieremia din temniþã. ªi Ieremia i-a zis:
„Domnul nu te mai numeºte Paºhur”
(Noroc din toate pãrþile), ci Magor-
Misabib (Spaimã din toate pãrþile).
4. Cãci aºa vorbeºte Domnul: „Iatã,

te voi face de groazã, pe tine ºi pe toþi
prietenii tãi; ei vor cãdea uciºi de sabia
vrãjmaºilor lor, ºi ochii tãi vor vedea
lucrul acesta. Voi da de asemenea pe
tot Iuda în mâinile împãratului Babi-
lonului, care-i va duce robi la Babilon
ºi-i va ucide cu sabia.
5. Toate bogãþiile cetãþii acesteia, tot

rodul muncii ei, tot ce are ea mai
scump ºi toate vistieriile împãraþilor
lui Iuda le voi da* în mâinile vrãj-
maºilor lor; aceºtia le vor jefui, le vor
lua ºi le vor duce la Babilon.

*2 Împ. 20.17; 24.12-16; 25.13, etc. Cap. 3.24.

6. Chiar ºi tu, Paºhur, ºi toþi cei ce
locuiesc în casa ta veþi merge la
Babilon în robie; acolo vei muri ºi
acolo vei fi îngropat, tu ºi toþi prietenii
tãi cãrora le-ai prorocit* minciuni.”

*Cap. 14.13,14; 28.15; 29.21.

Plângerile prorocului
7. M-ai înduplecat, Doamne, ºi m-am

lãsat înduplecat; ai* fost mai tare
decât mine ºi m-ai biruit! În fiecare zi
sunt o pricinã de râs**, toatã lumea îºi
bate joc de mine. *Cap. 1.6,7. **Plân. 3.14.

8. Cãci, ori de câte ori vorbesc, trebuie
sã* strig: „Silnicie ºi apãsare!”, aºa
încât cuvântul Domnului îmi aduce
numai ocarã ºi batjocurã toatã ziua.

*Cap. 6.7.
9. Dacã zic: „Nu voi mai pomeni de

El ºi nu voi mai vorbi în Numele
Lui!”, iatã cã în inima mea este ca un
foc* mistuitor închis în oasele mele.
Caut sã-l opresc, dar nu** pot.

*Iov 32.18,19. Ps. 39.3. **Iov 32.18. Fapt. 18.5.
10. Cãci aud* vorbele rele ale multora,

spaima care domneºte împrejur. –
„Învinuiþi-l”, strigã ei; „haidem sã-l
învinuim!” Toþi cei ce trãiau în pace**
cu mine pândesc sã vadã dacã mã
clatin ºi zic: „Poate cã se va lãsa prins,
vom pune mâna pe el ºi ne vom
rãzbuna pe el!”

*Ps. 31.13. **Iov 19.19. Ps. 41.9; 55.13,14. Luca 11.53,54.

11. Dar Domnul* este cu mine ca un
viteaz puternic; de aceea, prigonitorii
mei se vor poticni ºi nu vor** birui.
Se vor umple de ruºine cã n-au lucrat

cu chibzuinþã: de o veºnicã ruºine†
care nu se va uita!

*Cap. 1.8,19. **Cap. 15.20; 17.18. †Cap. 23.40.

12. ªi acum, Doamne Dumnezeul
oºtirilor care încerci pe cel* neprihãnit,
care pãtrunzi rãrunchii ºi inimile,
fã-mã** sã vãd rãzbunarea Ta împo-
triva lor! Cãci Þie îmi încredinþez
pricina. – *Cap. 11.20; 17.10. **Ps. 54.7; 59.10.

13. Cântaþi Domnului, lãudaþi pe
Domnul! Cãci El izbãveºte* sufletul
celui nenorocit din mâna celor rãi. –

*Ps. 35.9,10; 109.30,31.

14. Blestematã* sã fie ziua când 
m-am nãscut! Ziua în care m-a nãscut
mama sã nu fie binecuvântatã!

*Iov 3.3. Cap. 15.10.

15. Blestemat sã fie omul care a adus
vestea aceasta tatãlui meu: „Þi s-a
nãscut un copil de parte bãrbãteascã”
ºi l-a umplut de bucurie cu ea!
16. Omul acela sã ajungã ca cetãþile

pe care le-a nimicit* Domnul fãrã
milã! Sã audã gemete dimineaþa** ºi
strigãte de rãzboi la amiazã!

*Gen. 19.25. **Cap. 18.22.

17. De ce n-am fost* omorât în
pântecele mamei, ca sã-mi fi fost ea
mormântul meu? De ce n-a rãmas ea
veºnic însãrcinatã cu mine? *Iov 3.10,11.

18. Pentru ce am ieºit* din pântecele
mamei ca sã vãd** numai suferinþã ºi
durere ºi sã-mi isprãvesc zilele în
ruºine? *Iov 3.20. **Plân. 3.1.

Prorocie despre luarea Ierusalimului

211. Cuvântul spus lui Ieremia din
partea Domnului, când i-a trimis

împãratul Zedechia pe Paºhur*, fiul
lui Malchia, ºi pe Þefania**, fiul lui
Maaseia, preotul, ca sã-i zicã:

*Cap. 38.1. **2 Împ. 25.18. Cap. 29.25; 37.3.

2. „Întreabã pe Domnul* pentru noi;
cãci Nebucadneþar, împãratul Babilo-
nului, este în rãzboi cu noi! Poate cã
Domnul va face pentru noi vreuna din
minunile Lui, ca sã-l depãrteze de la
noi.” *Cap. 37.3,7.

3. Ieremia le-a rãspuns: „Sã spuneþi
lui Zedechia :
4. „Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeul

lui Israel: „Iatã, voi întoarce armele de
rãzboi care sunt în mâinile voastre ºi
cu care vã luptaþi în afarã de ziduri
împotriva împãratului Babilonului ºi
împotriva haldeilor care vã împresoarã
ºi le voi strânge* în mijlocul cetãþii
acesteia. *Isa. 13.4.
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5. Apoi Eu însumi voi lupta împo-
triva voastrã cu mâna întinsã* ºi cu
braþ tare, cu mânie, urgie ºi mare
supãrare. *Exod 6.6.

6. Voi lovi pe locuitorii cetãþii aces-
teia, atât oameni, cât ºi dobitoace, ºi
vor muri de o ciumã grozavã.
7. Dupã aceea – zice Domnul – voi*

da pe Zedechia, împãratul lui Iuda, pe
slujitorii lui, pe popor ºi pe cei ce vor
scãpa în cetatea aceasta de ciumã, de
sabie ºi de foamete, îi voi da în
mâinile lui Nebucadneþar, împãratul
Babilonului, în mâinile vrãjmaºilor
lor, în mâinile celor ce vor sã le ia
viaþa; ºi Nebucadneþar îi va trece prin
ascuþiºul sabiei, nu-i va cruþa**, nu va
avea nici o milã de ei ºi nu se va
îndura de ei.”

*Cap. 37.17; 39.5; 52.9. **Deut. 28.50. 2 Cron. 36.17.

8. Iar poporului acestuia sã-i spui:
„Aºa vorbeºte Domnul: „Iatã cã vã pun*
înainte calea vieþii ºi calea morþii.

*Deut. 30.19.

9. Cine va* rãmâne în cetatea aceasta
va muri ucis de sabie, de foamete sau
de ciumã; dar cine va ieºi sã se ducã
la haldeii care vã împresoarã va scãpa
cu viaþã, care va fi singura** lui
pradã. *Cap. 38.2,17,18. **Cap. 39.18; 45.5.

10. Cãci Eu Îmi îndrept privirile*
împotriva cetãþii acesteia ca sã-i fac
rãu, nu bine, zice Domnul; ea va fi datã
în mâinile** împãratului Babilonului,
care o va arde† cu foc.”

*Lev. 17.10. Cap. 44.11. Amos 9.4. **Cap. 38.3. †Cap.
34.2,22; 37.10; 38.18,23; 52.13.

11. ªi sã spui casei împãratului lui
Iuda: „Ascultaþi cuvântul Domnului,
12. casã a lui David! Aºa vorbeºte

Domnul: „Faceþi dreptate* dis-de-
dimineaþã** ºi scoateþi pe cel asuprit
din mâinile asupritorului, ca sã nu
izbucneascã mânia Mea ca un foc ºi sã
se aprindã fãrã sã se poatã stinge, din
pricina rãutãþii faptelor voastre!

*Cap. 22.3. Zah. 7.9. **Ps. 101.8.

13. Iatã, am necaz pe* tine, cetate
aºezatã în vale, pe stânca din câmpie,
zice Domnul, pe voi care ziceþi: „Cine**
se va coborî împotriva noastrã? Cine
va intra în locuinþele noastre?”

*Ezec. 13.8. **Cap. 49.4.

14. Vã voi pedepsi dupã rodul*
faptelor voastre, zice Domnul, voi
pune foc pãdurii voastre, ºi-i va mânca
toate** împrejurimile.”

*Prov. 1.31. Isa. 3.10,11. **2 Cron. 36.19. Cap. 52.13.

Împotriva casei împãrãteºti a lui Iuda

221. Aºa vorbeºte Domnul:
„Coboarã-te în casa împãratului

lui Iuda ºi acolo rosteºte cuvintele
acestea.
2. Sã spui: „Ascultã cuvântul* Dom-

nului, împãrat al lui Iuda care stai pe
scaunul de domnie al lui David, tu,
slujitorii tãi ºi tot poporul care intraþi
pe porþile acestea! *Cap. 17.20.

3. Aºa vorbeºte Domnul: „Faceþi  drep-
tate* ºi judecatã; scoateþi pe cel asuprit
din mâinile asupritorului; nu chinuiþi**
pe strãin, pe orfan ºi pe vãduvã; nu
apãsaþi ºi nu vãrsaþi sânge nevinovat în
locul acesta! *Cap. 21.12. **Vers. 17.

4. Cãci dacã lucraþi dupã cuvântul
acesta, vor intra* pe porþile casei
acesteia împãraþi care stau pe scaunul
de domnie al lui David, suiþi în care
ºi cãlare pe cai, ei, slujitorii lor ºi
poporul lor. *Cap. 17.25.

5. Dar dacã nu veþi asculta cuvintele
acestea, pe Mine însumi* jur, zice
Domnul, cã aceastã casã va ajunge o
dãrâmãturã!” *Evr. 6.13,17.

6. Cãci aºa vorbeºte Domnul asupra
casei împãratului lui Iuda: „Tu eºti pen-
tru Mine ca Galaadul, ca vârful Liba-
nului; dar, cu adevãrat, voi face din
tine un pustiu, o cetate fãrã locuitori!
7. Pregãtesc împotriva ta niºte nimi-

citori, fiecare cu armele lui: ei vor tãia
cei mai frumoºi* cedri ai tãi ºi-i vor**
arunca în foc. *Isa. 37.24. **Cap. 21.14.

8. Multe neamuri vor trece pe lângã
cetatea aceasta ºi vor zice unul altuia:
„Pentru ce a fãcut Domnul* aºa acestei
cetãþi mari?” *Deut. 29.24,25. 1 Împ. 9.8,9.

9. ªi se va rãspunde: „Pentru cã* au
pãrãsit legãmântul Domnului Dum-
nezeului lor, pentru cã s-au închinat
înaintea altor dumnezei ºi le-au slujit!”

*2 Împ. 22.17. 2 Cron. 34.25.

10. Nu plângeþi pe cel* mort ºi nu vã
bociþi pentru el; ci plângeþi mai
degrabã pe cel ce se duce**, care nu
se mai întoarce ºi nu-ºi va mai vedea
þara de naºtere!” *2 Împ. 22.20. **Vers. 11.

11. Cãci aºa vorbeºte Domnul despre
ªalum*, fiul lui Iosia, împãratul lui
Iuda, care domnea în locul tatãlui sãu,
Iosia, ºi care** a ieºit din locul acesta:
„Nu se va mai întoarce în el;

*1 Cron. 3.15. 2 Împ. 23.30. **2 Împ. 23.34.

12. ci va muri în locul unde este dus
rob ºi nu va mai vedea þara aceasta.
13. Vai* de cel ce îºi zideºte casa cu
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nedreptate, ºi odãile, cu nelegiuire;
care pune** pe aproapele sãu sã lucreze
degeaba, fãrã sã-i dea plata;

*2 Împ. 23.35. Vers. 18. **Lev. 19.13. Deut. 24.14,15.
Mica 3.10. Hab. 2.9. Iac. 5.4.

14. care zice: „Îmi voi zidi o casã
mare ºi odãi încãpãtoare” ºi-i face
ferestre multe, o cãptuºeºte cu cedru ºi
o vopseºte cu roºu!
15. Împãrat eºti tu oare, de te întreci

în cedri? Nu mânca tatãl* tãu ºi nu bea
ºi el? ªi totuºi el fãcea dreptate ºi
judecatã ºi era** fericit!

*2 Împ. 23.25. **Ps. 128.2. Isa. 3.10.

16. Judeca pricina sãracului ºi a celui
lipsit ºi era fericit. Nu înseamnã
lucrul acesta a Mã cunoaºte? – zice
Domnul.
17. Dar tu n-ai ochi* ºi inimã decât

ca sã te dedai la lãcomie, ca sã verºi
sânge nevinovat ºi sã întrebuinþezi
asuprire ºi silnicie.” *Ezec. 19.6.

18. De aceea, aºa vorbeºte Domnul
despre Ioiachim, fiul lui Iosia, împã-
ratul lui Iuda: „Nu-l vor* plânge
zicând: „Vai**, fratele meu! Vai, sora
mea!” Nici nu-l vor plânge zicând:
„Vai, doamne! Vai, mãria sa!”

*Cap. 16.4,6. **1 Împ. 13.30.

19. Ci va* fi înmormântat ca un mãgar,
va fi târât ºi aruncat afarã din porþile
Ierusalimului!” *2 Cron. 36.6. Cap. 36.30.

20. Suie-te pe Liban ºi strigã!
Înalþã-þi glasul de pe Basan! ªi strigã
de pe înãlþimea Abarim! Cãci toþi cei
ce te iubeau sunt zdrobiþi!
21. Þi-am vorbit când îþi mergea

bine; dar tu ziceai: „Nu pot s-ascult!”
Aºa ai lucrat* din tinereþea ta ºi n-ai
ascultat glasul Meu. *Cap. 3.25; 7.23, etc.

22. Pe toþi pãstorii* tãi îi va paºte
vântul, ºi cei ce te iubesc** vor merge
în robie. Atunci vei fi acoperit de
ruºine ºi vei roºi din pricina întregii
tale rãutãþi. *Cap. 23.1. **Vers. 20.

23. Tu, care locuieºti pe Liban acum,
care îþi ai cuibul în cedri, cum vei
geme când te vor ajunge durerile,
dureri* ca ale unei femei în munci!

*Cap. 6.24.

24. Pe viaþa Mea, zice Domnul, cã,
ºi chiar dacã* Ieconia1, fiul lui Ioia-
chim, împãratul lui Iuda, ar fi un
inel** de pecetluit în mâna Mea cea
dreaptã, te-aº scoate ºi de acolo.

*2 Împ. 24.6,8. 1 Cron. 3.16. Cap. 37.1. **Cânt. 8.6.
Hag. 2.23.

25. Te voi da* în mâinile celor ce vor

sã-þi ia viaþa, în mâinile acelora
înaintea cãrora tremuri, în mâinile lui
Nebucadneþar, împãratul Babilonului,
în mâinile** haldeilor.

*Cap. 34.20. **2 Împ. 24.15. 2 Cron. 36.10.

26. Te voi arunca, pe tine ºi pe mama
ta care te-a nãscut, într-o altã þarã,
unde nu v-aþi nãscut, ºi acolo veþi
muri!
27. Dar în þara în care vor dori sã se

întoarcã, nu se vor mai întoarce!
28. Este un vas dispreþuit, sfãrâmat,

acest Ieconia? Este el un lucru* cãruia
nu-i dai nici un preþ? Pentru ce sunt
aruncaþi, oare, el ºi sãmânþa lui, ºi
azvârliþi într-o þarã pe care n-o
cunosc?” – *Ps. 31.12. Cap. 48.38. Osea 8.8.

29. „Þarã*, þarã, þarã, ascultã glasul
Domnului! *Deut. 32.1. Isa. 1.2; 34.1. Mica 1.2.

30. Aºa vorbeºte Domnul: „Scrieþi pe
omul acesta ca lipsit de* copii, ca un
om cãruia nu-i va merge bine toatã
viaþa lui; cãci nici unul din urmaºii lui
nu va izbuti sã ºadã pe scaunul de
domnie al lui David** ºi sã domneascã
peste Iuda.”

*1 Cron. 3.16,17. Mat. 1.12. **Cap. 36.30.

Pãstorii lui Israel

231. „Vai de pãstorii* care nimicesc
ºi risipesc turma pãºunii Mele,

zice Domnul.” *Cap. 10.21; 22.22. Ezec. 34.2.

2. De aceea, aºa vorbeºte Domnul
Dumnezeul lui Israel împotriva pãs-
torilor care pasc pe poporul meu:
„Pentru cã Mi-aþi risipit oile, le-aþi
izgonit ºi nu v-aþi îngrijit de ele, iatã*
cã vã voi pedepsi din pricina rãutãþii
faptelor voastre, zice Domnul.

*Exod 32.34.

3. ªi Eu însumi voi strânge* rãmãºiþa
oilor Mele din toate þãrile în care
le-am izgonit; le voi aduce înapoi în
pãºunea lor ºi vor creºte, ºi se vor
înmulþi. *Cap. 32.37. Ezec. 34.13, etc.

4. Voi pune peste ele pãstori* care le
vor paºte; nu le va mai fi teamã, nici
groazã, ºi nu va mai lipsi nici una din
ele, zice Domnul. *Cap. 3.15. Ezec. 34.23, etc.

5. Iatã* vin zile, zice Domnul, când
voi ridica lui David o Odraslã nepri-
hãnitã. El va împãrãþi, va lucra cu
înþelepciune ºi va face dreptate** ºi
judecatã în þarã.

*Isa. 4.2; 11.1; 40.10,11. Cap. 33.14-16. Dan. 9.24. Zah. 3.8;
6.12. Ioan 1.45. **Ps. 72.2. Isa. 9.7; 32.1,18.

6. În vremea Lui, Iuda* va fi mântuit,
ºi Israel va avea liniºte** în locuinþa
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lui; ºi iatã Numele† pe care i-L vor da:
„Domnul, Neprihãnirea noastrã!”

*Deut. 33.28. Zah. 14.11. **Cap. 32.37. †Cap. 33.16.
1 Cor. 1.30.

7. De aceea iatã, vin* zile, zice
Domnul, când nu se va mai zice: „Viu
este Domnul care a scos din þara
Egiptului pe copiii lui Israel!”

*Cap. 16.14,15.

8. Ci se va zice: „Viu este Domnul
care a scos ºi a adus înapoi sãmânþa
casei lui Israel din þara de la miazã-
noapte ºi din toate þãrile* în care îi
risipisem!” ªi vor locui în þara lor.”

*Isa. 43.5,6. Vers. 3.

9. Asupra prorocilor.
Inima îmi este zdrobitã în mine, toate

oasele* îmi tremurã; sunt ca un om
beat, ca un om ameþit de vin, din
pricina Domnului ºi din pricina sfin-
telor Lui cuvinte. *Hab. 3.16.

10. Cãci þara* este plinã de preacurvii
ºi þara se jeleºte din pricina jurãmin-
telor**; câmpiile† pustiului sunt
uscate. Toatã alergãtura lor þinteºte
numai la rãu ºi toatã vitejia lor este
pentru nelegiuire!

*Cap. 5.7,8; 9.2. **Osea 4.2,3. †Cap. 9.10; 12.4.

11. „Prorocii* ºi preoþii sunt stricaþi;
le-am gãsit rãutatea chiar ºi în** Casa
Mea, zice Domnul. *Cap. 6.13; 
8.10. Þef. 3.4. **Cap. 7.30; 11.15; 32.34. Ezec. 8.11; 23.39.

12. De aceea, calea* lor va fi lune-
coasã ºi întunecoasã, vor fi împinºi ºi
vor cãdea; cãci voi aduce nenorocirea**
peste ei în anul când îi voi pedepsi,
zice Domnul.

*Ps. 35.6. Prov. 4.19. Cap. 13.16. **Cap. 11.23.

13. În prorocii Samariei am vãzut
urmãtoarea nebunie: au prorocit pe*
Baal ºi au rãtãcit** pe poporul Meu,
Israel! *Cap. 2.8. **Isa. 9.16.

14. Dar în prorocii Ierusalimului am
vãzut lucruri grozave. Sunt preacur-
vari*, trãiesc în** minciunã, întãresc†
mâinile celor rãi, aºa cã nici unul nu
se mai întoarce de la rãutatea lui, toþi
sunt înaintea Mea ca Sodoma††, ºi
locuitorii Ierusalimului, ca Gomora.”

*Cap. 29.23. **Vers. 26. †Ezec. 13.22. ††Deut. 32.32.
Isa. 1.9,10.

15. De aceea, aºa vorbeºte Domnul
oºtirilor despre proroci: „Iatã, îi voi
hrãni cu* pelin ºi le voi da sã bea ape
otrãvite; cãci prin prorocii Ierusalimului
s-a rãspândit nelegiuirea în toatã
þara.” *Cap. 8.14; 9.15.

16. Aºa vorbeºte Domnul oºtirilor:

„N-ascultaþi cuvintele prorocilor care
vã prorocesc! Ei vã leagãnã în închi-
puiri zadarnice; spun* vedenii ieºite
din inima lor, nu ce vine din gura
Domnului. *Vers. 21. Cap. 14.14. 

17. Ei spun celor ce Mã nesocotesc:
„Domnul a zis: „Veþi avea* pace” ºi
zic tuturor celor ce trãiesc dupã
aplecãrile inimii lor: „Nu** vi se va
întâmpla nici un rãu.”

*Cap. 6.14; 8.11. Ezec. 13.10. Zah. 10.2. **Mica 3.11.

18. Cine* a fost de faþã la sfatul
Domnului ca sã vadã ºi sã asculte
cuvântul Lui? Cine a plecat urechea la
cuvântul Lui ºi cine l-a auzit?

*Iov 15.8. 1 Cor. 2.16.

19. Iatã cã furtuna* Domnului, urgia
izbucneºte, se nãpusteºte vijelia ºi
cade peste capul celor rãi!

*Cap. 25.32; 30.23.

20. Mânia* Domnului nu se va potoli
pânã nu va împlini ºi va înfãptui
planurile inimii Lui. Veþi înþelege în
totul lucrul acesta în cursul** vremilor.

*Cap. 30.24. **Gen. 49.1.

21. Eu n-am trimis* pe prorocii aceºtia,
ºi totuºi ei au alergat; nu le-am vorbit,
ºi totuºi au prorocit.

*Cap. 14.14; 27.15; 29.9.

22. Dacã ar fi fost* de faþã la sfatul
Meu, ar fi trebuit sã spunã cuvintele
Mele poporului Meu ºi sã-i întoarcã**
de la calea lor rea, de la rãutatea
faptelor lor! *Vers. 18. **Cap. 25.5.

23. Sunt Eu numai un Dumnezeu de
aproape, zice Domnul, ºi nu sunt Eu ºi
un Dumnezeu de departe?
24. Poate cineva sã stea într-un

loc ascuns* fãrã sã-l vãd Eu? – zice
Domnul. Nu umplu** Eu cerurile ºi
pãmântul? – zice Domnul.

*Ps. 139.7, etc. Amos 9.2,3. **1 Împ. 8.27. Ps. 139.7.

25. Am auzit ce spun prorocii care
prorocesc minciuni în Numele Meu
zicând: „Am avut un vis! Am visat un
vis!”
26. Pânã când vor prorocii aceºtia sã

proroceascã minciuni, sã proroceascã
înºelãtoriile inimii lor?
27. Cred ei oare cã pot face pe

poporul Meu sã uite Numele Meu prin
visurile pe care le istoriseºte fiecare
din ei aproapelui sãu, cum* Mi-au
uitat pãrinþii lor Numele din pricina
lui Baal? *Judc. 3.7; 8.33,34.

28. Prorocul care a avut un vis sã
istoriseascã visul acesta, ºi cine a
auzit cuvântul Meu sã spunã întocmai
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cuvântul Meu! Pentru ce sã amesteci
paiele cu grâul? – zice Domnul.
29. Nu este cuvântul Meu ca un foc,

zice Domnul, ºi ca un ciocan care
sfãrâmã stânca?
30. De aceea, iatã, zice Domnul, am

necaz* pe prorocii care îºi ascund
unul altuia cuvintele Mele.

*Deut. 18.20. Cap. 14.14,15.

31. Iatã, zice Domnul, am necaz pe
prorocii care iau cuvântul lor ºi-l dau
drept cuvânt al Meu.
32. Iatã, zice Domnul, am necaz pe

cei ce prorocesc visuri neadevãrate,
care le istorisesc ºi rãtãcesc pe poporul
Meu cu minciunile ºi cu îndrãzneala*
lor; nu i-am trimis Eu, nu Eu le-am dat
poruncã ºi nu sunt de nici un folos
poporului acestuia, zice Domnul.

*Þef. 3.4.

33. Dacã poporul acesta sau un
proroc, sau un preot te va întreba:
„Care este ameninþarea* Domnului?”,
sã le spui care este aceastã amenin-
þare: „Vã voi** lepãda, zice Domnul.”

*Mal. 1.1. **Vers. 39.

34. ªi pe prorocul, pe preotul sau pe
acela din popor care va zice: „O
ameninþare a Domnului” îl voi pedepsi,
pe el ºi casa lui!
35. Aºa sã spuneþi însã fiecare

aproapelui sãu, fiecare, fratelui sãu:
„Ce a rãspuns Domnul?” sau: „Ce a
zis Domnul?”
36. Dar sã nu mai ziceþi: „O amenin-

þare a Domnului”, cãci cuvântul
fiecãruia va fi o ameninþare pentru el,
dacã veþi suci astfel cuvintele Dum-
nezeului celui Viu, cuvintele Domnului
oºtirilor, Dumnezeului nostru!
37. Aºa sã zici prorocului: „Ce þi-a

rãspuns Domnul?” sau: „Ce a zis
Domnul?”
38. Dar dacã veþi mai zice: „O

ameninþare a Domnului”, atunci aºa
vorbeºte Domnul: „Pentru cã spuneþi
cuvintele acestea: „O ameninþare a
Domnului”, mãcar cã am trimis sã vã
spunã: „Sã nu mai ziceþi: „O amenin-
þare a Domnului”,
39. din pricina aceasta*, iatã, vã voi

uita ºi vã voi lepãda**, pe voi ºi
cetatea pe care v-o dãdusem vouã ºi
pãrinþilor voºtri, vã voi arunca dinaintea
Mea *Osea 4.6. **Vers. 33.

40. ºi voi pune peste voi o* veºnicã
ocarã ºi o veºnicã necinste, care nu se
va uita.” *Cap. 20.11.

Cele douã coºuri cu smochine

24 1. Domnul* mi-a arãtat douã
coºuri cu smochine puse înaintea

Templului Domnului, dupã ce Nebu-
cadneþar, împãratul** Babilonului,
strãmutase din Ierusalim ºi dusese în
Babilon pe Ieconia†, fiul lui Ioiachim,
împãratul lui Iuda, pe cãpeteniile lui
Iuda, pe lemnari ºi fierari.

*Amos 7.1,4; 8.1. **2 Împ. 24.12, etc. 2 Cron. 36.10.
†Cap. 22.24, etc.; 29.2.

2. Unul din coºuri avea smochine
foarte bune, ca smochinele care se coc
întâi, iar celãlalt coº avea smochine
foarte rele, care nu se puteau mânca de
rele ce erau.
3. Domnul mi-a zis: „Ce vezi, Iere-

mio?” Eu am rãspuns: „Niºte smochine!
Smochinele cele bune sunt foarte bune,
iar cele rele sunt foarte rele, ºi, de rele
ce sunt, nu se pot mânca.”
4. Cuvântul Domnului mi-a vorbit

astfel:
5. Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeul

lui Israel: „Cum deosebeºti tu aceste
smochine bune, aºa voi deosebi Eu, ca
sã le dau îndurare, pe prinºii de rãzboi
ai lui Iuda, pe care i-am trimis din
locul acesta în þara haldeilor;
6. îi voi privi cu un ochi binevoitor

ºi-i voi aduce* înapoi în þara aceasta:
îi voi aºeza** ºi nu-i voi mai nimici, îi
voi sãdi ºi nu-i voi mai smulge.

*Cap. 12.15; 29.10. **Cap. 32.41; 33.7; 42.10.

7. Le voi da o inimã* ca sã înþeleagã
cã Eu sunt Domnul. Ei vor fi poporul**
Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor,
dacã se vor întoarce la Mine† cu toatã
inima lor. *Deut. 30.6. Cap. 32.39. Ezec. 
11.19; 36.26,27. **Cap. 30.22; 31.33; 32.38. †Cap. 29.13.

8. ªi, ca smochinele cele rele* care,
de rele ce sunt, nu se pot mânca, zice
Domnul, aºa voi face sã ajungã
Zedechia, împãratul lui Iuda, cãpete-
niile lui ºi rãmãºiþa Ierusalimului, cei
ce au rãmas în þara aceasta ºi cei ce
locuiesc** în þara Egiptului.

*Cap. 29.17. **Cap. 43.44.

9. Îi voi face de pominã*, o pricinã
de nenorocire pentru toate împãrãþiile
pãmântului, de ocarã**, de batjocurã,
de râs ºi de blestem† în toate locurile
unde îi voi izgoni.

*Deut. 28.25,37. 1 Împ. 9.7. 2 Cron. 7.20. Cap. 15.4; 29.18;
34.17. **Ps. 44.13,14. †Cap. 29.18,22.

10. Voi trimite în ei sabia, foametea
ºi ciuma pânã vor pieri din þara pe care
le-o dãdusem lor ºi pãrinþilor lor.”
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Cei ºaptezeci de ani de robie – Pedepsirea
Babilonului ºi tuturor neamurilor

251. Cuvântul care a fost spus lui
Ieremia despre tot poporul lui

Iuda în al patrulea* an al lui Ioiachim,
fiul lui Iosia, împãratul lui Iuda –
acesta era cel dintâi an al lui
Nebucadneþar, împãratul Babilonului –

*Cap. 36.1.

2. cuvânt pe care l-a rostit Ieremia
înaintea întregului popor al lui Iuda ºi
înaintea tuturor locuitorilor Ierusali-
mului zicând:
3. „De la al treisprezecelea an* al lui

Iosia, fiul lui Amon, împãratul lui
Iuda, sunt douãzeci ºi trei de ani de
când mi-a vorbit cuvântul Domnului;
v-am vorbit, v-am vorbit de dimineaþã,
ºi n-aþi** ascultat. *Cap. 1.2. **Cap. 7.13; 
11.7,8,10; 13.10,11; 16.12; 17.23; 18.12; 19.15; 22.21.

4. Domnul v-a trimis pe toþi slujitorii
Sãi prorocii, i-a trimis dis-de-dimi-
neaþã*; ºi n-aþi ascultat, n-aþi plecat
urechea sã ascultaþi.

*Cap. 7.13,25; 26.5; 29.19.

5. Ei au zis: „Întoarceþi-vã fiecare*
de la calea voastrã cea rea ºi de la
rãutatea faptelor voastre, ºi veþi rãmâne
în þara pe care v-am dat-o vouã ºi
pãrinþilor voºtri, din veºnicie în veº-
nicie; *2 Împ. 17.13. Cap. 18.11; 35.15. Iona 3.8.

6. nu vã duceþi dupã alþi dumnezei ca
sã le slujiþi ºi sã vã închinaþi înaintea
lor, nu Mã mâniaþi prin lucrarea
mâinilor voastre, ºi nu vã voi face nici
un rãu!”
7. Dar nu M-aþi ascultat, zice Dom-

nul, ci M-aþi mâniat* prin lucrarea
mâinilor voastre, spre nenorocirea
voastrã.” *Deut. 32.21. Cap. 7.19; 32.30.

8. De aceea, aºa vorbeºte Domnul
oºtirilor: „Pentru cã n-aþi ascultat
cuvintele Mele,
9. iatã, voi trimite sã aducã toate*

popoarele de la miazãnoapte, zice
Domnul; ºi voi trimite la robul** Meu
Nebucadneþar, împãratul Babilonului;
îi voi aduce împotriva acestei þãri ºi
împotriva locuitorilor ei, ºi împotriva
tuturor acestor neamuri de jur împrejur
ca sã le nimiceascã cu desãvârºire ºi
sã facã din ele un pustiu† ºi o pricinã
de batjocurã, niºte dãrâmãturi veºnice.

*Cap. 1.15. **Cap. 27.1; 43.10. Isa. 44.28; 45.1. Cap. 40.2.
†Cap.18.16.

10. Voi face sã înceteze între ei
strigãtele de bucurie* ºi strigãtele de

veselie, cântecele mirelui ºi cântecele
miresei, uruitul morii** ºi lumina
lãmpii. *Isa. 24.27. Cap. 2.24; 
15.9. Ezec. 16.13. Osea 2.11. Apoc. 18.23. **Ecl. 12.4.

11. Toatã þara aceasta va fi o paraginã,
un pustiu, ºi neamurile acestea vor fi
supuse împãratului Babilonului timp
de ºaptezeci de ani.
12. Dar, când se vor împlini* aceºti

ºaptezeci de ani, voi pedepsi pe
împãratul Babilonului ºi pe neamul
acela, zice Domnul, pentru nelegiuirile
lor; voi pedepsi þara haldeilor ºi o voi
preface în niºte dãrâmãturi** veºnice.

*2 Cron. 36.21,22. Ezra 1.1. Cap. 29.10. Dan. 9.2. **Isa.
13.19; 14.23; 21.1, etc.; 47.1. Cap. 50.3,13,23,39,40,45;
51.25,26.

13. Voi aduce peste þara aceea toate
lucrurile pe care le-am vestit despre
ea, tot ce este scris în cartea aceasta,
tot ce a prorocit Ieremia despre toate
neamurile.
14. Cãci* neamuri puternice ºi împã-

raþi** mari le vor supune† ºi pe ele ºi
le voi rãsplãti†† dupã faptele ºi
lucrarea mâinilor lor.” *Cap. 50.9; 51.27,28. 
**Cap. 50.41; 51.27. †Cap. 27.7. ††Cap. 50.29; 51.6,24.

15. Cãci aºa mi-a vorbit Domnul
Dumnezeul lui Israel: „Ia* din mâna
Mea acest potir plin cu vinul mâniei
Mele ºi dã-l sã-l bea toate neamurile la
care te voi trimite.

*Iov 21.20. Ps. 75.8. Isa. 51.17. Apoc. 14.10.

16. Vor bea* ºi se vor ameþi, ºi vor fi
ca niºte nebuni la vederea sabiei pe
care o voi trimite în mijlocul lor!”

*Cap. 51.7. Ezec. 23.34. Naum 3.11.

17. Eu am luat potirul din mâna
Domnului ºi l-am dat sã-l bea toate
neamurile la care mã trimitea Domnul:
18. Ierusalimului ºi cetãþilor lui Iuda,

împãraþilor ºi cãpeteniilor sale, ca sã
le prefacã în dãrâmãturi*, într-un
pustiu, sã-i facã de batjocurã ºi de
blestem**, cum se vede lucrul acesta
astãzi; *Vers. 9,11. **Cap. 24.9.

19. lui faraon*, împãratul Egiptului,
slujitorilor lui, cãpeteniilor lui ºi tot
poporului lui; *Cap. 46.2,25.

20. la toatã Arabia*, tuturor împãra-
þilor þãrii Uþ**, tuturor împãraþilor†
þãrii filistenilor, Ascalonului, Gazei,
Ecronului ºi celor ce au mai rãmas††
din Asdod;

*Vers. 24. **Iov 1.1. †Cap. 47.1,5,7. ††Isa. 20.1.

21. Edomului*, Moabului** ºi copiilor
lui Amon†; *Cap. 49.7, etc. **Cap. 48.1. †Cap. 49.1.

22. tuturor împãraþilor Tirului*, tuturor
împãraþilor Sidonului ºi împãraþilor
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ostroavelor care sunt dincolo de
mare**; *Cap. 47.4. **Cap. 49.23.

23. Dedanului*, Temei, Buzului ºi
tuturor celor ce îºi rad colþurile bãrbii;

*Cap. 49.8.

24. tuturor împãraþilor Arabiei* ºi
tuturor împãraþilor arabilor** care
locuiesc în pustiu;

*2 Cron. 9.11. **Vers. 20. Cap. 49.31; 50.37. Ezec. 30.5.

25. tuturor împãraþilor Zimrei, tuturor
împãraþilor Elamului* ºi tuturor împã-
raþilor Mediei; *Cap. 49.34.

26. tuturor împãraþilor* de la miazã-
noapte, de aproape sau de departe, ºi
unora ºi altora, ºi tuturor împãrãþiilor
lumii care sunt pe faþa pãmântului. Iar
împãratul ªeºacului** va bea dupã ei.

*Cap. 50.9. **Cap. 51.41.

27. „Sã le spui: „Aºa vorbeºte Domnul
oºtirilor, Dumnezeul lui Israel: „Beþi*,
îmbãtaþi-vã** ºi vãrsaþi, ºi cãdeþi fãrã
sã vã mai ridicaþi la vederea sabiei pe
care o voi trimite în mijlocul vostru!”

*Hab. 2.16. **Isa. 51.21; 63.6.

28. ªi, dacã nu vor vrea sã ia din mâna
ta potirul ca sã bea, spune-le: „Aºa vor-
beºte Domnul oºtirilor: „Beþi!
29. Cãci iatã cã în cetatea* peste care

se cheamã Numele Meu încep** sã fac
rãu: ºi voi sã rãmâneþi nepedepsiþi?
Nu veþi rãmâne nepedepsiþi, cãci voi
chema† sabia peste toþi locuitorii
pãmântului, zice Domnul oºtirilor.”

*Dan. 9.18,19. **Prov. 11.31. Cap. 49.12. Ezec. 9.6. Obad. 16.
Luca 23.31. 1 Pet. 4.17. †Ezec. 38.21.

30. ªi tu sã le proroceºti toate aceste
lucruri ºi sã le spui: „Domnul va rãcni*
de sus; din locaºul Lui** cel sfânt va
face sã-I rãsune glasul; va rãcni împo-
triva locului† locuinþei Lui; va striga††
ca cei ce calcã în teasc împotriva
tuturor locuitorilor pãmântului.

*Isa. 42.13. Ioel 3.16. Amos 1.2. **Ps. 11.4. Cap. 17.12.
†1 Împ. 9.3. Ps. 132.14. ††Isa. 16.9. Cap. 48.33.

31. Vuietul ajunge pânã la marginea
pãmântului; cãci Domnul Se ceartã
cu* neamurile, intrã** la judecatã
împotriva oricãrei fãpturi ºi dã pe cei
rãi pradã sabiei, zice Domnul.”

*Osea 4.1. Mica 6.2. **Isa. 66.16. Ioel 3.2.

32. Aºa vorbeºte Domnul oºtirilor:
„Iatã, nenorocirea merge din popor în
popor ºi o mare furtunã* se ridicã de
la marginile pãmântului. *Cap. 23.19; 30.23.

33. Cei pe care-i va ucide* Domnul
în ziua aceea vor fi întinºi de la un capãt
al pãmântului pânã la celãlalt; nu vor

fi nici jeliþi**, nici adunaþi†, nici
îngropaþi, ci vor fi un gunoi de pãmânt.

*Isa. 66.16. **Cap. 16.4,6. †Ps. 79.3. Cap. 8.2. Apoc. 11.9.

34. Gemeþi*, pãstori, ºi strigaþi! Tãvã-
liþi-vã în cenuºã, povãþuitori ai turmelor!
Cãci au venit zilele înjunghierii
voastre. Vã voi zdrobi, ºi veþi cãdea la
pãmânt ca un vas de preþ. *Cap. 4.8; 6.26.

35. Nu mai este nici un loc de adã-
post pentru pãstori! Nu mai este nici o
scãpare pentru povãþuitorii turmelor!
36. Se aud strigãtele pãstorilor ºi

gemetele povãþuitorilor turmelor, cãci
Domnul le pustieºte locul de pãºune,
37. ºi colibele cele liniºtite sunt

nimicite de mânia aprinsã a Domnului.
38. El ªi-a pãrãsit locuinþa* ca un pui

de leu, vizuina; aºa cã þara le este
prefãcutã în pustiu de urgia nimicito-
rului ºi de mânia Lui aprinsã.” *Ps. 76.2.

Prorocie despre dãrâmarea
Ierusalimului ºi Templului

261. La începutul domniei lui Ioia-
chim, fiul lui Iosia, împãratul lui

Iuda, a fost rostit urmãtorul cuvânt din
partea Domnului:
2. Aºa vorbeºte Domnul: „Stai în

curtea* Casei Domnului ºi spune
acelora care vin din toate cetãþile lui
Iuda sã se închine în Casa Domnului
toate cuvintele** pe care-þi poruncesc
sã li le spui; nu lãsa† nici un cuvânt din
ele. *Cap. 19.14. **Ezec. 3.10. Mat. 28.20. †Fapt. 20.27.

3. Poate* cã vor asculta ºi se vor
întoarce fiecare de la calea lui cea rea;
atunci Mã voi cãi** de rãul pe care
Mã gândisem sã li-l fac din pricina
rãutãþii faptelor lor.

*Cap. 36.3. **Cap. 18.8. Iona 3.8,9.

4. Sã le spui: „Aºa vorbeºte Domnul:
„Dacã nu* Mã ascultaþi când vã
poruncesc sã urmaþi Legea Mea pe
care v-am pus-o înainte,

*Lev. 26.14, etc. Deut. 28.15.

5. dacã nu ascultaþi cuvintele robilor
Mei proroci, pe care vi-i trimit, pe
care vi i-am trimis* dis-de-dimineaþã,
ºi pe care nu i-aþi ascultat,

*Cap. 7.13,25; 11.7; 25.3,4.

6. atunci voi face Casei acesteia ca
lui Silo* ºi voi face din cetatea aceasta
o pricinã de blestem** pentru toate
neamurile pãmântului.”

*1 Sam. 4.10,11. Ps. 78.60. Cap. 7.12,14. **Isa. 65.15. Cap. 24.9.

7. Preoþii, prorocii ºi tot poporul au
auzit pe Ieremia rostind aceste cuvinte
în Casa Domnului.
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8. ªi când a isprãvit de spus Ieremia
tot ce-i poruncise Domnul sã spunã
întregului popor, preoþii, prorocii ºi
tot poporul au pus mâna pe el ºi au zis:
„Trebuie sã mori negreºit!
9. Pentru ce proroceºti în Numele

Domnului ºi zici: „Casa aceasta va
ajunge ca Silo, ºi cetatea aceasta va fi
pustiitã ºi lipsitã de locuitori”?” Tot
poporul s-a îngrãmãdit în jurul lui
Ieremia în Casa Domnului.
10. Când au auzit cãpeteniile lui Iuda

aceste lucruri, s-au suit din casa
împãratului la Casa Domnului ºi au
ºezut la intrarea porþii celei noi a
Casei Domnului.
11. Atunci preoþii ºi prorocii au

vorbit astfel cãpeteniilor ºi întregului
popor: „Omul acesta este vinovat de
pedeapsa cu moartea; cãci* a prorocit
împotriva cetãþii acesteia, cum aþi
auzit voi înºivã cu urechile voastre!”

*Cap. 38.4.

12. Ieremia a zis tuturor cãpeteniilor
ºi întregului popor: „Domnul m-a
trimis sã prorocesc împotriva Casei
acesteia ºi împotriva cetãþii acesteia
toate lucrurile pe care le-aþi auzit voi.
13. Acum îndreptaþi-vã* cãile ºi

faptele, ascultaþi glasul Domnului
Dumnezeului vostru, ºi Domnul Se va
cãi** de rãul pe care l-a rostit împo-
triva voastrã! *Cap. 7.3. **Vers. 3,19.

14. Cât despre mine, iatã-mã* în
mâinile voastre; faceþi-mi ce vi se va
pãrea cã este bine ºi drept! *Cap. 38.5.
15. Numai sã ºtiþi cã, dacã mã veþi

omorî, vã veþi face vinovaþi de sânge
nevinovat, voi, cetatea aceasta ºi
locuitorii ei; cãci Domnul m-a trimis
în adevãr la voi sã rostesc în auzul
vostru toate aceste cuvinte!”
16. Cãpeteniile ºi tot poporul au zis

preoþilor ºi prorocilor: „Omul acesta
nu este vinovat de pedeapsa cu moartea;
cãci ne-a vorbit în Numele Domnului
Dumnezeului nostru!”
17. ªi unii din bãtrânii þãrii s-au

sculat* ºi au zis întregii adunãri a
poporului: *Fapt. 5.34, etc.
18. „Mica* din Moreºet prorocea pe

vremea lui Ezechia, împãratul lui
Iuda, ºi spunea întregului popor al lui
Iuda: „Aºa vorbeºte Domnul oºtirilor:
„Sionul** va fi arat ca un ogor,
Ierusalimul va ajunge un morman de
pietre, ºi muntele Casei Domnului o
înãlþime acoperitã cu pãduri.”

*Mica 1.1. **Mica 3.12.

19. L-a omorât însã oare Ezechia,
împãratul lui Iuda, ºi tot Iuda? Nu s-a
temut* Ezechia de Domnul? Nu s-a
rugat el Domnului? ªi atunci Domnul
S-a cãit** de rãul pe care-l rostise
împotriva lor. ªi noi† sã ne împo-
vãrãm sufletul cu o nelegiuire aºa de
mare?”

*2 Cron. 32.26. **Exod 32.14. 2 Sam. 24.16. †Fapt. 5.39.

20. (A mai fost însã un om care
prorocea în Numele Domnului: Urie,
fiul lui ªemaia din Chiriat-Iearim. El a
prorocit împotriva cetãþii acesteia ºi
împotriva þãrii acesteia tocmai ace-
leaºi lucruri ca ºi Ieremia.
21. Împãratul Ioiachim, toþi vitejii lui

ºi toate cãpeteniile lui au auzit
cuvintele lui, ºi împãratul a cãutat sã-l
omoare. Dar Urie, care a fost înºtiinþat
de lucrul acesta, s-a temut, a fugit ºi
s-a dus în Egipt.
22. Împãratul Ioiachim a trimis niºte

oameni în Egipt ºi anume: pe Elnatan,
fiul lui Acbor, ºi pe alþii împreunã cu
el în Egipt.
23. Aceºtia au scos din Egipt pe Urie

ºi l-au adus la împãratul Ioiachim,
care l-a omorât cu sabia ºi i-a aruncat
trupul mort în mormintele copiilor
poporului.)
24. Totuºi mâna* lui Ahicam, fiul lui

ªafan, a fost cu Ieremia, ºi el n-a lãsat
sã fie dat pe mâna poporului ca sã fie
omorât. *2 Împ. 22.12,14. Cap. 39.14.

Sfatul lui Ieremia

271. La începutul domniei lui Ioia-
chim, fiul lui Iosia, împãratul*

lui Iuda, a fost rostit cãtre Ieremia din
partea Domnului urmãtorul cuvânt:

*Vers. 3,12,20. Cap. 28.1.

2. „Aºa mi-a vorbit Domnul: „Fã-þi
niºte legãturi ºi niºte juguri ºi puneþi-le*
la gât. *Cap. 28.10,12. Ezec. 4.1; 12.3; 24.3, etc.

3. Trimite-le împãratului Edomului,
împãratului Moabului, împãratului
copiilor lui Amon, împãratului Tirului
ºi împãratului Sidonului prin trimiºii
care au venit la Ierusalim la Zedechia,
împãratul lui Iuda.
4. ªi spune-le sã spunã stãpânilor lor:

„Aºa vorbeºte Domnul oºtirilor, Împã-
ratul lui Israel: „Iatã ce sã spuneþi
stãpânilor voºtri:
5. „Eu am* fãcut pãmântul, pe oameni

ºi dobitoacele care sunt pe pãmânt cu
puterea Mea cea mare ºi cu braþul Meu
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întins ºi dau** pãmântul cui Îmi
place.
*Ps. 115.15; 146.6. Isa. 45.12. **Ps. 115.16. Dan. 4.17,25,32.

6. Acum* dau toate aceste þãri în
mâinile robului** Meu Nebucadneþar,
împãratul Babilonului; îi dau chiar ºi
fiarele† câmpului ca sã-i fie supuse.

*Cap. 28.14. **Cap. 25.9; 43.10. Ezec. 29.18,20. †Cap.
28.14. Dan. 2.38.

7. Toate* neamurile vor fi supuse lui,
fiului sãu ºi fiului fiului sãu, pânã va
veni ºi vremea** þãrii lui, ºi o vor
supune† neamuri puternice ºi împãraþi
mari.
*2 Cron. 36.20. **Cap. 25.12; 50.27. Dan. 5.26. †Cap. 25.14.

8. Dar dacã un popor sau o împãrãþie
nu se va supune lui Nebucadneþar,
împãratul Babilonului, ºi nu-ºi va
pleca grumazul sub jugul împãratului
Babilonului, voi pedepsi pe poporul
acela cu sabie, cu foamete ºi cu ciumã,
zice Domnul, pânã îl voi nimici prin
mâna lui.
9. De aceea sã n-ascultaþi pe prorocii

voºtri, pe ghicitorii voºtri, pe visãtorii
voºtri, pe cititorii voºtri în stele ºi
pe vrãjitorii voºtri, care vã zic: „Nu
veþi fi supuºi împãratului Babilo-
nului!”
10. Cãci* ei vã prorocesc minciuni,

ca sã fiþi depãrtaþi din þara voastrã, ca
sã vã izgonesc, ºi sã pieriþi. *Vers. 14.

11. Dar pe poporul care îºi va pleca
grumazul sub jugul împãratului Babi-
lonului ºi care-i va fi supus îl voi lãsa
în þara lui, zice Domnul, ca s-o lucreze
ºi sã locuiascã în ea.
12. Am spus întocmai aceleaºi lucruri

lui Zedechia*, împãratul lui Iuda:
„Plecaþi-vã grumazul sub jugul împã-
ratului Babilonului, supuneþi-vã lui ºi
poporului lui, ºi veþi trãi.

*Cap. 28.1; 38.17.

13. Pentru ce sã muriþi*, tu ºi poporul
tãu, de sabie, de foamete ºi de ciumã,
cum a hotãrât Domnul asupra popo-
rului care nu se va supune împãratului
Babilonului? *Ezec. 18.31.

14. N-ascultaþi de cuvintele proro-
cilor care vã zic: „Nu veþi fi supuºi
împãratului Babilonului!” Cãci ei vã
prorocesc* minciuni.

*Cap. 14.14; 23.21. 29.8,9.

15. Nu i-am trimis Eu, zice Domnul,
ci prorocesc minciuni în Numele Meu,
ca sã vã izgonesc, ºi sã pieriþi, voi ºi
prorocii care vã prorocesc!”
16. Am vorbit ºi preoþilor ºi întregului

popor ºi le-am spus: „Aºa vorbeºte
Domnul: „N-ascultaþi de cuvintele
prorocilor voºtri care vã prorocesc ºi
zic: „Iatã cã uneltele* Casei Domnului
vor fi aduse în curând din Babilon!”
Cãci ei vã prorocesc minciuni.

*2 Cron. 36.7,10. Cap. 28.3. Dan. 1.2.

17. Nu-i ascultaþi; supuneþi-vã împã-
ratului Babilonului, ºi veþi trãi. Pentru
ce sã ajungã cetatea aceasta o dãrâ-
mãturã?
18. Dacã sunt ei proroci ºi dacã este

cu ei cuvântul Domnului, sã mijlo-
ceascã la Domnul oºtirilor, pentru ca
uneltele care au mai rãmas în Casa
Domnului, în casa împãratului lui Iuda
ºi în Ierusalim sã nu se ducã în Babilon.
19. Cãci aºa vorbeºte Domnul oºti-

rilor cu privire la stâlpi*, la marea de
aramã, la temelii ºi la toate celelalte
unelte care au mai rãmas în cetatea
aceasta *2 Împ. 25.13, etc. Cap. 52.17,20,21.

20. ºi care n-au fost ridicate de
Nebucadneþar, împãratul Babilonului,
când a luat robi din Ierusalim* în
Babilon pe Ieconia, fiul lui Ioiachim,
împãratul lui Iuda, ºi pe toþi mai marii
lui Iuda ºi Ierusalimului; 

*2 Împ. 24.14,15. Cap. 24.1.

21. aºa vorbeºte Domnul oºtirilor,
Dumnezeul lui Israel, despre uneltele
care au mai rãmas în Casa Domnului,
în casa împãratului lui Iuda ºi în
Ierusalim:
22. „Ele vor fi duse* în Babilon ºi

vor rãmâne acolo pânã în ziua când le
voi cãuta** Eu – zice Domnul – când
le voi ridica† iarãºi ºi le voi aduce
înapoi în locul acesta.” *2 Împ. 25.13. 2 Cron. 
36.18. **2 Cron. 36.21. Cap. 29.10; 32.5. †Ezra 1.7; 7.19.

Prorocia lui Ieremia împotriva lui
Hanania

281. În acelaºi* an, la începutul
domniei lui Zedechia, împãratul

lui Iuda, în luna a cincea a anului al
patrulea, Hanania, fiul lui Azur, proroc
din Gabaon, mi-a zis în Casa Dom-
nului, în faþa preoþilor ºi a întregului
popor: *Cap. 27.1.

2. „Aºa vorbeºte Domnul oºtirilor, Dum-
nezeul lui Israel: „Eu sfãrâm jugul*
împãratului Babilonului! *Cap. 27.12.

3. Peste doi* ani, voi aduce înapoi în
locul acesta toate uneltele Casei Dom-
nului pe care le-a ridicat Nebucadneþar,
împãratul Babilonului, din locul acesta
ºi le-a dus în Babilon. *Cap. 27.16.
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4. ªi voi aduce înapoi în locul acesta,
zice Domnul, pe Ieconia, fiul lui
Ioiachim, împãratul lui Iuda, ºi pe toþi
prinºii de rãzboi ai lui Iuda care s-au
dus în Babilon; cãci voi sfãrâma jugul
împãratului Babilonului.”
5. Prorocul Ieremia a rãspuns proro-

cului Hanania în faþa preoþilor ºi a
întregului popor care stãteau în Casa
Domnului.
6. Ieremia, prorocul, a zis: „Amin*!

Aºa sã facã Domnul! Sã împlineascã
Domnul cuvintele pe care le-ai prorocit
tu ºi sã aducã înapoi din Babilon în
locul acesta uneltele Casei Domnului
ºi pe toþi prinºii de rãzboi! *1 Împ. 1.36.

7. Numai ascultã cuvântul pe care-l
rostesc eu în auzul tãu ºi în auzul
întregului popor:
8. „Prorocii care au fost înaintea mea

ºi înaintea ta, din vremurile strãvechi,
au prorocit rãzboi, foamete ºi ciumã
împotriva unor þãri puternice ºi unor
împãrãþii mari.
9. Dar, dacã un proroc* proroceºte

pacea, numai dupã împlinirea celor ce
proroceºte se va cunoaºte cã este cu
adevãrat trimis de Domnul.” *Deut. 18.22.

10. Atunci prorocul Hanania a ridicat
jugul* de pe grumazul prorocului
Ieremia ºi l-a sfãrâmat. *Cap. 27.2.

11. ªi Hanania a zis în faþa întregului
popor: „Aºa vorbeºte Domnul: „Aºa
voi sfãrâma, peste doi ani, de pe*
grumazul tuturor neamurilor jugul lui
Nebucadneþar, împãratul Babilonului!”
Prorocul Ieremia a plecat.

*Cap. 27.7.

12. Dupã ce a sfãrâmat prorocul
Hanania jugul de pe grumazul proro-
cului Ieremia, cuvântul Domnului a
vorbit lui Ieremia astfel:
13. „Du-te ºi spune lui Hanania: „Aºa

vorbeºte Domnul: „Ai sfãrâmat un jug
de lemn, dar cu aceasta ai fãcut în
locul lui un jug de fier!”
14. Cãci aºa vorbeºte Domnul oºti-

rilor, Dumnezeul lui Israel: „Pun un
jug de fier* pe grumazul tuturor
acestor neamuri, ca sã fie subjugate de
Nebucadneþar, împãratul Babilonului,
ºi-i vor sluji, ºi-i dau chiar** ºi fiarele
câmpului!” *Deut. 28.48. Cap. 27.7. **Cap. 27.6.

15. ªi prorocul Ieremia a zis proro-
cului Hanania: „Ascultã, Hanania!
Domnul nu te-a trimis, ci tu* insufli
poporului o încredere mincinoasã.

*Cap. 29.31. Ezec. 13.22.

16. De aceea, aºa vorbeºte Domnul:
„Iatã, te izgonesc de pe pãmânt ºi vei
muri chiar în anul acesta; cãci cuvin-
tele tale sunt o rãzvrãtire* împotriva
Domnului.” *Deut. 13.5. Cap. 29.32.

17. ªi prorocul Hanania a murit chiar
în anul acela, în luna a ºaptea.

Scrisoare cãtre prinºii de rãzboi

291. Iatã cuprinsul epistolei pe care
a trimis-o prorocul Ieremia

din Ierusalim cãtre rãmãºiþa bãtrâ-
nilor  din robie, preoþilor, prorocilor ºi
întregului popor, pe care-i dusese în
robie Nebucadneþar, din Ierusalim la
Babilon,
2. dupã ce împãratul Ieconia*, împã-

rãteasa, famenii dregãtori, cãpeteniile
lui Iuda ºi ale Ierusalimului, lemnarii
ºi fierarii au pãrãsit Ierusalimul.

*2 Împ. 24.12, etc. Cap. 22.26; 28.4.

3. Le-a trimis-o prin Eleasa, fiul lui
ªafan, ºi prin Ghemaria, fiul lui Hil-
chia, trimiºi la Babilon de Zedechia,
împãratul lui Iuda, la Nebucadneþar,
împãratul Babilonului. Ea cuprindea
urmãtoarele:
4. „Aºa vorbeºte Domnul oºtirilor,

Dumnezeul lui Israel, cãtre toþi prinºii
de rãzboi pe care i-am dus din
Ierusalim la Babilon:
5. „Zidiþi* case ºi locuiþi-le; sãdiþi

grãdini ºi mâncaþi din roadele lor!
*Vers. 28.

6. Luaþi-vã neveste ºi faceþi fii ºi
fiice; însuraþi-vã fiii ºi mãritaþi-vã
fetele, sã facã fii ºi fiice, ca sã vã
înmulþiþi acolo unde sunteþi ºi sã nu vã
împuþinaþi.
7. Urmãriþi binele cetãþii în care 

v-am dus în robie ºi rugaþi-vã* Dom-
nului pentru ea, pentru cã fericirea
voastrã atârnã de fericirea ei!

*Ezra 6.10. 1 Tim. 2.2.

8. Cãci aºa vorbeºte Domnul oºti-
rilor, Dumnezeul lui Israel: „Nu vã
lãsaþi* amãgiþi de prorocii voºtri care
sunt în mijlocul vostru, nici de ghici-
torii voºtri; n-ascultaþi nici de visãtorii
voºtri, ale cãror visuri voi le prici-
nuiþi! *Cap. 14.14; 23.21; 27.14,15. Efes. 5.6.

9. Cãci ei* vã prorocesc minciuni în
Numele Meu. Eu nu i-am trimis, zice
Domnul. *Vers. 31.

10. Dar iatã ce zice Domnul: „De
îndatã ce vor trece ºaptezeci* de ani ai
Babilonului, Îmi voi aduce aminte de
voi ºi voi împlini faþã de voi fãgã-
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duinþa Mea cea bunã, aducându-vã
înapoi în locul acesta.

*2 Cron. 36.21,22. Ezra 1.1. Cap. 25.12; 27.22. Dan. 9.2.

11. Cãci Eu ºtiu gândurile pe care le
am cu privire la voi, zice Domnul,
gânduri de pace, ºi nu de nenorocire,
ca sã vã dau un viitor ºi o nãdejde.
12. Voi Mã veþi chema* ºi veþi pleca;

Mã veþi ruga, ºi vã voi asculta.
*Dan. 9.3, etc.

13. Mã veþi* cãuta, ºi Mã veþi gãsi,
dacã Mã veþi cãuta cu toatã** inima.

*Lev. 26.39,40, etc. Deut. 30.1, etc. **Cap. 24.7.

14. Mã voi lãsa* sã fiu gãsit de voi,
zice Domnul, ºi voi aduce înapoi
pe prinºii voºtri de rãzboi; vã voi
strânge** din toate neamurile ºi din
toate locurile în care v-am izgonit,
zice Domnul, ºi vã voi aduce înapoi în
locul de unde v-am dus în robie.

*Deut. 4.7. Ps. 32.6; 46.1. Isa. 55.6. **Cap. 23.3,8; 30.3;
32.37.

15. Totuºi voi ziceþi: „Dumnezeu ne-a
ridicat proroci în Babilon!”
16. Aºa vorbeºte Domnul asupra împã-

ratului care ºade pe scaunul de domnie
al lui David, asupra întregului popor
care locuieºte în cetatea aceasta, asupra
fraþilor voºtri care n-au mers cu voi în
robie.
17. Aºa vorbeºte Domnul oºtirilor:

„Iatã, voi trimite între ei sabie*,
foamete ºi ciumã ºi-i voi face ca niºte
smochine** grozave care, de rele ce
sunt, nu se pot mânca. *Cap. 24.10. **Cap. 24.8.

18. Îi voi urmãri* cu sabie, cu foa-
mete ºi cu ciumã, îi voi face o pricinã
de spaimã pentru toate împãrãþiile
pãmântului, de blestem**, de pustiire,
de batjocurã ºi de ocarã printre toate
neamurile pe unde îi voi izgoni,

*Deut. 28.25. 2 Cron. 29.8. Cap. 15.4; 24.9; 34.17.
**Cap. 26.6. Cap. 42.18.

19. pentru cã n-au ascultat cuvintele
Mele, zice Domnul, ei, cãrora în
nenumãrate rânduri le-am trimis* pe
robii Mei prorocii; dar n-aþi vrut sã
ascultaþi, zice Domnul. *Cap. 25.4; 32.33.

20. Voi însã ascultaþi cuvântul Dom-
nului, voi toþi prinºii de rãzboi pe care
v-am trimis din Ierusalim în Babilon!
21. Aºa vorbeºte Domnul oºtirilor,

Dumnezeul lui Israel, despre Ahab,
fiul lui Colaia, ºi despre Zedechia, fiul
lui Maaseia, care vã prorocesc min-
ciuni în Numele Meu: „Iatã, îi dau în
mâinile lui Nebucadneþar, împãratul
Babilonului; ºi-i va omorî sub ochii
voºtri.

22. Vor sluji ca prilej de blestem*
între toþi prinºii de rãzboi ai lui Iuda
care sunt la Babilon. ªi se va zice:
„Sã-þi facã Domnul ca lui Zedechia ºi
ca lui Ahab pe care** împãratul
Babilonului i-a fript în foc!”

*Gen. 48.20. Isa. 65.15. **Dan. 3.6.

23. ªi lucrul acesta se va întâmpla
pentru cã au fãcut o* miºelie în Israel
preacurvind cu nevestele aproapelui
lor ºi pentru cã au spus minciuni în
Numele Meu, când Eu nu le dãdusem
nici o poruncã. ªtiu lucrul acesta ºi
sunt martor, zice Domnul. *Cap. 23.14.

24. Iar lui ªemaia, nehelamitul, sã-i
spui:
25. „Aºa vorbeºte Domnul oºtirilor,

Dumnezeul lui Israel: „Tu ai trimis
în numele tãu întregului popor din
Ierusalim, lui* Þefania, fiul lui
Maaseia, preotul, ºi tuturor preoþilor o
scrisoare cu urmãtorul cuprins:

*2 Împ. 25.18. Cap. 21.1.

26. „Domnul te-a pus preot în locul
preotului Iehoiada, ca sã priveghezi*
în Casa Domnului peste toþi nebunii**
ºi peste toþi cei ce se dau drept
proroci, ca sã-i arunci în butuci† ºi în
fiare. *Cap. 20.1. **2 Împ. 9.11. Fapt. 26.24. †Cap. 20.2.

27. Acum, pentru ce nu pedepseºti pe
Ieremia din Anatot, care proroceºte
printre voi?
28. Ba încã a trimis chiar sã ne spunã

în Babilon: „Robia va fi lungã; zidiþi*
case ºi locuiþi-le; sãdiþi grãdini ºi
mâncaþi din roadele lor!” – *Vers. 5.

29. (Preotul Þefania citise în adevãr
scrisoarea aceasta în faþa prorocului
Ieremia.) –
30. ªi cuvântul Domnului a vorbit lui

Ieremia astfel:
31. „Trimite sã spunã tuturor celor

din robie: „Aºa vorbeºte Domnul
despre ªemaia, nehelamitul: „Pentru
cã ªemaia vã proroceºte fãrã* sã-l fi
trimis Eu ºi vã insuflã o încredere
mincinoasã, *Cap. 28.15.

32. iatã ce zice Domnul: „Voi pedepsi
pe ªemaia, nehelamitul, ºi sãmânþa
lui: nici unul din ai lui nu va locui în
mijlocul poporului acestuia ºi nu va
vedea binele pe care-l voi face popo-
rului Meu, zice Domnul; cãci* el a
propovãduit rãzvrãtire împotriva Dom-
nului.” *Cap. 28.16.
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Întoarcerea din robie

301. Iatã cuvântul rostit lui Ieremia
din partea Domnului:

2. Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeul
lui Israel: „Scrie într-o carte toate
cuvintele pe care þi le-am spus.
3. Iatã, vin zile, zice Domnul, când

voi aduce înapoi* prinºii de rãzboi ai
poporului Meu, Israel ºi Iuda, zice
Domnul; îi voi aduce înapoi** în þara
pe care am dat-o pãrinþilor lor, ºi o vor
stãpâni.” *Vers. 18. 
Cap. 32.44. Ezec. 39.25. Amos 9.14,15. **Cap. 16.15.

4. Iatã însã cuvintele pe care le-a
rostit Domnul asupra lui Israel ºi asupra
lui Iuda:
5. Aºa vorbeºte Domnul: „Auzim

strigãte de groazã; e spaimã, nu este
pace!
6. Întrebaþi ºi vedeþi dacã nu cumva

naºte vreun bãrbat! Pentru ce vãd pe
toþi bãrbaþii cu mâinile pe coapse ca o
femeie* la facere? Pentru ce s-au
îngãlbenit toate feþele? *Cap. 4.31; 6.24.

7. Vai! cãci* ziua aceea este mare;
nici una n-a fost** ca ea! Este o vreme
de necaz pentru Iacov; dar Iacov va fi
izbãvit din ea.

*Ioel 2.11,31. Amos 5.18. Þef. 1.14, etc. **Dan. 12.1.

8. În ziua aceea, zice Domnul oºti-
rilor, voi sfãrâma jugul de pe grumazul
lui, îi voi rupe legãturile, ºi strãinii
nu-l vor mai supune.
9. Ci vor sluji Domnului Dumnezeului

lor ºi împãratului lor* David pe care
li-l voi scula**. *Isa. 55.3,4. 
Ezec. 34.23; 37.24. Osea 3.5. **Luca 1.69. Fapt. 2.30; 13.23.

10. De aceea, nu* te teme, robul Meu
Iacov, zice Domnul; ºi nu te speria,
Israele! Cãci te voi izbãvi din** þara
cea depãrtatã ºi îþi voi izbãvi sãmânþa
din þara în care este roabã; Iacov se va
întoarce iarãºi, va avea odihnã ºi
liniºte; ºi nu-l va mai tulbura nimeni.
*Isa. 41.13; 43.5; 44.2. Cap. 46.27,28. **Cap. 3.18.

11. Cãci Eu sunt cu tine, zice Dom-
nul, ca sã te izbãvesc; voi nimici* pe
toate neamurile printre care te-am
risipit, dar pe tine** nu te voi nimici;
te voi pedepsi cu dreptate†, nu pot sã
te las nepedepsit.” *Amos 9.8. 
**Cap. 4.27. †Ps. 6.1. Isa. 27.8. Cap. 10.24; 46.28.

12. Aºa vorbeºte Domnul: „Lovitura*
ta este de nevindecat, ºi rana ta este
usturãtoare. *2 Cron. 36.16. Cap. 15.18.

13. Nici unul nu-þi apãrã pricina ca
sã-þi lege rana; nu-i nici un leac*, nici
un mijloc de vindecare! *Cap. 8.22.

14. Toþi cei ce te iubeau* te uitã, nici
unuia nu-i pasã de tine; cãci te-am
lovit cum lovesc pe un vrãjmaº**, 
te-am pedepsit cu putere†, din pricina
mulþimii†† nelegiuirilor tale ºi al
marelui numãr al pãcatelor tale.
*Plân. 1.2. **Iov 13.24; 16.9; 19.11. †Iov 30.21. ††Cap. 5.6.

15. De ce te* plângi de rana ta, de
durerea pe care þi-o pricinuieºte boala
ta? Pentru mulþimea nelegiuirilor tale,
pentru marele numãr al pãcatelor tale
te-am fãcut sã suferi aceste lucruri!

*Cap. 15.18.

16. Totuºi toþi cei ce te mãnâncã* vor
fi mâncaþi, ºi toþi vrãjmaºii tãi, toþi,
vor merge în robie; cei ce te jefuiesc
vor fi jefuiþi, ºi voi da pradã pe toþi cei
ce te pradã.

*Exod 23.22. Isa. 33.1; 41.11. Cap. 10.25.

17. Dar* te voi vindeca ºi îþi voi lega
rãnile, zice Domnul. Cãci ei te numesc:
„Cel izgonit”, „Sionul acela de care
nimãnui nu-i pasã.” *Cap. 33.6.

18. Aºa vorbeºte Domnul: „Iatã, aduc
înapoi* pe prinºii de rãzboi ai cortu-
rilor lui Iacov ºi Mi-e milã** de loca-
ºurile lui; cetatea va fi ziditã iarãºi pe
dealurile ei, ºi casa împãrãteascã va fi
locuitã iarãºi cum era.

*Vers. 3. Cap. 33.7,11. **Ps. 102.13.

19. Din mijlocul* lor se vor înãlþa
mulþumiri ºi strigãte de bucurie; îi
voi** înmulþi, ºi nu se vor împuþina; îi
voi cinsti, ºi nu vor fi dispreþuiþi.

*Isa. 35.10; 51.11. Cap. 31.4,12,13; 33.10,11. **Zah. 10.8.

20. Fiii lui vor fi ca altãdatã*,
adunarea lui va rãmâne înaintea Mea
ºi voi pedepsi pe toþi asupritorii lui.

*Isa. 1.26.

21. Cãpetenia lui va fi din mijlocul
lui, ºi* stãpânitorul lui va ieºi din
mijlocul lui; îl voi apropia**, ºi va
veni la Mine; cãci cine ar îndrãzni sã
se apropie din capul lui de Mine? –
zice Domnul. *Gen. 49.10. **Num. 16.5.

22. Voi veþi fi poporul* Meu, ºi Eu
voi fi Dumnezeul vostru.”

*Cap. 24.7; 31.1,33; 32.38. Ezec. 11.20; 36.28; 37.27.

23. Iatã, furtuna* Domnului, urgia
izbucneºte, se nãpusteºte vijelia ºi
cade peste capul celor rãi!

*Cap. 23.19,20; 25.32.

24. Mânia aprinsã a Domnului nu se
va potoli pânã ce va împlini ºi va
înfãptui gândurile inimii Lui. Veþi
înþelege în totul lucrul acesta în*
cursul vremilor. *Gen. 49.1.
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311. „În vremea* aceea, zice
Domnul, Eu voi fi** Dumnezeul

tuturor seminþiilor lui Israel, ºi ei vor
fi poporul Meu.” *Cap. 30.24. **Cap. 30.22.

2. Aºa vorbeºte Domnul: „Poporul
celor ce-au scãpat de sabie a cãpãtat
trecere în pustiu: Israel merge* spre
locul lui de odihnã.”

*Num. 10.33. Deut. 1.33. Ps. 95.11. Isa. 63.14.

3. Domnul mi Se aratã de departe:
„Te iubesc* cu o iubire** veºnicã; de
aceea îþi pãstrez† bunãtatea Mea!

*Mal. 1.2. **Rom. 11.28,29. †Osea 11.4.

4. Te voi aºeza* din nou, ºi vei fi
aºezatã din nou, fecioara lui Israel! Te
vei împodobi iarãºi cu timpanele**
tale ºi vei ieºi în mijlocul jocurilor
voioase.

*Cap. 33.7. **Exod 15.20. Judc. 11.34. Ps. 149.3.

5. Vei sãdi* iarãºi vii pe înãlþimile
Samariei; cei ce le vor sãdi le vor
culege ºi roadele. *Isa. 65.21. Amos 9.14.

6. Cãci vine ziua când strãjerii vor
striga pe muntele lui Efraim: „Scula-
þi-vã*, sã ne suim în Sion la Domnul
Dumnezeul nostru!” *Isa. 2.3. Mica 4.2.

7. Cãci aºa vorbeºte Domnul: „Strigaþi*
de bucurie asupra lui Iacov, chiuiþi de
veselie în fruntea neamurilor! Înãlþaþi-vã
glasurile, cântaþi laude ºi ziceþi:
„Doamne, izbãveºte pe poporul Tãu,
pe rãmãºiþa lui Israel!” *Isa. 12.5,6.

8. Iatã, îi aduc înapoi din þara* de la
miazãnoapte, îi adun** de la marginile
pãmântului: între ei este ºi orbul ºi
ºchiopul, femeia însãrcinatã ºi cea în
durerile naºterii; o mare mulþime se
întoarce înapoi aici!

*Cap. 3.12,18; 23.8. **Ezec. 20.34,41; 34.13.

9. Plângând vin*, ºi îi duc în mijlocul
rugãciunilor lor; îi duc la** râuri de
apã pe un drum neted pe care nu se
poticnesc. Cãci Eu sunt Tatãl lui
Israel, ºi Efraim este întâiul Meu
nãscut†.”

*Ps. 126.5,6. Cap. 50.4. **Isa. 35.8; 43.19; 49.10,11.
†Exod 4.22.

10. Ascultaþi cuvântul Domnului,
neamuri, ºi vestiþi-l în ostroave
depãrtate! Spuneþi: „Cel ce a risipit pe
Israel îl va aduna* ºi-l va pãzi cum îºi
pãzeºte pãstorul turma.

*Isa. 40.11. Ezec. 34.12-14.

11. Cãci Domnul* rãscumpãrã pe Iacov
ºi-l izbãveºte din** mâna unuia mai tare
decât el. *Isa. 44.23; 48.20. **Isa. 49.24,25.

12. Ei vor veni ºi vor chiui de
bucurie pe înãlþimile* Sionului; vor

alerga la bunãtãþile** Domnului, la
grâu, la must, la untdelemn, la oi ºi
boi; sufletul le va fi ca o grãdinã bine†
udatã ºi nu vor mai†† tânji.

*Ezec. 17.23; 20.40. **Osea 3.5. †Isa. 58.11. ††Isa. 35.10;
65.19. Apoc. 21.4.

13. Atunci fetele se vor veseli la joc,
tinerii ºi bãtrânii se vor bucura ºi ei;
le voi preface jalea în veselie ºi-i voi
mângâia, le voi da bucurie dupã
necazurile lor.
14. Voi sãtura de grãsime sufletul

preoþilor, ºi poporul Meu se va sãtura
de bunãtãþile Mele, zice Domnul.”
15. Aºa vorbeºte Domnul: „Un þipãt*

se aude la Rama**, plângeri ºi lacrimi
amare: Rahela îºi plânge copiii; ºi nu
vrea sã se mângâie pentru copiii ei,
cãci nu mai† sunt!”

*Mat. 2.17,18. **Ios. 18.25. †Gen. 42.13.

16. Aºa vorbeºte Domnul: „Opreºte-þi
plânsul, opreºte-þi lacrimile din ochi;
cãci truda îþi va fi rãsplãtitã, zice
Domnul; ei se vor întoarce* iarãºi din
þara vrãjmaºului. *Vers. 4,5. Ezra 1.5. Osea 1.11.

17. Este nãdejde pentru urmaºii tãi,
zice Domnul; copiii tãi se vor întoarce
în þinutul lor!
18. Aud pe Efraim bocindu-se: „M-ai

pedepsit, ºi am fost pedepsit ca un
junc nedeprins la jug; întoarce-mã*
Tu, ºi mã voi întoarce, cãci Tu eºti
Domnul Dumnezeul meu! *Plân. 5.21.

19. Dupã ce m-am întors*, m-am cãit;
ºi dupã ce mi-am recunoscut greºelile,
mã bat pe pulpã; sunt ruºinat ºi roºu
de ruºine, cãci port ocara tinereþii
mele.” – *Deut. 30.2.

20. Îmi este Efraim un fiu scump, un
copil iubit de Mine? Cãci, când vorbesc
de el, Îmi aduc aminte cu gingãºie de
el, de aceea Îmi arde* inima în Mine
pentru el ºi voi avea milã** negreºit de
el, zice Domnul. –

*Deut. 32.36. Isa. 63.15. Osea 11.8. **Isa. 57.18. Osea 14.4.

21. Ridicã semne pe drum, pune
stâlpi, ia* seama la calea, la drumul pe
care l-ai urmat... Întoarce-te, fecioara
lui Israel, întoarce-te în cetãþile acestea
care sunt ale tale! *Cap. 50.5.

22. Pânã când* vei fi pribeagã, fiicã
rãtãcitã**? Cãci Domnul face un lucru
nou pe pãmânt: femeia va peþi pe
bãrbat.” *Cap. 2.18,23,26. **Cap. 3.6,8,11,12,14,22.

Israel ºi Iuda vor propãºi împreunã
23. Aºa vorbeºte Domnul oºtirilor,

Dumnezeul lui Israel: „Iatã ce se va

IEREMIA 31 769



zice iarãºi în þara lui Iuda ºi în cetãþile
sale, când voi aduce înapoi pe prinºii
lor de rãzboi: „Domnul* sã te binecu-
vânteze, locaº al neprihãnirii, munte**
sfânt!” *Ps. 122.5-8. Isa. 1.26. **Zah. 8.3.

24. Iuda va locui acolo fãrã teamã în
toate* cetãþile lui, plugarii ºi cei ce
umblã cu turmele la pãºune.

*Cap. 33.12,13.

25. Cãci voi rãcori sufletul însetat
ºi voi sãtura orice suflet lihnit de
foame.” –
26. La aceste lucruri m-am trezit ºi

am privit; ºi somnul îmi fusese dulce. –
27. „Iatã, vin zile, zice Domnul, când

voi însãmânþa* casa lui Israel ºi casa
lui Iuda cu o sãmânþã de oameni ºi o
sãmânþã de dobitoace.

*Ezec. 36.9-11. Osea 2.23. Zah. 10.9.

28. ªi cum am vegheat* asupra lor ca
sã-i smulg**, sã-i tai, sã-i dãrâm, sã-i
nimicesc ºi sã le fac rãu, tot aºa voi
veghea asupra lor ca sã-i† zidesc ºi
sã-i sãdesc, zice Domnul.

*Cap. 44.27. **Cap. 1.10; 18.7. †Cap. 24.6.

29. În zilele* acelea nu se va mai
zice: „Pãrinþii au mâncat aguridã, ºi
copiilor li s-au strepezit dinþii”,

*Ezec. 18.2,3.

30. ci fiecare* va muri pentru nele-
giuirea lui; oricãrui om care va mânca
aguridã i se vor strepezi dinþii!

*Gal. 6.5,7.

Legãmântul cel nou
31. Iatã*, vin zile, zice Domnul, când

voi face cu casa lui Israel ºi cu casa lui
Iuda un legãmânt nou.

*Cap. 32.40; 33.14. Ezec. 37.26. Evr. 8.8-12; 10.16,17.

32. Nu ca legãmântul pe care l-am
încheiat cu pãrinþii lor, în ziua* când
i-am apucat de mânã sã-i scot din þara
Egiptului, legãmânt pe care l-au
cãlcat, mãcar cã aveam drepturi de soþ
asupra lor, zice Domnul. *Deut. 1.31.

33. Ci iatã legãmântul* pe care-l voi
face cu casa lui Israel dupã zilele
acelea, zice Domnul: Voi** pune
Legea Mea înãuntrul lor, o voi scrie în
inima lor; ºi Eu voi fi Dumnezeul† lor,
iar ei vor fi poporul Meu.
*Cap. 32.40. **Ps. 40.8. Ezec. 11.19,20; 36.26,27. 2 Cor. 3.3.

†Cap. 24.7; 30.22; 32.38.

34. Nici unul nu va mai învãþa pe
aproapele sau pe fratele sãu zicând:
„Cunoaºte pe Domnul!”, ci toþi* Mã
vor cunoaºte, de la cel mai mic pânã
la cel mai mare, zice Domnul; cãci le

voi ierta** nelegiuirea ºi nu-Mi voi
mai aduce aminte de pãcatul lor.”

*Isa. 54.13. Ioan 6.45. 1 Cor. 2.10. 1 Ioan 2.20. **Cap. 33.8;
50.20. Mica 7.18. Fapt. 10.43; 13.39. Rom. 11.27.

Primirea lui Israel tot atât de sigurã ca
legile firii

35. Aºa vorbeºte Domnul care a fãcut
soarele* sã lumineze ziua, care a
rânduit luna ºi stelele sã lumineze
noaptea, care întãrâtã** marea ºi face
valurile ei sã urle, El, al cãrui nume
este Domnul† oºtirilor: *Gen. 1.16. 
Ps. 72.5,17; 89.2,36,37; 119.91. **Isa. 51.15. †Cap. 10.16.

36. „Dacã vor înceta aceste legi*
dinaintea Mea, zice Domnul, ºi neamul
lui Israel va înceta pe vecie sã mai fie
un neam înaintea Mea!”

*Ps. 148.6. Isa. 54.9,10. Cap. 33.20.

37. Aºa vorbeºte Domnul: „Dacã
cerurile sus* pot fi mãsurate ºi dacã
temeliile pãmântului jos pot fi cerce-
tate, atunci voi lepãda ºi Eu pe tot
neamul lui Israel, pentru tot ce a fãcut,
zice Domnul. *Cap. 33.22.

38. Iatã, vin zile, zice Domnul, când
cetatea va fi ziditã iarãºi în cinstea Dom-
nului, de la turnul lui Hananeel* pânã
la poarta unghiului. *Neem. 3.1. Zah. 14.10.

39. Frânghia* de mãsurat va trece
încã pe dinaintea ei pânã la dealul
Gareb, ºi de acolo va face un ocol
înspre Goat. *Ezec. 40.8. Zah. 2.1.

40. Toatã valea unde se aruncã
trupurile moarte ºi cenuºa ºi toate
ogoarele pânã la pârâul Chedron, pânã
la unghiul porþii* cailor la rãsãrit vor
fi închinate** Domnului ºi nu vor mai
fi niciodatã nici surpate, nici nimicite.”

*2 Cron. 23.15. Neem. 3.28. **Ioel 3.17.

Începutul istoriei celor doi ani dinaintea
dãrâmãrii Ierusalimului

321. Iatã cuvântul spus lui Ieremia
din partea Domnului, în al zece-

lea* an al lui Zedechia, împãratul lui
Iuda. – Acesta era anul al optspre-
zecelea al lui Nebucadneþar.

*2 Împ. 25.1,2. Cap. 39.1.

2. Oastea împãratului Babilonului
împresura pe atunci Ierusalimul, ºi
prorocul Ieremia era închis în curtea*
temniþei, care þinea de casa împãra-
tului lui Iuda.

*Neem. 3.25. Cap. 33.1; 37.21; 38.6; 39.14.

3. Zedechia, împãratul lui Iuda, pusese
sã-l închidã ºi-i zisese: „Pentru ce
proroceºti ºi zici: „Aºa vorbeºte
Domnul: „Iatã*, dau cetatea aceasta în
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mâinile împãratului Babilonului, ºi o
va lua; *Cap. 34.2.

4. Zedechia, împãratul lui Iuda, nu
va* scãpa de haldei, ci va fi dat în
mâinile împãratului Babilonului, îi va
vorbi gurã cãtre gurã ºi se vor vedea
faþã în faþã. *Cap. 34.3; 38.18,23; 39.5; 52.9.

5. Împãratul Babilonului va duce pe
Zedechia la Babilon, unde va rãmâne
pânã când* Îmi voi aduce Eu aminte
de el, zice Domnul. Chiar dacã** vã
bateþi împotriva haldeilor, nu veþi avea
izbândã.” *Cap. 27.22. **Cap. 21.4; 33.5.

6. Ieremia a zis: „Cuvântul Domnului
mi-a vorbit astfel:
7. „Iatã cã Hanameel, fiul unchiului

tãu ªalum, va veni la tine sã-þi spunã:
„Cumpãrã ogorul meu care este la
Anatot, cãci tu ai drept* de rãscum-
pãrare ca sã-l cumperi.”

*Lev. 25.24,25,32. Rut 4.4.

8. ªi Hanameel, fiul unchiului meu,
a venit la mine, dupã cuvântul Dom-
nului, în curtea temniþei ºi mi-a zis:
„Cumpãrã ogorul meu care este la
Anatot, în þara lui Beniamin, cãci tu ai
drept de moºtenire ºi de rãscumpãrare,
cumpãrã-l!” Am cunoscut cã era
cuvântul Domnului.
9. ªi am cumpãrat de la Hanameel,

fiul unchiului meu, ogorul de la Anatot,
ºi i-am cântãrit* argintul, ºaptesprezece
sicli de argint. *Gen. 23.16. Zah. 11.12.

10. Am scris un zapis, pe care l-am
pecetluit, am pus martori ºi am
cântãrit argintul într-o cumpãnã.
11. Am luat apoi zapisul de cumpãrare,

pe cel care era pecetluit dupã Lege ºi
obiceiuri ºi pe cel ce era deschis;
12. ºi am dat zapisul de cumpãrare

lui* Baruc, fiul lui Neriia, fiul lui
Mahseia, în faþa lui Hanameel, fiul
unchiului meu, în faþa martorilor**
care iscãliserã zapisul de cumpãrare ºi
în faþa tuturor iudeilor care se aflau în
curtea temniþei. *Cap. 36.4. **Isa. 8.2.

13. ªi am dat lui Baruc înaintea lor
urmãtoarea poruncã:
14. Aºa vorbeºte Domnul oºtirilor,

Dumnezeul lui Israel: „Ia zapisurile
acestea de cumpãrare, cel pecetluit ºi
cel deschis, ºi pune-le într-un vas de
pãmânt, ca sã se pãstreze multã vreme!”
15. Cãci aºa vorbeºte Domnul oºti-

rilor, Dumnezeul lui Israel: „Iarãºi* se
vor mai cumpãra case, ogoare ºi vii în
þara aceasta.” *Vers. 37,43.

16. Dupã ce am dat zapisul de cum-

pãrare lui Baruc, fiul lui Neriia, am
fãcut Domnului aceastã rugãciune:
17. „Ah! Doamne Dumnezeule, iatã,

Tu ai fãcut* cerurile ºi pãmântul cu
puterea Ta cea mare ºi cu braþul Tãu
întins: nimic nu este de mirat** din partea
Ta! *2 Împ. 19.15. **Gen. 18.14. Vers. 27. Luca 1.37.

18. Tu dai îndurare pânã la al miilea*
neam de oameni ºi pedepseºti nele-
giuirea pãrinþilor în sânul copiilor lor
dupã ei. Tu eºti Dumnezeul cel mare,
cel puternic**, al cãrui nume este
Domnul† oºtirilor!

*Exod 20.6; 34.7. Deut. 5.9,10. **Isa. 9.6. †Cap. 10.16.

19. Tu eºti mare* la sfat ºi puternic la
faptã, Tu ai ochii** deschiºi asupra
tuturor cãilor copiilor oamenilor ca
sã† dai fiecãruia dupã cãile lui, dupã
rodul faptelor lui. *Isa. 28.29. 
**Iov 34.21. Ps. 33.13. Prov. 5.21. Cap. 16.17. †Cap. 17.10.

20. Tu ai fãcut minuni ºi semne mari
în þara Egiptului ºi pânã în ziua de azi,
ºi în Israel, ºi printre oameni, ºi Þi-ai
fãcut un Nume* aºa cum este astãzi.

*Exod 9.16. 1 Cron. 17.21. Isa. 63.12. Dan. 9.15.

21. Ai scos* din þara Egiptului pe
poporul tãu, Israel, cu minuni ºi
semne mari, cu mânã tare ºi cu braþ
întins, ºi cu o mare groazã.

*Exod 6.6. 2 Sam. 7.23. 1 Cron. 17.21. Ps. 136.11,12.

22. Tu le-ai dat þara* aceasta, pe care
juraseºi pãrinþilor lor cã le-o vei da,
þarã în care curge lapte ºi miere.

*Exod 3.8,17. Cap. 11.5.

23. Ei au venit ºi au luat-o în
stãpânire. Dar n-au* ascultat de glasul
Tãu, n-au pãzit Legea Ta ºi n-au fãcut
tot ce le porunciseºi sã facã. ªi atunci
ai trimis peste ei toate aceste neno-
rociri! *Neem. 9.26. Cap. 11.8. Dan. 9.10-14.

24. Iatã, ºanþurile de apãrare se înalþã
împotriva cetãþii ºi o ameninþã; cetatea
va fi* datã în mâinile haldeilor care
luptã împotriva ei, biruitã de sabie**,
de foamete ºi de ciumã. Ce ai spus Tu
s-a întâmplat: Tu însuþi vezi!

*Vers. 25,36. **Cap. 14.12.

25. ªi totuºi, Doamne Dumnezeule,
Tu mi-ai zis: „Cumpãrã-þi un ogor cu
argint ºi pune ºi martori!”... când
totuºi cetatea este* datã în mâinile
haldeilor!” *Vers. 24.

26. Cuvântul Domnului a vorbit
atunci lui Ieremia, astfel:
27. „Iatã, Eu sunt Domnul Dum-

nezeul* oricãrei fãpturi. Este ceva de
mirat** din partea Mea?”

*Num. 16.22. **Vers. 17.

28. De aceea, aºa vorbeºte Domnul:

IEREMIA 32 771



„Iatã, dau* cetatea aceasta în mâinile
haldeilor ºi în mâinile lui Nebucad-
neþar, împãratul Babilonului, ºi o va
lua. *Vers. 3.

29. Haldeii care luptã împotriva
cetãþii acesteia vor intra, îi vor pune*
foc ºi o vor arde împreunã cu casele pe
acoperiºul** cãrora au adus tãmâie lui
Baal ºi au turnat jertfe de bãuturã altor
dumnezei ca sã Mã mânie.

*Cap. 12.10; 37.8,10; 52.13. **Cap. 19.13.

30. Cãci copiii lui Israel ºi copiii lui
Iuda n-au fãcut din tinereþea lor decât
ce este rãu* înaintea Mea; copiii lui
Israel numai M-au mâniat întruna cu
lucrarea mâinilor lor, zice Domnul.

*Cap. 2.7; 3.25; 7.22,26; 22.21. Ezec. 20.28.

31. Cãci cetatea aceasta Îmi aþâþã
mânia ºi urgia, din ziua când s-a zidit
ºi pânã azi; de aceea vreau s-o iau*
dinaintea feþei Mele, *2 Împ. 23.27; 24.3.

32. din pricina tot rãului pe care l-au
fãcut copiii lui Israel ºi copiii lui Iuda
ca sã Mã mânie, ei*, împãraþii lor,
cãpeteniile lor, preoþii lor ºi prorocii
lor, oamenii lui Iuda ºi locuitorii
Ierusalimului. *Isa. 1.4,6. Dan. 9.8.

33. Mi-au întors* spatele, nu s-au
uitat la Mine; i-am învãþat, i-am
învãþat** întruna, dar n-au ascultat ºi
nu s-au învãþat. *Cap. 2.27; 7.24. **Cap. 7.13.

34. Ci ºi-au pus urâciunile* idoleºti
în Casa peste care este chemat Numele
Meu, ºi au spurcat-o.

*Cap. 7.30,31; 23.11. Ezec. 8.5,6.
35. Au zidit înãlþimi lui Baal în valea

Ben-Hinon ca sã treacã prin* foc lui
Moloc** pe fiii ºi fiicele lor: lucru pe
care nu† li-l poruncisem; ºi nici nu-Mi
trecuse prin gând cã au sã facã
asemenea grozãvii ca sã ducã pe Iuda
în pãcat.”

*Cap. 7.31; 19.5. **Lev. 18.21. 1 Împ. 11.33. †Cap. 7.31.
36. ªi acum, aºa vorbeºte Domnul

Dumnezeul lui Israel despre cetatea
aceasta despre care ziceþi: „Va* fi datã
în mâinile împãratului Babilonului,
biruitã prin sabie, prin foamete ºi prin
ciumã.” *Vers. 24.
37. Iatã, îi voi strânge* din toate

þãrile unde i-am izgonit în mânia Mea,
în urgia Mea ºi în marea Mea supã-
rare; îi voi aduce înapoi în locul acesta
ºi-i voi face sã locuiascã în** liniºte
acolo. *Deut. 30.3. 
Cap. 23.3; 29.14; 31.10. Ezec. 37.21. **Cap. 23.6; 33.16.

38. Ei vor* fi poporul Meu, ºi Eu voi
fi Dumnezeul lor. *Cap. 24.7; 30.22; 31.33.

39. Le voi da o inimã* ºi o cale, ca

sã se teamã de Mine totdeauna, spre
fericirea lor ºi a copiilor lor dupã ei.

*Cap. 24.7. Ezec. 11.19,20.

40. Voi încheia* cu ei un legãmânt
veºnic cã nu Mã voi mai întoarce de la
ei, ci le voi face bine ºi le voi pune în
inimã frica** de Mine, ca sã nu se
depãrteze de Mine.

*Isa. 55.3. Cap. 31.31. **Cap. 31.33.

41. Mã voi* bucura sã le fac bine, îi
voi sãdi** cu adevãrat în þara aceasta,
din toatã inima ºi din tot sufletul
Meu.”

*Deut. 30.9. Þef. 3.17. **Cap. 24.6; 31.28. Amos 9.15.

42. Cãci aºa vorbeºte Domnul: „Dupã
cum* am adus peste poporul aceasta
toate aceste mari nenorociri, tot aºa
voi aduce peste ei tot binele pe care
li-l fãgãduiesc. *Cap. 31.28.

43. Se vor cumpãra* iarãºi ogoare în
þara aceasta despre** care ziceþi cã
este un pustiu fãrã oameni ºi fãrã
dobitoace ºi cã este datã în mâinile
haldeilor. *Vers. 15. **Cap. 33.10.

44. Se vor cumpãra iarãºi ogoare pe
argint, se vor scrie zapisuri, se vor
pecetlui, se vor pune martori, în þara*
lui Beniamin ºi în împrejurimile Ieru-
salimului, în cetãþile lui Iuda, în
cetãþile de la munte, în cetãþile de la
câmpie ºi în cetãþile de la miazãzi,
cãci voi aduce** înapoi pe prinºii lor
de rãzboi, zice Domnul.”

*Cap. 17.26. **Cap. 33.7,11,26.

331. Cuvântul Domnului a vorbit
lui Ieremia a doua oarã, pe când

era încã închis* în curtea temniþei:
*Cap. 32.2,3.

2. Aºa vorbeºte Domnul care* face
aceste lucruri, Domnul care le urzeºte
ºi le înfãptuieºte, El, al cãrui nume
este Domnul**:

*Isa. 37.26. **Exod 15.3. Amos 5.8; 9.6.

3. „Cheamã-Mã*, ºi-þi voi rãspunde;
ºi îþi voi vesti lucruri mari, lucruri
ascunse pe care nu le cunoºti.”

*Ps. 91.15. Cap. 29.12.

4. Cãci aºa vorbeºte Domnul Dum-
nezeul lui Israel despre casele cetãþii
acesteia ºi despre casele împãraþilor
lui Iuda care vor fi surpate ca sã facã
loc pentru ºanþurile de întãrire* ºi
pentru sãbii, *Cap. 32.24.

5. când vor înainta sã lupte* împo-
triva haldeilor ºi când se vor umple  cu
trupurile moarte ale oamenilor pe
care-i voi lovi în mânia Mea ºi în urgia
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Mea, ºi din pricina rãutãþii cãrora Îmi
voi ascunde faþa de aceastã cetate:

*Cap. 32.5.

6. „Iatã, îi voi da vindecare* ºi
sãnãtate, îi voi vindeca ºi le voi
deschide un izvor bogat în pace ºi
credincioºie. *Cap. 30.17.

7. Voi aduce* înapoi pe prinºii de
rãzboi ai lui Iuda ºi pe prinºii de
rãzboi ai lui Israel ºi-i voi aºeza iarãºi
ca odinioarã**. *Vers. 11. Cap. 30.3; 32.44. 
**Isa. 1.26. Cap. 24.6; 30.20; 31.4,28; 42.10.

8. Îi voi curãþa* de toate nelegiuirile
pe care le-au sãvârºit împotriva Mea,
le voi ierta** toate nelegiuirile prin
care M-au supãrat ºi prin care s-au
rãzvrãtit împotriva Mea. *Ezec. 36.25. 
Zah. 13.1. Evr. 9.13,14. **Cap. 31.34. Mica 7.18.

9. Cetatea aceasta* va fi pentru Mine
o pricinã de laudã ºi de slavã printre
toate neamurile pãmântului. Ele vor
afla tot binele pe care li-l voi face, vor
rãmâne mirate** ºi uimite de toatã
fericirea ºi de toatã propãºirea pe care
le-o voi da.” *Isa. 62.7. Cap. 13.11. **Isa. 60.5.

10. Aºa vorbeºte Domnul: „Se vor
mai auzi iarãºi în locul acesta despre*
care ziceþi cã este pustiu, cã nu mai
are oameni, nici dobitoace, se vor mai
auzi iarãºi în cetãþile lui Iuda ºi pe
uliþele Ierusalimului pustiite, lipsite
de oameni, de locuitori, de dobitoace,

*Cap. 32.43.

11. strigãtele* de bucurie ºi strigãtele
de veselie, cântecele mirelui ºi cânte-
cele miresei, glasul celor ce zic:
„Lãudaþi** pe Domnul oºtirilor, cãci
Domnul este bun, cãci în veac þine
îndurarea Lui!”, glasul celor ce aduc
jertfe† de mulþumire în Casa Dom-
nului. Cãci voi aduce înapoi†† pe
prinºii de rãzboi ai þãrii ºi îi voi aºeza
iarãºi ca odinioarã, zice Domnul.”

*Cap. 7.34; 16.9; 25.10. Apoc. 18.23. **1 Cron. 16.8,34.
2 Cron. 5.13; 7.3. Ezra 3.11. Ps. 136.1. Isa. 12.4. †Lev. 7.12.
Ps. 107.22; 116.17. ††Vers. 7.

12. Aºa vorbeºte Domnul oºtirilor:
„În locul* acesta pustiu, fãrã oameni
ºi fãrã dobitoace, ºi în toate cetãþile
lui vor mai fi iarãºi locuinþe de pãstori
care-ºi vor odihni turmele. În cetãþile
de la munte**,

*Isa. 65.10. Cap. 31.24; 50.19. **Cap. 17.26; 32.44.

13. în cetãþile din câmpie, în cetãþile
de la miazãzi, în þara lui Beniamin ºi
în împrejurimile Ierusalimului, ºi în
cetãþile lui Iuda vor mai trece iarãºi*
oile pe sub mâna celui ce le numãrã,
zice Domnul. *Lev. 27.32.

14. Iatã*, vin zile, zice Domnul, când
voi împlini** cuvântul cel bun pe care
l-am spus despre casa lui Israel ºi
despre casa lui Iuda.

*Cap. 23.5; 31.27,31. **Cap. 29.10.

15. În zilele acelea ºi în vremurile
acelea voi face sã rãsarã lui David o
Odraslã* neprihãnitã care va înfãptui
dreptatea ºi judecata în þarã.

*Isa. 4.2; 11.1. Cap. 23.5.

16. În zilele* acelea, Iuda va fi
mântuit, ºi Ierusalimul va locui în
liniºte. ªi iatã cum Îl vor numi: „Dom-
nul, Neprihãnirea1 noastrã.” *Cap. 23.6.

17. Cãci aºa vorbeºte Domnul: „David
nu va* fi lipsit niciodatã de un urmaº
care sã stea pe scaunul de domnie al
casei lui Israel.

*2 Sam. 7.16. 1 Împ. 2.4. Ps. 89.29,36. Luca 1.32,33.

18. Nici preoþii ºi leviþii nu vor fi
lipsiþi niciodatã înaintea Mea de
urmaºi care sã aducã arderi de tot*, sã
ardã tãmâie împreunã cu darurile de
mâncare ºi sã aducã jertfe în toate
zilele!” *Rom. 12.1; 15.16. 1 Pet. 2.5,9. Apoc. 1.6.

19. Cuvântul Domnului a vorbit lui
Ieremia astfel:
20. Aºa vorbeºte Domnul: „Dacã

puteþi* sã rupeþi legãmântul Meu cu
ziua ºi legãmântul Meu cu noaptea,
aºa încât ziua ºi noaptea sã nu mai fie
la vremea lor,

*Ps. 89.37. Isa. 54.9. Vers. 25. Cap. 31.36. 
21. atunci se va putea rupe ºi legã-

mântul* Meu cu robul Meu David, aºa
încât sã nu mai aibã fii care sã
domneascã pe scaunul lui de domnie, ºi
legãmântul Meu cu leviþii, preoþii,
care Îmi fac slujba. *Ps. 89.34.
22. Ca* oºtirea cerurilor care nu se

poate numãra ºi ca nisipul mãrii care
nu se poate mãsura, aºa voi înmulþi
sãmânþa robului Meu David ºi pe
leviþii care-Mi slujesc.”

*Gen. 13.16; 15.5; 22.17. Cap. 31.37.
23. Cuvântul Domnului a vorbit lui

Ieremia astfel:
24. „N-ai bãgat de seamã ce zic

oamenii aceºtia: „A lepãdat Domnul
cele* douã familii pe care le alesese”?
Atât de mult dispreþuiesc ei pe
poporul Meu cã nu-l mai privesc ca un
popor.” *Vers. 21,22.
25. Aºa vorbeºte Domnul: „Dacã 

n-am fãcut legãmântul* Meu cu ziua ºi
cu noaptea, dacã n-am aºezat** legile
cerurilor ºi ale pãmântului,
*Gen. 8.22. Vers. 20. **Ps. 74.16,17; 104.19. Cap. 31.35,36.
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26. atunci* voi lepãda ºi sãmânþa lui
Iacov ºi a robului Meu David ºi nu voi
mai lua din sãmânþa lui pe cei ce vor
stãpâni peste urmaºii lui Avraam, lui
Isaac ºi lui Iacov, cãci voi aduce
înapoi** pe prinºii lor de rãzboi ºi voi
avea milã de ei!”

*Cap. 31.37. **Ezra 2.1. Vers. 7,11. 

Prorocie asupra sorþii lui Zedechia

341. Iatã cuvântul spus lui Ieremia
din partea Domnului, când*

Nebucadneþar, împãratul Babilonului,
cu toatã oºtirea sa ºi toate împã-
rãþiile** pãmântului de sub stãpânirea
lui, ºi toate popoarele fãceau rãzboi
împotriva Ierusalimului ºi împotriva
tuturor cetãþilor care þineau de el:

*2 Împ. 25.1, etc. Cap. 39.1; 52.4. **Cap. 1.15.

2. Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeul
lui Israel: „Du-te de spune lui
Zedechia, împãratul lui Iuda, ºi zi-i:
„Aºa vorbeºte Domnul: „Iatã*, dau
cetatea aceasta în mâinile împãratului
Babilonului, ºi o va** arde cu foc.

*Cap. 21.10; 32.3,28. **Vers. 22. Cap. 32.29. 

3. ªi tu* nu vei scãpa din mâinile lui,
ci vei fi luat ºi dat în mâna lui, vei da
ochi cu împãratul Babilonului, el îþi va
vorbi gurã cãtre gurã, ºi vei merge la
Babilon. *Cap. 32.4.

4. Numai ascultã cuvântul Domnului,
Zedechia, împãratul lui Iuda! Aºa
vorbeºte Domnul despre tine: „Nu vei
muri ucis de sabie,
5. ci vei muri în pace: ºi cum au ars

miresme* pentru pãrinþii tãi, vechii
împãraþi care au fost înaintea ta, tot
aºa vor arde** ºi pentru tine ºi te vor†
jeli zicând: „Vai, doamne!” Cãci Eu am
rostit cuvântul acesta, zice Domnul.”

*2 Cron. 16.14; 21.19. **Dan. 2.46. †Cap. 22.18.

6. Prorocul Ieremia a spus toate
aceste cuvinte lui Zedechia, împãratul
lui Iuda, la Ierusalim,
7. pe când oastea împãratului Babi-

lonului lupta împotriva Ierusalimului
ºi împotriva tuturor celorlalte cetãþi
ale lui Iuda, împotriva Lachisului ºi
Azechei, cãci acestea erau cetãþile*
care mai rãmãseserã din toate cetãþile
întãrite ale lui Iuda.

*2 Împ. 18.13; 19.8. 2 Cron. 11.5,9.

Ameninþãri
8. Iatã cuvântul spus lui Ieremia

din partea Domnului dupã ce împã-
ratul Zedechia fãcuse o învoialã cu tot

poporul Ierusalimului ca sã vesteascã
slobozenia* robilor,

*Exod 21.2. Lev. 25.10. Vers. 14.

9. pentru ca* fiecare sã lase slobozi
pe robul ºi roaba sa, pe evreu ºi pe
evreicã, ºi nimeni** sã nu mai þinã în
robie pe fratele sãu iudeu.

*Neem. 5.11. **Lev. 25.39-46.

10. Toate cãpeteniile ºi tot poporul,
care fãcuserã învoiala, s-au legat sã
lase slobozi fiecare pe robul ºi roaba
lui ºi sã nu-i mai þinã în robie. Ei au
ascultat ºi le-au dat drumul.
11. Dar mai pe urmã* s-au rãzgândit,

au luat înapoi pe robii ºi roabele pe
care-i sloboziserã ºi i-au silit sã le fie
iarãºi robi ºi roabe. *Vers. 21. Cap. 37.5.

12. Atunci cuvântul Domnului a vorbit
lui Ieremia din partea Domnului
astfel:
13. Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeul

lui Israel: „Eu am fãcut un legãmânt
cu pãrinþii voºtri în ziua când i-am
scos din þara Egiptului, din casa
robiei, ºi le-am zis:
14. „Dupã ºapte* ani, fiecare din voi

sã lase slobod pe fratele sãu evreu care
i se vinde lui; ºase ani sã-þi slujeascã,
ºi apoi sã-l laºi slobod de la tine. Dar
pãrinþii voºtri nu M-au ascultat ºi n-au
luat aminte la Mine.

*Exod 21.2; 23.10. Deut. 15.12.

15. Voi v-aþi întors astãzi în voi
înºivã, aþi fãcut ce este bine înaintea
Mea vestind fiecare slobozenia pentru
aproapele sãu ºi aþi fãcut o învoialã*
înaintea Mea, în Casa** peste care
este chemat Numele Meu.

*2 Împ. 23.3. Neem. 10.29. **Cap. 7.10.

16. Dar pe urmã v-aþi luat vorba
înapoi ºi Mi-aþi pângãrit* Numele
luând iarãºi înapoi fiecare pe robii ºi
roabele pe care-i sloboziserãþi ºi-i lãsa-
serãþi în voia lor ºi i-aþi silit sã vã fie
iarãºi robi ºi roabe.” *Exod 20.7. Lev. 19.12.

17. De aceea, aºa vorbeºte Domnul:
„Nu M-aþi ascultat ca sã vestiþi slobo-
zenia* fiecare pentru fratele sãu,
fiecare pentru aproapele sãu. Iatã, Eu
vestesc împotriva voastrã, zice Dom-
nul, slobozenia sabiei**, ciumii ºi
foametei ºi vã voi face de pominã
printre toate împãrãþiile† pãmântului.

*Mat. 7.2. Gal. 6.7. Iac. 2.13. **Cap. 32.24,36.
†Deut. 28.25,64. Cap. 29.18.

18. ªi pe oamenii care au cãlcat legã-
mântul Meu, care n-au pãzit înda-
toririle învoielii pe care o fãcuserã
înaintea Mea, tãind* un viþel în douã
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ºi trecând printre cele douã jumãtãþi
ale lui, *Gen. 15.10,17.

19. ºi anume pe cãpeteniile lui Iuda ºi
pe cãpeteniile Ierusalimului, pe famenii
dregãtori, pe preoþi ºi pe tot poporul
þãrii, care au trecut printre bucãþile
viþelului,
20. îi voi da în mâinile vrãjmaºilor

lor, în mâinile celor ce vor sã le ia
viaþa, ºi trupurile lor moarte* vor sluji
ca hranã pãsãrilor cerului ºi fiarelor
câmpului. *Cap. 7.33; 16.4; 19.7.

21. Dar pe Zedechia, împãratul lui
Iuda, ºi pe cãpeteniile lui îi voi da în
mâinile vrãjmaºilor lor, în mâinile
celor ce vor sã le ia viaþa, în mâinile
oºtirii împãratului Babilonului care* a
plecat de la voi! *Cap. 37.5,11.

22. Iatã*, voi da poruncã, zice Dom-
nul, ºi-i voi aduce înapoi împotriva
cetãþii acesteia; o vor** bate, o vor lua
ºi o vor arde cu foc. ªi voi preface†
cetãþile lui Iuda într-un pustiu fãrã
locuitori.” *Cap. 37.8,10. 
**Cap. 38.3; 39.1,2,8; 52.7,13. †Cap. 9.11; 44.2,6.

Recabiþii

351. Cuvântul rostit cãtre Ieremia
din partea Domnului, pe vremea

lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împãratul
lui Iuda, sunã astfel:
2. „Du-te la casa recabiþilor*, vor-

beºte cu ei ºi adu-i în Casa Domnului,
în una din chilii**, ºi dã-le sã bea vin!”

*2 Împ. 10.15. 1 Cron. 2.55. **1 Împ. 6.5.

3. Am luat pe Iaazania, fiul lui Ieremia,
fiul lui Habazinia, pe fraþii sãi, pe toþi
fiii sãi ºi toatã casa recabiþilor
4. ºi i-am dus la Casa Domnului, în

chilia fiilor lui Hanan, fiul lui Igdalia,
omul lui Dumnezeu, lângã chilia
cãpeteniilor, deasupra chiliei lui
Maaseia, fiul lui ªalum, uºierul*.

*2 Împ. 12.9; 25.18. 1 Cron. 9.18,19.

5. Am pus înaintea fiilor casei reca-
biþilor niºte vase pline cu vin ºi pahare
ºi le-am zis: „Beþi vin!”
6. Dar ei au rãspuns: „Noi nu bem

vin! Cãci Ionadab*, fiul lui Recab,
tatãl nostru, ne-a dat urmãtoarea
poruncã: „Sã nu beþi niciodatã vin,
nici voi, nici fiii voºtri; *2 Împ. 10.15.

7. ºi nici sã nu zidiþi case, sã nu
semãnaþi nici o sãmânþã, sã nu sãdiþi
vii, nici sã nu stãpâniþi vii, ci toatã
viaþa voastrã sã locuiþi în corturi, ca
sã* trãiþi multã vreme în þara în care
sunteþi strãini.” *Exod 20.12. Efes. 6.2,3.

8. Astfel, noi ascultãm tot ce ne-a
poruncit Ionadab, fiul lui Recab, tatãl
nostru; nu bem vin toatã viaþa noastrã,
nici noi, nici nevestele noastre, nici
fiii, nici fiicele noastre;
9. nu zidim nici case ca locuinþe

pentru noi ºi nu stãpânim nici vii, nici
ogoare, nici pãmânturi însãmânþate:
10. ci locuim în corturi ºi urmãm ºi

împlinim tot ce ne-a poruncit tatãl
nostru Ionadab.
11. Când s-a suit însã Nebucadneþar,

împãratul Babilonului, împotriva þãrii
acesteia, am zis: „Haidem sã fugim la
Ierusalim de oastea haldeilor ºi de
oastea Siriei.” Aºa se face cã acum
locuim la Ierusalim.”
12. Atunci cuvântul Domnului a

vorbit lui Ieremia astfel:
13. Aºa vorbeºte Domnul oºtirilor,

Dumnezeul lui Israel: „Du-te ºi spune
oamenilor lui Iuda ºi locuitorilor
Ierusalimului: „Nu voiþi* sã luaþi
învãþãturã ca sã ascultaþi de cuvintele
Mele? – zice Domnul. *Cap. 32.33.

14. Cuvintele lui Ionadab, fiul lui
Recab, care a poruncit fiilor sãi sã nu
bea vin, sunt pãzite; cãci ei nu beau
vin pânã în ziua de azi ºi ascultã astfel
de porunca tatãlui lor. Iar* Eu v-am
vorbit, ºi devreme**, ºi târziu, ºi nu
M-aþi ascultat! *2 Cron. 36.15. **Cap. 7.13; 25.3.

15. V-am* trimis pe toþi slujitorii Mei
prorocii, i-am trimis întruna la voi sã
vã spunã: „Întoarceþi-vã** fiecare de
la calea voastrã cea rea, îndreptaþi-vã
faptele, nu mergeþi dupã alþi dum-
nezei ca sã le slujiþi, ºi veþi rãmâne
în þara pe care v-am dat-o vouã ºi
pãrinþilor voºtri!” Dar voi n-aþi luat
aminte ºi nu M-aþi ascultat.

*Cap. 7.25; 25.4. **Cap. 18.11; 25.5,6.

16. Da, fiii lui Ionadab, fiul lui
Recab, pãzesc porunca pe care le-a
dat-o tatãl lor, însã poporul acesta nu
M-ascultã!”
17. De aceea, aºa vorbeºte Domnul

Dumnezeul oºtirilor, Dumnezeul lui
Israel: „Iatã, voi aduce peste Iuda ºi
peste toþi locuitorii Ierusalimului toate
nenorocirile pe care le-am vestit cu
privire la ei, pentru cã* le-am vorbit,
ºi nu M-au ascultat, pentru cã i-am
chemat, ºi n-au rãspuns!” –

*Prov. 1.24. Isa. 65.12; 66.4. Cap. 7.13.

18. ªi Ieremia a zis casei recabiþilor:
„Aºa vorbeºte Domnul oºtirilor,
Dumnezeul lui Israel: „Pentru cã aþi
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ascultat de poruncile tatãlui vostru
Ionadab, pentru cã aþi pãzit toate
orânduirile lui ºi aþi fãcut tot ce v-a
poruncit el;
19. pentru aceasta, aºa vorbeºte

Domnul oºtirilor, Dumnezeul lui
Israel: „Ionadab, fiul lui Recab, nu va
fi lipsit niciodatã de urmaºi care sã
stea* înaintea Mea!” *Cap. 15.19.

Cartea lui Ieremia arsã

361. În al patrulea an al lui Ioia-
chim, fiul lui Iosia, împãratul lui

Iuda, urmãtorul cuvânt a fost rostit
cãtre Ieremia din partea Domnului:
2. „Ia* un sul de carte ºi scrie** în ea

toate cuvintele pe care þi le-am spus
cu privire la Israel ºi cu privire la
Iuda, ºi cu privire la toate† neamurile,
din ziua când þi-am vorbit pe vremea
lui Iosia†† pânã în ziua de azi!

*Isa. 8.1. Ezec. 2.9. Zah. 5.1. **Cap. 30.2. †Cap. 25.15, etc.
††Cap. 25.3.

3. Poate* cã dacã va auzi casa lui
Iuda tot rãul pe care am de gând sã i-l
fac, se vor întoarce** fiecare de la
calea lor cea rea, ºi le voi ierta astfel
nelegiuirea ºi pãcatul.”

*Vers. 7. Cap. 26.3. **Cap. 18.8. Iona 3.8.

4. Ieremia a chemat* pe Baruc, fiul lui
Neriia; ºi Baruc** a scris într-o carte,
dupã cum spunea Ieremia, toate
cuvintele pe care le spusese lui Ieremia,
Domnul. *Cap. 32.12. **Cap. 45.1.

5. Apoi Ieremia a dat urmãtoarea
poruncã lui Baruc: „Eu sunt închis ºi
nu pot sã merg la Casa Domnului.
6. De aceea, du-te tu însuþi ºi citeºte

din carte ce ai scris în ea dupã spusele
mele, ºi anume cuvintele Domnului,
citeºte-le în auzul poporului, în Casa
Domnului, în ziua* postului: sã le
citeºti ºi în auzul tuturor acelora din
Iuda care vor veni din cetãþile lor.

*Lev. 16.29; 23.27-32. Fapt. 27.9.

7. Poate* cã se vor smeri cu rugã-
ciuni înaintea Domnului ºi se vor
întoarce fiecare de la calea sa cea rea.
Cãci mare este mânia ºi urgia cu care
a ameninþat Domnul pe poporul acesta!”

*Vers. 3.

8. Baruc, fiul lui Neriia, a fãcut tot
ce-i poruncise prorocul Ieremia ºi a
citit din carte cuvintele Domnului, în
Casa Domnului.
9. În al cincilea an al lui Ioiachim,

fiul lui Iosia, împãratul lui Iuda, în
luna a noua, au chemat la un post

înaintea Domnului pe tot poporul
Ierusalimului ºi pe tot poporul venit
din cetãþile lui Iuda la Ierusalim.
10. Atunci Baruc a citit din carte

cuvintele lui Ieremia în auzul între-
gului popor, în Casa Domnului, în
chilia lui Ghemaria, fiul lui ªafan,
logofãtul, în curtea de sus, la intrarea*
porþii celei noi a Casei Domnului.

*Cap. 26.10.
11. Însã Mica, fiul lui Ghemaria,

fiul lui ªafan, auzind toate cuvintele
Domnului cuprinse în carte,
12. s-a coborât la casa împãratului,

în odaia de scris a logofãtului, unde
stãteau toate cãpeteniile, logofãtul
Eliºama, Delaia, fiul lui ªemaia,
Elnatan, fiul lui Acbor, Ghemaria, fiul
lui ªafan, Zedechia, fiul lui Hanania,
ºi toate celelalte cãpetenii.
13. ªi Mica le-a spus toate cuvintele

pe care le auzise când citea Baruc în
carte, în auzul poporului.
14. Atunci toate cãpeteniile au trimis

la Baruc pe Iehudi, fiul lui Netania,
fiul lui ªelemia, fiul lui Cuºi, sã-i
spunã: „Ia în mânã cartea din care ai
citit în auzul poporului ºi vino!”
Baruc, fiul lui Neriia, a luat cartea în
mânã ºi s-a dus la ei.
15. Ei i-au zis: „ªezi ºi citeºte-o în

auzul nostru.” Astfel Baruc a citit-o în
auzul lor.
16. Când au auzit ei toate cuvintele,

s-au uitat cu groazã unii la alþii ºi au
zis lui Baruc: „Vom spune împãratului
toate cuvintele acestea.”
17. ªi au mai pus lui Baruc urmã-

toarea întrebare: „Spune-ne cum ai
scris toate cuvintele acestea dupã
spusele lui!”
18. Baruc le-a rãspuns: „El îmi spunea

cu gura lui toate cuvintele acestea, ºi
eu le-am scris în cartea aceasta cu
cernealã.”
19. Cãpeteniile au zis lui Baruc: 

„Du-te de te ascunde, tu ºi Ieremia, ca
sã nu ºtie nimeni unde sunteþi.”
20. Ei s-au dus apoi la împãratul în

curte, lãsând cartea în odaia de scris a
logofãtului Eliºama, ºi au spus toate
cuvintele din ea în auzul împãratului.
21. Împãratul a trimis pe Iehudi sã

ia cartea. Iehudi a luat-o din odaia
logofãtului Eliºama ºi a citit-o în
auzul împãratului ºi în auzul tuturor
cãpeteniilor care stãteau împrejurul
împãratului.
22. Împãratul ºedea în casa* de

iarnã – cãci era în luna a noua – ºi
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înaintea lui era un foc de cãrbuni
aprinºi. *Amos 3.15.

23. Dupã ce Iehudi a citit trei sau
patru foi, împãratul a tãiat cartea cu
briceagul logofãtului ºi a aruncat-o în
jãraticul de cãrbuni, unde a fost arsã
de tot.
24. Împãratul ºi toþi slujitorii lui care

au auzit toate cuvintele acelea nu s-au
înspãimântat ºi nu ºi-au sfâºiat* hai-
nele. *2 Împ. 22.11. Isa. 36.22; 37.1.

25. Elnatan, Delaia ºi Ghemaria stã-
ruiserã de împãrat sã nu ardã cartea;
dar el nu i-a ascultat.
26. Ci împãratul a poruncit lui Ierah-

meel, fiul împãratului, lui Seraia, fiul
lui Azriel, ºi lui ªelemia, fiul lui
Abdeel, sã punã mâna pe logofãtul
Baruc ºi pe prorocul Ieremia. Dar
Domnul i-a ascuns.
27. Dupã ce a ars împãratul cartea

care cuprindea cuvintele pe care le
scrisese Baruc dupã spusele lui
Ieremia, cuvântul Domnului a vorbit
astfel lui Ieremia:
28. „Ia din nou o altã carte ºi scrie în

ea toate cuvintele care erau în cea
dintâi carte pe care a ars-o Ioiachim,
împãratul lui Iuda.
29. ªi despre Ioiachim, împãratul lui

Iuda, spune: „Aºa vorbeºte Domnul: „Tu
ai ars cartea aceasta zicând: „Pentru ce
ai scris în ea cuvintele acestea: „Împã-
ratul Babilonului va veni, va nimici
þara aceasta ºi va nimici din ea
oamenii ºi dobitoacele”?”
30. De aceea, aºa vorbeºte Domnul

despre Ioiachim, împãratul lui Iuda:
„Nici unul* din ai lui nu va ºedea pe
scaunul de domnie al lui David. Trupul
lui mort va fi lãsat la cãldurã** ziua, ºi
la frig, noaptea. *Cap. 22.30. **Cap. 22.19.

31. Îl voi pedepsi, pe el, sãmânþa lui
ºi pe slujitorii lui, pentru nelegiuirea
lor ºi voi aduce peste ei, peste locui-
torii Ierusalimului ºi peste oamenii lui
Iuda toate nenorocirile cu care i-am
ameninþat, fãrã ca ei sã fi vrut sã Mã
asculte!”
32. Ieremia a luat o altã carte ºi a 

dat-o lui Baruc, fiul lui Neriia, logo-
fãtul. Baruc a scris în ea, dupã spusele
lui Ieremia, toate cuvintele din cartea
pe care o arsese în foc Ioiachim,
împãratul lui Iuda. Multe alte cuvinte
de felul acesta au mai fost adãugate
la ea.

Ieremia în temniþã

371. În locul lui Ieconia, fiul lui
Ioiachim, a început sã domneascã

Zedechia*, fiul lui Iosia. El a fost pus
împãrat în þara lui Iuda de Nebucadneþar,
împãratul Babilonului.

*2 Împ. 24.17. 2 Cron. 36.10. Cap. 22.24.

2. Dar* nici el, nici slujitorii lui, nici
poporul din þarã n-au ascultat cuvin-
tele pe care le-a rostit Domnul prin
prorocul Ieremia. *2 Cron. 36.12,14.

3. Împãratul Zedechia a trimis pe
Iucal, fiul lui ªelemia, ºi pe Þefania*,
fiul lui Maaseia, preotul, la prorocul
Ieremia sã-i spunã: „Mijloceºte pentru
noi la Domnul Dumnezeul nostru.”

*Cap. 21.1,2; 29.25; 52.24.

4. Pe atunci Ieremia umbla slobod
prin popor: nu-l aruncaserã încã în
temniþã.
5. Oastea* lui faraon ieºise din Egipt;

ºi haldeii** care împresurau Ierusa-
limul, când auziserã vestea aceasta,
plecaserã din Ierusalim.

*2 Împ. 24.7. Ezec. 17.15. **Vers. 11. Cap. 34.21.

6. Atunci cuvântul Domnului a vorbit
prorocului Ieremia astfel:
7. Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeul

lui Israel: „Iatã ce sã spuneþi împã-
ratului lui Iuda care* v-a trimis
la Mine sã Mã întrebaþi: „Iatã cã
oastea lui faraon care pornise sã vã
ajute se întoarce în þara ei, în Egipt;

*Cap. 21.2.

8. iar* haldeii se vor întoarce, vor
bate iarãºi cetatea aceasta, o vor lua ºi
o vor arde cu foc.” *Cap. 34.22.

9. Aºa vorbeºte Domnul: „Nu vã
înºelaþi zicând: „Haldeii se vor
depãrta de la noi!”, cãci nu se vor
depãrta!
10. ªi chiar dacã* aþi bate toatã oastea

haldeilor care se rãzboiesc cu voi, chiar
dacã n-ar mai rãmâne din ei decât vreo
câþiva oameni rãniþi, tot s-ar ridica
fiecare din cortul lui ºi ar arde cetatea
aceasta cu foc.” *Cap. 21.4,5.

11. Pe când se depãrtase oastea*
haldeilor de Ierusalim, de frica oastei
lui faraon, *Vers. 5.

12. Ieremia a vrut sã iasã din Ieru-
salim ca sã se ducã în þara lui Benia-
min ºi sã scape din mijlocul poporului.
13. Când a ajuns însã la poarta lui

Beniamin, cãpitanul strãjerilor, numit
Ireia, fiul lui ªelemia, fiul lui Hanania,
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era acolo ºi a pus mâna pe prorocul
Ieremia zicând: „Tu vrei sã treci la
haldei!”
14. Ieremia a rãspuns: „Nu este

adevãrat! Nu vreau sã trec la haldei!”
Dar Ireia n-a vrut sã-l creadã, ci a
apucat pe Ieremia ºi l-a dus înaintea
cãpeteniilor.
15. Cãpeteniile, mâniate pe Ieremia,

l-au lovit ºi l-au aruncat în temniþã*,
în casa logofãtului Ionatan, cãci o
prefãcuserã în temniþã. *Cap. 38.26.

16. Aºa a intrat* Ieremia în temniþã ºi
în gherlã, unde a stat multã vreme.

*Cap. 38.6.

17. Împãratul Zedechia a trimis sã-l
aducã ºi l-a întrebat în tainã la el
acasã. El a zis: „Ai vreun cuvânt din
partea Domnului?” Ieremia a rãspuns:
„Da.” ªi a adãugat: „Vei fi dat în
mâinile împãratului Babilonului!”
18. Ieremia a mai spus împãratului

Zedechia: „Cu ce am pãcãtuit eu împo-
triva ta, împotriva slujitorilor tãi ºi
împotriva poporului acestuia, de m-aþi
aruncat în temniþã?
19. ªi unde sunt prorocii voºtri care

vã proroceau ºi ziceau: „Împãratul
Babilonului nu va veni împotriva
voastrã, nici împotriva þãrii acesteia”?
20. Acum ascultã, te rog, împãrate,

domnul meu! Fie bine primite înaintea
ta rugãminþile mele! Nu mã trimite
iarãºi în casa logofãtului Ionatan, ca
nu cumva sã mor acolo!”
21. Împãratul Zedechia a poruncit

sã pãzeascã pe Ieremia în curtea*
temniþei ºi sã-i dea în fiecare zi o
pâine din uliþa brutarilor, pânã** s-a
sfârºit toatã pâinea din cetate. Astfel
Ieremia a rãmas în curtea temniþei.

*Cap. 32.2; 38.13,28. **Cap. 38.9; 52.6.

Ieremia într-o groapã

381. ªefatia, fiul lui Matan,
Ghedalia, fiul lui Paºhur, Iucal*,

fiul lui ªelemia, ºi Paºhur**, fiul lui
Malchia, au auzit† cuvintele pe care
le spunea Ieremia întregului popor
zicând: *Cap. 21.1. **Cap. 21.8. †Cap. 37.3.

2. Aºa vorbeºte Domnul: „Cine* va
rãmâne în cetatea aceasta va muri ucis
de sabie, de foamete sau de ciumã; dar
cine va ieºi ºi se va duce la haldei va
scãpa cu viaþã, va avea ca pradã viaþa
lui ºi va trãi.” *Cap. 21.9.

3. Aºa vorbeºte Domnul: „Cetatea*

aceasta va fi datã în mâna oºtirii
împãratului Babilonului, ºi o va lua!”

*Cap. 21.10; 32.3.

4. Atunci cãpeteniile au zis împãra-
tului: „Omul acesta ar trebui* omorât!
Cãci moaie inima oamenilor de rãzboi
care au mai rãmas în cetatea aceasta
ºi a întregului popor þinându-le ase-
menea cuvântãri; omul acesta nu
urmãreºte binele poporului acestuia ºi
nu-i vrea decât nenorocirea.” *Cap. 26.11.

5. Împãratul Zedechia a rãspuns:
„Iatã-l cã este în mâinile voastre; cãci
împãratul nu poate nimic împotriva
voastrã!”
6. Atunci* ei au luat pe Ieremia ºi 

l-au aruncat în groapa lui Malchia, fiul
împãratului, care se afla în curtea
temniþei ºi au coborât în ea pe Ieremia
cu funii. În groapã nu era apã, dar era
noroi; ºi Ieremia s-a afundat în noroi.

*Cap. 37.21.

7. Ebed-Melec, etiopianul*, famen-
dregãtor la curtea împãratului, a auzit
cã Ieremia fusese aruncat în groapã.
Împãratul stãtea la poarta lui Benia-
min. *Cap. 39.16.

8. Ebed-Melec a ieºit din casa împã-
ratului ºi a vorbit împãratului astfel:
9. „Împãrate, domnul meu, oamenii

aceºtia au fãcut rãu de s-au purtat aºa
cu prorocul Ieremia, aruncându-l în
groapã; are sã moarã de foame acolo
unde este, cãci în cetate nu este
pâine!”
10. Împãratul a dat urmãtoarea poruncã

lui Ebed-Melec, etiopianul: „Ia de aici
treizeci de oameni cu tine ºi scoate din
groapã pe prorocul Ieremia, pânã nu
moare!”
11. Ebed-Melec a luat cu el pe

oamenii aceia ºi s-a dus la casa
împãratului, într-un loc dedesubtul
vistieriei; a luat de acolo niºte petice
de haine purtate ºi niºte zdrenþe de
haine vechi ºi le-a coborât lui Ieremia
în groapã cu niºte funii.
12. Ebed-Melec, etiopianul, a zis lui

Ieremia: „Pune aceste petice purtate ºi
aceste zdrenþe sub subsiori, sub funii.”
ªi Ieremia a fãcut aºa.
13. Au tras* astfel pe Ieremia cu

funiile ºi l-au scos afarã din groapã.
Ieremia a rãmas în curtea** temniþei.

*Vers. 6. **Cap. 37.21.

14. Împãratul Zedechia a trimis
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dupã prorocul Ieremia ºi l-a adus la el
la intrarea a treia a Casei Domnului. ªi
împãratul a zis lui Ieremia: „Am sã te
întreb ceva, sã nu-mi ascunzi nimic!”
15. Ieremia a rãspuns lui Zedechia:

„Dacã þi-l voi spune, mã vei omorî; iar
dacã-þi voi da un sfat, nu mã vei
asculta.”
16. Împãratul Zedechia a jurat în

tainã lui Ieremia ºi a zis: „Viu este
Domnul care ne-a dat viaþa*, cã nu te
voi omorî ºi nu te voi lãsa în mâinile
oamenilor acestora care vor sã-þi ia
viaþa!” *Isa. 57.16.

17. Ieremia a zis atunci lui Zedechia:
„Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeul
oºtirilor, Dumnezeul lui Israel: „Dacã
te vei* supune cãpeteniilor** împãra-
tului Babilonului, vei scãpa cu viaþã,
ºi nici cetatea aceasta nu va fi arsã cu
foc, iar tu vei trãi împreunã cu casa ta.

*2 Împ. 24.12. **Cap. 39.3.

18. Dar, dacã nu te vei supune
cãpeteniilor împãratului Babilonului,
cetatea aceasta va fi datã în mâinile
haldeilor, care o vor arde cu foc; iar tu
nu* vei scãpa din mâinile lor!”

*Vers. 23. Cap. 32.4; 34.3. 

19. Împãratul Zedechia a zis lui
Ieremia: „Mã tem de iudeii care au
trecut la haldei; mã tem sã nu mã dea
în mâinile lor ºi sã mã* batjoco-
reascã.” *1 Sam. 31.4.

20. Ieremia a rãspuns: „Nu te vor da.
Ascultã glasul Domnului în ce-þi spun,
cãci o vei duce bine ºi vei scãpa cu
viaþã.
21. Dar, dacã nu vrei sã ieºi, iatã ce

mi-a descoperit Domnul:
22. „Toate nevestele care au mai

rãmas în casa împãratului lui Iuda vor
fi luate de cãpeteniile împãratului
Babilonului ºi vor zice jelind: „Prietenii
tãi cei buni te-au înºelat ºi te-au
înduplecat; dar, când þi s-au afundat
picioarele în noroi, ei au fugit!”
23. Toate nevestele tale ºi copiii* tãi

vor fi luaþi de haldei; ºi nu** vei scãpa
de mâinile lor, ci vei fi prins de mâna
împãratului Babilonului, ºi cetatea
aceasta va fi arsã cu foc.”

*Cap. 39.6; 41.10. **Vers. 18.

24. Zedechia a zis lui Ieremia: „Sã
nu ºtie nimeni nimic din cuvintele
acestea, ºi nu vei muri!
25. Dar, dacã vor auzi cãpeteniile cã

þi-am vorbit ºi dacã vor veni ºi-þi vor
zice: „Spune-ne ce ai spus împãratului

ºi ce þi-a spus împãratul, nu ne ascunde
nimic, ºi nu te vom omorî”,
26. sã le rãspunzi: „Am rugat* pe

împãrat sã nu mã trimitã iarãºi în casa
lui Ionatan**, ca nu cumva sã mor
acolo!” *Cap. 37.20. **Cap. 37.15.

27. Toate cãpeteniile au venit la
Ieremia ºi l-au întrebat. El le-a rãspuns
întocmai cum poruncise împãratul. Ei
au tãcut atunci ºi au plecat, cãci
nimeni n-auzise nimic.
28. Ieremia însã a rãmas* în curtea

temniþei pânã în ziua luãrii Ierusali-
mului. *Cap. 37.21; 39.14.

Luarea Ierusalimului

39 1. Ierusalimul a fost luat. În al
nouãlea* an al lui Zedechia,

împãratul lui Iuda, în luna a zecea, a
venit Nebucadneþar, împãratul Babilo-
nului, cu toatã oºtirea lui înaintea
Ierusalimului ºi l-a împresurat;

*2 Împ. 25.1-4. Cap. 52.4-7.

2. iar în anul al unsprezecelea al lui
Zedechia, în ziua a noua a lunii a
patra, au pãtruns în cetate.
3. Atunci au înaintat toate cãpete-

niile* împãratului Babilonului ºi au
cuprins poarta de la mijloc. Erau:
Nergal-ªareþer, Samgar-Nebu, Sarse-
chim, cãpetenia famenilor-dregãtori,
Nergal-ªareþer, cãpetenia magilor, ºi
toate celelalte cãpetenii ale împãra-
tului Babilonului. *Cap. 38.17.

4. Zedechia, împãratul lui Iuda, ºi toþi
oamenii de rãzboi, cum* i-au vãzut, au
fugit ºi au ieºit noaptea din cetate pe
drumul grãdinii împãratului, pe poarta
dintre cele douã ziduri, ºi au apucat
pe drumul câmpiei.

*2 Împ. 25.4, etc. Cap. 52.7, etc.

5. Dar oastea haldeilor i-a urmãrit ºi
a ajuns* pe Zedechia în câmpiile
Ierihonului. L-au luat ºi l-au dus la
Nebucadneþar, împãratul Babilonului,
la Ribla**, în þara Hamatului; el a dat
o hotãrâre împotriva lui.

*Cap. 32.4; 38.18,23. **2 Împ. 23.33.

6. Împãratul Babilonului a pus sã
înjunghie la Ribla pe fiii lui Zedechia
înaintea lui, împreunã cu toþi mai
marii lui Iuda.
7. Apoi a pus sã scoatã* ochii lui

Zedechia ºi a pus sã-l lege cu lanþuri
de aramã ca sã-l ducã la Babilon.

*Cap. 32.4. Ezec. 12.13. 

8. Haldeii* au ars cu foc casa împã-
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ratului ºi casele poporului ºi au
dãrâmat zidurile Ierusalimului.

*2 Împ. 25.9. Cap. 38.18; 52.13.

9. Nebuzaradan, cãpetenia strãjerilor,
a luat robi la Babilon pe aceia din
popor care rãmãseserã* în cetate, pe
cei ce se supuseserã lui ºi pe rãmãºiþa
poporului. *2 Împ. 25.11, etc. Cap. 52.15, etc.

10. Dar Nebuzaradan, cãpetenia strã-
jerilor, a lãsat în þara lui Iuda pe unii
din cei mai sãraci din popor, pe cei ce
n-aveau nimic; ºi le-a dat atunci vii ºi
ogoare.
11. Nebucadneþar, împãratul Babilo-

nului, dãduse porunca urmãtoare cu
privire la Ieremia prin Nebuzaradan,
cãpetenia strãjerilor:
12. „Ia-l, poartã grijã de el ºi nu-i

face nici un rãu, ci fã-i ce-þi va cere!”
13. Nebuzaradan, cãpetenia strãjerilor,

Nebuºazban, cãpetenia famenilor-
dregãtori, Nergal-ªareþer, cãpetenia
magilor, ºi toate cãpeteniile împãratului
Babilonului
14. au trimis sã aducã* pe Ieremia

din curtea temniþei ºi l-au încredinþat
lui Ghedalia**, fiul lui Ahicam†, fiul
lui ªafan, ca sã-l ducã acasã. ªi a
rãmas în mijlocul poporului.

*Cap. 38.28. **Cap. 40.5. †Cap. 26.24.
15. Cuvântul Domnului vorbise astfel

lui Ieremia, pe când era închis în curtea
temniþei:
16. „Du-te de vorbeºte lui Ebed-

Melec*, etiopianul, ºi spune-i: „Aºa
vorbeºte Domnul oºtirilor, Dumnezeul
lui Israel: „Iatã, voi aduce** peste
cetatea aceasta lucrurile pe care le-am
vestit în rãu, ºi nu în bine; în ziua
aceea ele se vor întâmpla înaintea
ochilor tãi. *Cap. 38.7,12. **Dan. 9.12.
17. Dar pe tine te voi izbãvi în ziua

aceea, zice Domnul, ºi nu vei fi dat în
mâinile oamenilor de care te temi.
18. Te voi scãpa, ºi nu vei cãdea sub

sabie, ci viaþa* îþi va fi prada ta de
rãzboi, pentru cã** ai avut încredere
în Mine, zice Domnul.”

*Cap. 21.9; 45.5. **1 Cron. 5.20. Ps. 37.40.

Ieremia slobod

401. Iatã cuvântul spus lui Ieremia
din partea Domnului, dupã ce*

Nebuzaradan, cãpetenia strãjerilor, i-a
dat drumul din Rama. Când a trimis
sã-l aducã, Ieremia era încã legat cu
lanþuri împreunã cu toþi prinºii de rãzboi
din Ierusalim ºi din Iuda care aveau sã
fie duºi în Babilon. *Cap. 39.14.

2. Cãpetenia strãjerilor a trimis sã
aducã pe Ieremia ºi i-a* zis: „Domnul
Dumnezeul tãu a vestit mai dinainte
aceste nenorociri împotriva locului
acestuia; *Cap. 50.7.

3. Domnul a adus ºi a împlinit ce
spusese; ºi lucrurile acestea vi s-au
întâmplat pentru cã* aþi pãcãtuit împo-
triva Domnului ºi n-aþi ascultat glasul
Lui. *Deut. 29.24,25. Dan. 9.11.

4. Acum, iatã, te izbãvesc astãzi din
lanþurile pe care le ai la mâini; dacã
vrei* sã vii cu mine la Babilon, vino,
ºi voi îngriji de tine. Dar, dacã nu-þi
place sã vii cu mine la Babilon, nu
veni. Iatã, toatã þara** este înaintea ta,
du-te unde vei crede ºi unde-þi place
sã te duci!” *Cap. 39.12. **Gen. 20.15.

5. Însã fiindcã el zãbovea sã rãspundã:
„Întoarce-te”, a adãugat el, „la Ghedalia,
fiul lui Ahicam, fiul lui ªafan, pe
care* l-a pus împãratul Babilonului
peste cetãþile lui Iuda ºi rãmâi cu el în
mijlocul poporului; sau du-te oriunde
vei vrea sã te duci!” Cãpetenia
strãjerilor i-a dat merinde ºi daruri ºi
i-a dat drumul. *2 Împ. 25.22, etc.

6. Ieremia* s-a dus la Ghedalia, fiul
lui Ahicam, la Miþpa** ºi a rãmas cu
el în mijlocul poporului care rãmãsese
în þarã. *Cap. 39.14. **Judc. 20.1.

Ghedalia
7. Când au aflat* toate cãpeteniile

oºtirilor care rãmãseserã pe câmp cu
oamenii lor cã împãratul Babilonului a
pus ca dregãtor al þãrii pe Ghedalia,
fiul lui Ahicam, ºi cã i-a încredinþat
bãrbaþii, femeile, copiii ºi pe aceia din
sãracii** þãrii care nu fuseserã luaþi
robi în Babilon, *2 Împ. 25.23, etc. **Cap. 39.10.
8. s-au dus la Ghedalia la Miþpa; ºi

anume: Ismael*, fiul lui Netania,
Iohanan ºi Ionatan, fiul lui Careah,
Seraia, fiul lui Tanhumet, fiii lui Efai
din Netofa ºi Iezania, fiul unui maa-
catit, ei ºi oamenii lor. *Cap. 41.1.
9. Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul

lui ªafan, le-a jurat, lor ºi oamenilor
lor, zicând: „Nu vã temeþi sã slujiþi
haldeilor; rãmâneþi în þarã, slujiþi
împãratului Babilonului, ºi o veþi duce
bine!
10. Iatã cã eu rãmân la Miþpa ca sã

fiu la porunca haldeilor care vor veni
la noi. Voi strângeþi deci vinul, poa-
mele de varã ºi untdelemnul, puneþi-le
în vasele voastre ºi locuiþi în cetãþile
în care vã aflaþi!”

IEREMIA 39, 40780

11. Toþi iudeii care erau în þara Moa-
bului, la amoniþi, în þara Edomului ºi
în toate þãrile au auzit cã împãratul
Babilonului lãsase o rãmãºiþã în Iuda
ºi cã le dãduse ca dregãtor pe Ghedalia,
fiul lui Ahicam, fiul lui ªafan.
12. ªi toþi iudeii aceºtia s-au întors

din toate locurile pe unde erau împrãº-
tiaþi, au venit în þara lui Iuda la
Ghedalia, la Miþpa, ºi au avut un mare
belºug de vin ºi de poame de varã.
13. Iohanan, fiul lui Careah, ºi toate

cãpeteniile oºtilor care mai erau pe
câmp au venit la Ghedalia, la Miþpa,
14. ºi i-au zis: „ªtii cã Baalis*,

împãratul amoniþilor, a însãrcinat pe
Ismael, fiul lui Netania, sã te omoare?”
Dar Ghedalia, fiul lui Ahicam, nu i-a
crezut. *Cap. 41.10.

15. ªi Iohanan, fiul lui Careah, a spus
în tainã lui Ghedalia la Miþpa: „Dã-mi
voie sã mã duc sã omor pe Ismael, fiul
lui Netania. Nimeni n-are sã ºtie.
Pentru ce sã te omoare el ºi sã se
risipeascã toþi cei din Iuda care s-au
strâns la tine, ºi sã piarã rãmãºiþa lui
Iuda?”
16. Ghedalia, fiul lui Ahicam, a

rãspuns lui Iohanan, fiul lui Careah:
„Nu face lucrul acesta: cãci ce spui tu
despre Ismael nu este adevãrat!”

Omorârea lui Ghedalia

411. În luna a ºaptea*, Ismael, fiul
lui Netania, fiul lui Eliºama, din

neamul împãratului, a venit cu mai
marii împãratului ºi cu zece oameni la
Ghedalia, fiul lui Ahicam, la Miþpa. ªi
au mâncat împreunã acolo, la Miþpa.

*2 Împ. 25.25. Cap. 40.6,8.

2. Atunci Ismael, fiul lui Netania, s-a
sculat cu cei zece oameni de care era
însoþit ºi au lovit* cu sabia pe
Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui
ªafan, ºi au omorât astfel pe acela pe
care îl pusese împãratul Babilonului
dregãtor peste þarã. *2 Împ. 25.25.

3. Ismael a mai omorât pe toþi iudeii
care erau cu Ghedalia la Miþpa ºi pe
haldeii care se aflau acolo, oameni de
rãzboi.
4. A doua zi, dupã omorârea lui

Ghedalia, pe când nimeni nu ºtia
nimic,
5. au venit din Sihem, din Silo ºi

din Samaria optzeci de oameni cu
barba rasã* ºi cu haine sfâºiate, care
îºi fãcuserã tãieturi în piele; aveau

daruri de mâncare ºi tãmâie ca sã le
aducã la Casa** Domnului. *Lev. 19.27,28. 
Deut. 14.1. Isa. 15.2. **1 Sam. 1.7. 2 Împ. 25.9.

6. Ismael, fiul lui Netania, le-a ieºit
înainte din Miþpa ºi mergea plângând.
Când i-a întâlnit, le-a zis: „Veniþi la
Ghedalia, fiul lui Ahicam!”
7. ªi, când au ajuns ei în mijlocul

cetãþii, Ismael, fiul lui Netania, i-a
înjunghiat ºi i-a aruncat în groapã cu
ajutorul oamenilor care-l însoþeau.
8. Dar s-au gãsit printre ei zece

oameni care au zis lui Ismael: „Nu ne
omorî, cãci mai avem merinde ascunsã
în câmp: grâu, orz, untdelemn ºi
miere!” Atunci el i-a cruþat ºi nu i-a
omorât împreunã cu fraþii lor.
9. Groapa în care a aruncat Ismael

toate trupurile moarte ale oamenilor
pe care i-a ucis, afarã de Ghedalia, este
groapa aceea mare pe care o fãcuse*
împãratul Asa, când se temea de Baeºa,
împãratul lui Israel; groapa aceasta
a umplut-o Ismael, fiul lui  Netania, cu
cei uciºi. *1 Împ. 15.22. 2 Cron. 16.6.

10. Ismael a luat prinºi de rãzboi pe
toþi cei ce mai rãmãseserã la Miþpa din
popor, pe fiicele* împãratului ºi pe
toþi aceia din popor care locuiau acolo
ºi pe** care-i încredinþase Nebuzaradan,
cãpetenia strãjerilor, lui Ghedalia, fiul
lui Ahicam; Ismael, fiul lui Netania,
i-a luat prinºi de rãzboi ºi a plecat ca
sã treacã la† amoniþi.

*Cap. 43.6. **Cap. 40.7. †Cap. 40.14.

11. Dar Iohanan, fiul lui Careah, ºi
toate cãpeteniile* oºtilor care erau cu el
au fost înºtiinþaþi de tot rãul pe care-l
fãcuse Ismael, fiul lui Netania.

*Cap. 40.7,8,13.

12. Au luat pe toþi oamenii ºi au pornit
sã batã pe Ismael, fiul lui Netania, pe
care l-au gãsit lângã apele cele mari*
ale Gabaonului. *2 Sam. 2.13.

13. Când a vãzut tot poporul care era
cu Ismael pe Iohanan, fiul lui Careah,
ºi pe toate cãpeteniile oºtilor care erau
cu el, s-a bucurat;
14. ºi tot poporul pe care-l luase

Ismael din Miþpa s-a întors ºi a venit
de s-a unit cu Iohanan, fiul lui Careah.
15. Dar Ismael, fiul lui Netania, a

scãpat de Iohanan cu opt oameni ºi 
s-a dus la amoniþi.
16. Iohanan, fiul lui Careah, ºi toate

cãpeteniile oºtilor care erau cu el au
luat toatã rãmãºiþa poporului pe care
l-au izbãvit din mâinile lui Ismael, fiul
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lui Netania, când îl ducea din Miþpa,
dupã ce ucisese pe Ghedalia, fiul lui
Ahicam. ªi anume pe oamenii de
rãzboi, pe femei, pe copii, pe famenii-
dregãtori, pe care i-a adus Iohanan
înapoi din Gabaon.
17. Au pornit ºi s-au oprit la hanul lui

Chimham* lângã Betleem, ca sã plece
apoi în Egipt, *2 Sam. 19.37,38.

18. departe de haldei, de care se
temeau, pentru cã Ismael, fiul lui
Netania, ucisese pe Ghedalia, fiul lui
Ahicam, pe care-l* pusese împãratul
Babilonului dregãtor peste þarã.

*Cap. 40.5.
Împotriva lui Ieremia

421. Toate cãpeteniile oºtilor,
Iohanan*, fiul lui Careah, Iezania,

fiul lui Hosea, ºi tot poporul, de la cel
mai mic pânã la cel mai mare, au
înaintat *Cap. 40.8,13; 41.11.

2. ºi au zis prorocului Ieremia: „Fie
bine primitã înaintea ta rugãmintea
noastrã! Mijloceºte* pentru noi la
Domnul Dumnezeul tãu, pentru toþi cei
ce au mai rãmas, cãci eram mulþi**,
dar am mai rãmas numai un mic
numãr, cum bine vezi tu însuþi cu ochii
tãi. *1 Sam. 7.8; 12.19. Isa. 37.4. Iac. 5.16. **Lev. 26.22.

3. Binevoiascã Domnul Dumnezeul
tãu sã ne arate drumul* pe care trebuie
sã mergem ºi sã ne spunã ce avem de
fãcut!” *Ezra 8.21.

4. Prorocul Ieremia le-a zis: „Am
auzit! Iatã cã mã voi ruga Domnului
Dumnezeului vostru, dupã cererea
voastrã, ºi vã voi face cunoscut, fãrã
sã vã ascund* ceva, tot** ce vã va
rãspunde Domnul!”

*1 Sam. 3.18. Fapt. 20.20. **1 Împ. 22.14.

5. Atunci ei au zis lui Ieremia:
„Domnul* sã fie un martor adevãrat ºi
credincios împotriva noastrã, dacã nu
vom face tot ce-þi va porunci Domnul
Dumnezeul tãu sã ne spui! *Gen. 31.50.

6. Fie bine, fie rãu, noi vom asculta
de glasul Domnului Dumnezeului
nostru la care te trimitem, ca sã fim
fericiþi* ascultând de glasul Domnului
Dumnezeului nostru!” *Deut. 6.3. Cap. 7.23.

7. Dupã zece zile, cuvântul Domnului
a vorbit lui Ieremia.
8. ªi Ieremia a chemat pe Iohanan,

fiul lui Careah, pe toate cãpeteniile
oºtilor care erau cu el ºi pe tot
poporul, de la cel mai mic pânã la cel
mai mare,
9. ºi le-a zis: „Aºa vorbeºte Domnul

Dumnezeul lui Israel la care m-aþi
trimis sã-I aduc înainte rugãciunile
voastre:
10. „Dacã veþi rãmâne în þara aceasta,

vã voi face sã propãºiþi* în ea ºi nu vã
voi nimici, vã voi sãdi ºi nu vã voi
smulge; cãci Îmi** pare rãu de rãul pe
care vi l-am fãcut!

*Cap. 24.6; 31.28; 33.7. **Deut. 32.36. Cap. 18.8.

11. Nu vã temeþi de împãratul Babi-
lonului, de care vã este fricã; nu vã
temeþi de el, zice Domnul, cãci* Eu
sunt cu voi ca sã vã scap ºi sã vã scot
din mâna lui. *Isa. 43.5. Rom. 8.31.

12. Îi voi insufla milã* de voi, ºi se
va îndura de voi ºi vã va lãsa sã locuiþi
în þara voastrã. *Ps. 106.45,46.

13. Dar dacã nu veþi asculta de glasul
Domnului Dumnezeului vostru ºi dacã
veþi zice*: „Nu vrem sã rãmânem în
þara aceasta, *Cap. 44.16.

14. nu, ci vom merge în þara Egiptului,
unde nu vom vedea nici rãzboiul, nici
nu vom auzi glasul trâmbiþei, nici nu
vom duce lipsã de pâine, ºi acolo vom
locui!” –
15. atunci, ascultaþi cuvântul Dom-

nului, rãmãºiþe ale lui Iuda: Aºa
vorbeºte Domnul oºtirilor, Dumnezeul
lui Israel: „Dacã* vã veþi îndrepta**
faþa sã mergeþi în Egipt, dacã vã veþi
duce sã locuiþi pentru o vreme acolo,

*Deut. 17.16. Cap. 44.12-14. **Luca 9.51.

16. sabia de care* vã temeþi vã va
ajunge acolo, în þara Egiptului, foa-
metea de care vã este fricã se va lipi
de voi acolo, în Egipt, ºi veþi muri
acolo. *Ezec. 11.8.

17. Toþi cei ce îºi vor îndrepta faþa sã
meargã în Egipt ca sã locuiascã pentru
o vreme acolo vor muri* de sabie, de
foamete sau de ciumã; nici unul** nu
va rãmâne ºi nu va scãpa de nenoro-
cirile pe care le voi aduce peste ei!”

*Vers. 22. Cap. 24.10. **Cap. 44.14,28.
18. Cãci aºa vorbeºte Domnul oºti-

rilor, Dumnezeul lui Israel: „Cum s-a
vãrsat* mânia ºi urgia Mea peste
locuitorii Ierusalimului, aºa se va
vãrsa urgia Mea ºi peste voi, dacã veþi
merge în Egipt; veþi fi o pricinã de
afurisenie, de groazã, de blestem** ºi
de ocarã ºi nu veþi mai vedea niciodatã
locul acesta!” *Cap. 7.20. 
**Cap. 18.16; 24.9; 26.6; 29.18,22; 44.12. Zah. 8.13.

19. Rãmãºiþe ale lui Iuda, Domnul vã
zice: „Nu* vã duceþi în Egipt!” –
Bãgaþi bine de seamã cã vã opresc
lucrul acesta astãzi. *Deut. 17.16.
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20. Cãci vã înºelaþi singuri, dacã
m-aþi trimis la Domnul Dumnezeul
vostru, zicând: „Mijloceºte* pentru noi
la Domnul Dumnezeul nostru, fã-ne
cunoscut tot ce va spune Domnul Dum-
nezeul nostru, ºi vom face!” *Vers. 2.

21. Eu v-am spus astãzi; dar voi 
n-ascultaþi glasul Domnului Dum-
nezeului vostru, nici tot ce m-a însãr-
cinat El sã vã spun.
22. De aceea sã ºtiþi cã veþi* muri de

sabie, de foamete sau de ciumã, în
locul unde voiþi sã vã duceþi sã
locuiþi!” *Vers. 17. Ezec. 6.11.

Ieremia, târât în Egipt

43 1. Când a isprãvit Ieremia de
spus întregului popor toate

cuvintele Domnului Dumnezeului lor,
toate cuvintele pe care-l însãrcinase
Domnul Dumnezeul lor sã le spunã,
2. Azaria*, fiul lui Hosea, Iohanan,

fiul lui Careah, ºi toþi oamenii aceia
îngâmfaþi au zis lui Ieremia: „Minþi!
Nu Domnul Dumnezeul nostru te-a
însãrcinat sã ne spui: „Nu vã duceþi în
Egipt ca sã locuiþi acolo pentru o
vreme!” *Cap. 42.1.

3. Ci Baruc, fiul lui Neriia, te aþâþã
împotriva noastrã, ca sã ne dai în
mâna haldeilor sã ne omoare sau sã ne
ducã robi la Babilon!”
4. Astfel, Iohanan, fiul lui Careah,

toate cãpeteniile oºtilor ºi tot poporul
n-au ascultat de glasul Domnului,
care le poruncea sã rãmânã în þara lui
Iuda.
5. ªi Iohanan, fiul lui Careah, ºi toate

cãpeteniile oºtilor au luat* pe toate
rãmãºiþele lui Iuda, care, din împrãº-
tiaþi cum erau printre toate neamurile,
se întorseserã sã locuiascã în þara lui
Iuda, *Cap. 40.11,12.
6. ºi anume pe bãrbaþii, femeile,

copiii, fiicele* împãratului ºi pe toate**
sufletele pe care le lãsase Nebuzaradan,
cãpetenia strãjerilor, cu Ghedalia, fiul
lui Ahicam, fiul lui ªafan, precum ºi
pe prorocul Ieremia ºi pe Baruc, fiul
lui Neriia. *Cap. 41.10. **Cap. 39.10; 40.7.

7. Au plecat, dar, în þara Egiptului –
cãci n-au ascultat de porunca Domnului
– ºi au ajuns pânã la Tahpanes*.

*Cap. 2.16; 44.1.

Prorocie asupra cuceririi Egiptului
8. Cuvântul Domnului a vorbit lui

Ieremia la Tahpanes astfel:

9. „Ia în mânã niºte pietre mari ºi
ascunde-le în faþa iudeilor, în lutul
cuptorului de cãrãmizi care este la
intrarea casei lui faraon din Tahpanes.
10. ªi spune iudeilor: „Aºa vorbeºte

Domnul oºtirilor, Dumnezeul lui Israel:
„Iatã, voi trimite sã aducã pe robul
Meu* Nebucadneþar, împãratul Babi-
lonului, ºi voi pune scaunul lui de
domnie peste aceste pietre pe care 
le-am ascuns, ºi îºi va întinde covorul
peste ele. *Cap. 25.9; 27.6. Ezec. 29.18,20.

11. El* va veni ºi va lovi þara
Egiptului: va omorî pe cei sortiþi** sã
moarã, va duce în robie pe cei sortiþi
robiei ºi va ucide cu sabia pe cei
sortiþi la sabie!

*Cap. 44.13; 46.13. **Cap. 15.2. Zah. 11.9.

12. Voi pune foc caselor dumne-
zeilor* Egiptului; Nebucadneþar le va
arde, va duce robi pe idoli, se va înveli
cu þara Egiptului cum se înveleºte
pãstorul cu haina lui ºi va ieºi în pace
din ea. *Cap. 46.25.

13. Va sfãrâma stâlpii din Bet-ªemeº,
din þara Egiptului ºi va arde cu foc
casele dumnezeilor Egiptului.”

Mustrarea iudeilor în Egipt

441. Iatã cuvântul spus lui Ieremia
cu privire la toþi iudeii care

locuiau în þara Egiptului la Migdol*, la
Tahpanes**, la Nof† ºi în þara Patros:

*Exod 14.2. Cap. 46.14. **Cap. 43.7. †Isa. 19.13.

2. Aºa vorbeºte Domnul oºtirilor,
Dumnezeul lui Israel: „Aþi vãzut toate
nenorocirile pe care le-am adus
asupra Ierusalimului ºi asupra tuturor
cetãþilor lui Iuda: iatã cã astãzi ele nu
mai sunt decât niºte dãrâmãturi* ºi
nimeni nu mai locuieºte în ele,

*Cap. 9.11; 34.22.

3. din pricina rãutãþii cu care au
lucrat ca sã Mã mânie, ducându-se sã
tãmâieze* ºi sã slujeascã** altor dum-
nezei, care nu erau cunoscuþi nici de
ei, nici de voi, nici de pãrinþii voºtri.

*Cap. 19.4. **Deut. 13.6; 32.17.

4. V-am* trimis întruna pe toþi sluji-
torii Mei prorocii ca sã vã spunã:  „Nu
faceþi aceste urâciuni pe care le
urãsc.” *2 Cron. 36.15. Cap. 7.25; 25.4; 26.5; 29.19.

5. Dar ei n-au vrut sã asculte, n-au
luat aminte, nu s-au întors de la
rãutatea lor ºi n-au încetat sã aducã
tãmâie altor dumnezei.
6. De aceea s-a vãrsat* urgia Mea ºi a

izbucnit mânia Mea ºi în cetãþile lui
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Iuda ºi în uliþele Ierusalimului, care nu
mai sunt decât niºte dãrâmãturi ºi un
pustiu, cum se vede astãzi.” *Cap. 42.18.

7. Acum aºa vorbeºte Domnul
Dumnezeul oºtirilor, Dumnezeul lui
Israel: „Pentru ce vã faceþi voi singuri
un rãu* atât de mare, ca sã se nimi-
ceascã din mijlocul lui Iuda bãrbaþi,
femei, copii ºi prunci ºi sã nu mai
rãmânã nici o rãmãºiþã din voi?

*Num. 16.38. Cap. 7.19.

8. Pentru ce Mã mâniaþi* voi prin
lucrãrile mâinilor voastre, aducând
tãmâie altor dumnezei ai þãrii Egip-
tului, unde aþi venit sã locuiþi pentru o
vreme, ca sã fiþi nimiciþi ºi sã ajungeþi
o pricinã de blestem** ºi de ocarã
printre toate neamurile pãmântului?

*Cap. 25.6,7. **Vers. 12. Cap. 42.18. 

9. Aþi uitat nelegiuirile pãrinþilor
voºtri, nelegiuirile împãraþilor lui
Iuda, nelegiuirile nevestelor lor, nele-
giuirile voastre ºi nelegiuirile neves-
telor voastre sãvârºite în þara lui Iuda
ºi pe uliþele Ierusalimului?
10. Ei nu s-au smerit nici pânã în ziua

de azi, n-au fricã*, nu urmeazã Legea
Mea ºi poruncile Mele pe care le-am
pus înaintea voastrã ºi înaintea pãrin-
þilor voºtri.” *Prov. 28.14.

11. De aceea, aºa vorbeºte Domnul
oºtirilor, Dumnezeul lui Israel: „Iatã,
Îmi întorc* faþa împotriva voastrã ca
sã vã fac rãu ºi sã nimicesc pe tot
Iuda. *Lev. 17.10; 20.5,6. Cap. 21.10. Amos 9.4.

12. Voi lua rãmãºiþele lui Iuda care
ºi-au îndreptat faþa ca sã meargã în
þara Egiptului sã locuiascã acolo
pentru o vreme: toþi vor fi nimiciþi* ºi
vor cãdea în þara Egiptului; vor fi
nimiciþi de sabie, de foamete, de la cel
mai mic pânã la cel mai mare; vor
pieri de sabie ºi de foamete; ºi vor fi o
pricinã de afurisenie, de spaimã, de
blestem** ºi de ocarã.

*Cap. 42.15-17,22. **Cap. 42.18.

13. Voi pedepsi* astfel pe cei ce locu-
iesc în þara Egiptului cum am pedepsit
Ierusalimul, cu sabie, cu foamete ºi cu
ciumã. *Cap. 43.11.

14. Nu va rãmâne ºi nu va scãpa nici
unul din rãmãºiþele lui Iuda care au
venit sã locuiascã pentru o vreme în
þara Egiptului cu gând sã se întoarcã
iarãºi în þara lui Iuda unde doresc sã se
întoarcã iarãºi sã se aºeze: nu se vor
mai întoarce* decât vreo câþiva care
vor scãpa!” *Vers. 28.

15. Toþi bãrbaþii care ºtiau cã neves-
tele lor aduceau tãmâie altor dum-
nezei, toate femeile care se aflau acolo
în mare numãr ºi tot poporul care
locuia în þara Egiptului, la Patros, au
rãspuns aºa lui Ieremia:
16. „Nu* te vom asculta în nimic din

cele ce ne-ai spus în Numele Domnului.
*Cap. 6.16.

17. Ci voim sã facem cum am spus cu
gura noastrã*, ºi anume: sã aducem
tãmâie împãrãtesei** cerului ºi sã-i
turnãm jertfe de bãuturã, cum am
fãcut noi ºi pãrinþii noºtri, împãraþii
noºtri ºi cãpeteniile noastre în cetãþile
lui Iuda ºi în uliþele Ierusalimului.
Atunci aveam pâine de ne sãturam,
eram fericiþi ºi nu treceam prin nici o
nenorocire!
*Num. 30.12. Deut. 23.23. Judc. 11.36. Vers. 25. **Cap. 7.18.

18. Dar, de când am încetat sã aducem
tãmâie împãrãtesei cerului ºi sã-i
turnãm jertfe de bãuturã, am dus lipsã
de toate ºi am fost nimiciþi de sabie ºi
de foamete…
19. De altfel, când* aducem tãmâie

împãrãtesei cerului ºi-i turnãm jertfe
de bãuturã, oare fãrã voia bãrbaþilor
noºtri îi pregãtim noi turte ca s-o
cinstim fãcându-i chipul ºi-i aducem
jertfe de bãuturã?” *Cap. 7.18.

20. Ieremia a zis atunci întregului
popor, bãrbaþilor, femeilor ºi tuturor
celor ce-i dãduserã rãspunsul acesta:
21. „Nu ªi-a adus aminte Domnul ºi

nu I-a venit Lui în minte tãmâia pe
care aþi ars-o în cetãþile lui Iuda ºi în
uliþele Ierusalimului, voi ºi pãrinþii
voºtri, împãraþii voºtri ºi cãpeteniile
voastre, ºi poporul din þarã?
22. Domnul n-a putut sã mai sufere

lucrul acesta, din pricina rãutãþii fap-
telor voastre, din pricina urâciunilor
pe care le-aþi sãvârºit; ºi de aceea þara
voastrã a ajuns o paraginã, un pustiu*,
o pricinã de blestem, cum vedeþi**
astãzi. *Cap. 25.11,18,38. **Vers. 6.

23. Tocmai pentru cã aþi ars tãmâie ºi
aþi pãcãtuit împotriva Domnului, pentru
cã n-aþi ascultat glasul Domnului ºi
n-aþi pãzit Legea, poruncile ºi învãþã-
turile Lui, tocmai pentru aceea* vi
s-au întâmplat aceste nenorociri, cum
se vede astãzi.” *Dan. 9.11,12.

24. Ieremia a mai zis întregului
popor ºi tuturor femeilor: „Ascultaþi
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cuvântul Domnului, voi toþi cei din
Iuda care sunteþi* în þara Egiptului!

*Vers. 15. Cap. 43.7. 

25. Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeul
lui Israel: „Voi* ºi nevestele voastre
aþi mãrturisit cu gurile voastre ºi aþi
împlinit cu mâinile voastre ce spuneþi:
„Vrem sã împlinim juruinþele pe care
le-am fãcut, sã aducem tãmâie
împãrãtesei cerului ºi sã-i turnãm
jertfe de bãuturã!” *Vers. 15, etc.

26. De aceea, acum, dupã ce v-aþi
împlinit juruinþele ºi v-aþi înfãptuit
fãgãduinþele, ascultaþi cuvântul Dom-
nului, voi toþi cei din Iuda care locuiþi
în þara Egiptului: „Iatã, jur* pe Numele
Meu cel mare, zice Domnul, cã
Numele Meu** nu va mai fi chemat de
gura nici unuia din oamenii lui Iuda, ºi
în toatã þara Egiptului nici unul nu va
zice: „Viu este Domnul Dumnezeu!”

*Gen. 22.16. **Ezec. 20.39.

27. Iatã, voi veghea* asupra lor ca sã
le fac rãu, ºi nu bine; ºi toþi oamenii
lui Iuda care sunt în þara Egiptului vor
fi nimiciþi** de sabie ºi de foamete,
pânã vor pieri de tot.

*Cap. 1.10; 31.28. Ezec. 7.6. **Vers. 12.

28. Aceia, în mic numãr, care* vor
scãpa de sabie se vor întoarce din þara
Egiptului în þara lui Iuda. Dar toatã
rãmãºiþa lui Iuda, toþi cei ce au venit sã
locuiascã în þara Egiptului, vor vedea
dacã se va împlini cuvântul** Meu sau
al lor. *Isa. 27.13. Vers. 14. **Vers. 17,25,26.

29. ªi iatã, zice Domnul, un semn
dupã care veþi cunoaºte cã vã voi
pedepsi în locul acesta, ca sã ºtiþi cã
vorbele Mele se vor împlini* peste voi,
spre nenorocirea voastrã.” *Ps. 33.11.

30. Aºa vorbeºte Domnul: „Iatã, voi*
da pe Faraon Hofra, împãratul Egip-
tului, în mâinile vrãjmaºilor lui, în
mâinilor celor ce vor sã-l omoare, cum
am dat pe Zedechia**, împãratul lui
Iuda, în mâinile lui Nebucadneþar,
împãratul Babilonului, vrãjmaºul sãu
care voia sã-l omoare.”

*Cap. 46.25,26. Ezec. 29.3, etc.; 30.21, etc. **Cap. 39.5.

Cãtre Baruc

451. Cuvântul* pe care l-a spus
prorocul Ieremia cãtre Baruc,

fiul lui Neriia, când a scris într-o carte
cuvintele acestea, dupã spusele lui
Ieremia, în al patrulea an al lui
Ioiachim, fiul lui Iosia, împãratul lui
Iuda, sunã astfel: *Cap. 36.1,4,32.

2. Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeul
lui Israel despre tine, Baruc:
3. „Tu zici: „Vai de mine! Cãci

Domnul a adus întristare peste durerea
mea; îmi sleiesc puterile suspinând, ºi
nu gãsesc odihnã!”
4. Spune-i: „Aºa vorbeºte Domnul:

„Iatã cã ce am zidit* voi dãrâma; ce
am sãdit voi smulge, ºi anume þara
aceasta. *Isa. 5.5.

5. ªi tu umbli dupã lucruri mari? Nu
umbla dupã ele! Cãci iatã*, voi aduce
nenorocirea peste orice fãpturã, zice
Domnul, dar þie îþi voi da ca pradã**
de rãzboi viaþa ta, în toate locurile
unde vei merge.”

*Cap. 25.26. **Cap. 21.9; 38.2; 39.18.

46 1. Cuvântul Domnului spus
prorocului Ieremia asupra*

neamurilor: *Cap. 25.15, etc.

2. asupra Egiptului, împotriva oºtii*
lui Faraon Neco, împãratul Egiptului,
care era lângã râul Eufratului, la
Carchemiº, ºi care a fost bãtutã de
Nebucadneþar, împãratul Babilonului,
în al patrulea an al lui Ioiachim, fiul
lui Iosia, împãratul lui Iuda:

*2 Împ. 23.29. 2 Cron. 35.20.

3. „Pregãtiþi scutul* ºi pavãza ºi
mergeþi la luptã; *Cap. 51.11,12. Naum 2.1; 3.14.

4. înhãmaþi caii ºi încãlecaþi, cãlã-
reþi; arãtaþi-vã cu coifurile voastre,
lustruiþi-vã suliþele, îmbrãcaþi-vã cu
platoºa!…
5. Ce vãd? Li-e fricã, dau înapoi;

vitejii lor sunt bãtuþi: fug fãrã sã se
mai uite înapoi… Groaza* se rãspân-
deºte în toate pãrþile, zice Domnul. 

*Cap. 6.25; 49.29.

6. Cel mai iute nu scapã prin fugã, cel
mai viteaz nu poate scãpa! La miazã-
noapte, pe malurile Eufratului, se
clatinã* ºi cad! *Dan. 11.19.

7. Cine este acela care înainteazã ca*
Nilul ºi ale cãrui ape se rostogolesc ca
râurile? *Isa. 8.7,8. Cap. 47.2. Dan. 11.22.

8. Este Egiptul. El se umflã ca Nilul,
ºi apele lui se rostogolesc ca râurile.
El zice: „Mã voi sui, voi acoperi þara,
voi nimici cetãþile ºi pe locuitorii lor.”
9. Suiþi-vã, cai! Nãpustiþi-vã, care!

Sã iasã vitejii cei din Etiopia ºi din Put
care mânuiesc scutul ºi cei din Lud
care* mânuiesc ºi întind arcul!

*Isa. 66.19.

10. Aceastã zi este a Domnului Dum-
nezeului oºtirilor; este o zi* de rãzbu-
nare, în care Se rãzbunã El pe vrãj-
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maºii Sãi. Sabia** mãnâncã, se saturã
ºi se îmbatã cu sângele lor. Cãci
Domnul Dumnezeul oºtirilor are o
jertfã† în þara de la miazãnoapte, pe
malurile Eufratului. *Isa. 13.6. 
Ioel 1.15; 2.1. **Deut. 32.42. Isa. 34.6. †Þef. 1.7. Ezec. 39.17.

11. Suie-te în Galaad* ºi adu leac
alinãtor, fecioarã**, fiica Egiptului!
Degeaba întrebuinþezi atâtea leacuri,
cãci nu este vindecare† pentru tine!

*Cap. 8.22; 51.8. **Isa. 47.1. †Ezec. 30.21.

12. Neamurile aud de ruºinea ta ºi
este plin pãmântul de strigãtele tale;
cãci rãzboinicii se poticnesc unul de
altul, cad cu toþii laolaltã.”
13. Iatã cuvântul spus de Domnul

cãtre prorocul Ieremia despre venirea
lui Nebucadneþar, împãratul Babilo-
nului, ca sã* loveascã þara Egiptului:

*Isa. 19.1. Cap. 43.10,11. Ezec. 29; 30; 32.

14. „Daþi de ºtire în Egipt, daþi de
veste la Migdol ºi vestiþi la Nof ºi la
Tahpanes! Ziceþi: „Scoalã-te*, pregã-
teºte-te, cãci sabia** mãnâncã în jurul
tãu!” *Vers. 3,4. **Vers. 10.

15. Pentru ce þi-au cãzut vitejii tãi?
Nu pot sã þinã piept, cãci Domnul îi
rãstoarnã!
16. El face pe mulþi sã se poticneascã;

cad* unul peste altul ºi zic: „Haidem
sã ne întoarcem la poporul nostru, în
þara noastrã de naºtere, departe de
sabia nimicitorului!” *Lev. 26.27.

17. Acolo strigã: „Faraon, împãratul
Egiptului, nu este decât un pustiu, cãci
a lãsat sã treacã clipa potrivitã.”
18. Pe viaþa Mea! – zice Împãratul

al* cãrui nume este Domnul oºtirilor:
Ca Taborul printre munþi, cum îna-
inteazã Carmelul în mare, aºa va veni.

*Isa. 47.4; 48.2. Cap. 48.15.

19. Fã-þi calabalâcul pentru* robie,
locuitoare**, fiica Egiptului! Cãci
Noful va ajunge un pustiu, va fi
pustiit, ºi nu va mai avea locuitori.

*Isa. 20.4. **Cap. 48.18.

20. Egiptul este o juncanã* foarte
frumoasã… Nimicitorul vine de la**
miazãnoapte peste ea…

*Osea 10.11. **Vers. 6,10. Cap. 1.14; 47.2. 

21. Simbriaºii lui de asemenea sunt
ca niºte viþei îngrãºaþi în mijlocul lui.
Dar ºi ei dau dosul, fug toþi fãrã sã
poatã þine piept. Cãci vine peste ei
ziua* nenorocirii lor, ziua pedepsirii
lor! *Ps. 37.13. Cap. 50.27.

22. I se aude glasul* ca fâºâitul unui
ºarpe! Cãci ei înainteazã cu o oºtire ºi

vin cu topoare împotriva lui ca niºte
tãietori de lemne. *Isa. 29.4.

23. Tãiaþi-i* pãdurea, zice Domnul,
mãcar cã este fãrã capãt! Cãci sunt
mai mulþi decât lãcustele** ºi nu-i
poþi numãra! *Isa. 10.34. **Judc. 6.5.

24. Fiica Egiptului este acoperitã de
ruºine ºi este datã în mâinile poporului
de la* miazãnoapte.” *Cap. 1.15.

25. Domnul oºtirilor, Dumnezeul lui
Israel, zice: „Iatã, voi pedepsi pe
Amon din* No, pe faraon ºi Egiptul,
pe dumnezeii** ºi împãraþii lui, pe
faraon ºi pe cei ce se încred în el.

*Ezec. 30.14-16. Naum 3.8. **Cap. 43.12,13. Ezec. 30.13.

26. Îi voi da* în mâinile celor ce vor
sã-i omoare, în mâinile lui Nebucad-
neþar, împãratul Babilonului, ºi în
mâinile slujitorilor lui. Dupã aceea
însã Egiptul va fi** locuit ca în zilele
de altãdatã, zice Domnul.

*Cap. 44.30. Ezec. 32.11. **Ezec. 29.11,13,14.

27. Iar* tu, robul Meu Iacov, nu te
teme ºi nu te înspãimânta, Israele!
Cãci te voi izbãvi din pãmântul
depãrtat ºi-þi voi izbãvi sãmânþa din
þara în care este roabã. Iacov se va
întoarce iarãºi, va locui liniºtit ºi fãrã
teamã ºi nu-l va mai tulbura nimeni.

*Isa. 41.13,14; 43.5; 44.2. Cap. 30.10,11.

28. Nu te teme, robul Meu Iacov, zice
Domnul; cãci Eu sunt cu tine. Voi
nimici toate neamurile printre care 
te-am împrãºtiat, dar pe tine nu* te voi
nimici; ci te voi pedepsi cu dreptate,
nu pot sã te las nepedepsit.”

*Cap. 10.24; 30.11.

471. Iatã cuvântul Domnului spus
prorocului Ieremia cu privire la*

filisteni, înainte ca** faraon sã batã
Gaza:

*Cap. 25.20. Ezec. 25.15,16. Þef. 2.4,5. **Amos 1.6-8.

2. Aºa vorbeºte Domnul: „Iatã, se
ridicã niºte ape* de la miazãnoapte**,
cresc ca un râu ieºit din matcã; îneacã
þara ºi ce cuprinde ea, cetatea ºi
locuitorii ei. Þipã oamenii ºi se bocesc
toþi locuitorii þãrii

*Isa. 8.7. Cap. 46.7,8. **Cap. 1.14; 46.20.

3. de tropãitul* copitelor cailor lui
puternici, de uruitul carelor lui ºi de
scârþâitul roþilor; pãrinþii nu se mai
întorc spre copiii lor, atât le sunt de
slãbite mâinile, *Cap. 8.16. Naum 3.2.

4. pentru cã vine ziua când vor fi
nimiciþi toþi filistenii, ºi stârpiþi toþi
cei ce slujeau ca ajutoare Tirului* ºi
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Sidonului. Cãci Domnul va nimici pe
filisteni, rãmãºiþele** ostrovului†
Caftor.

*Cap. 25.22. **Ezec. 25.16. Amos 1.8; 9.7. †Gen. 10.14.

5. Gaza a ajuns* pleºuvã, Asco-
lanul** piere cu rãmãºiþa vãilor lui! 
„Pânã când îþi vei face† tãieturi de

jale în piele? – *Amos 1.7. Mica 1.16. 
Þef. 2.4,7. Zah. 9.5. **Cap. 25.20. †Cap. 16.6; 41.5; 48.37.

6. Ah! sabie* a Domnului, când te vei
odihni odatã? Întoarce-te în teacã,
opreºte-te ºi fii liniºtitã! –

*Deut. 32.41. Ezec. 21.3-5.

7. Dar cum ar putea sã se odihneascã,
când Domnul* doar îi porunceºte ºi o
îndreaptã** împotriva Ascalonului ºi
coastei mãrii?” *Ezec. 14.17. **Mica 6.9.

48 1. Asupra Moabului*: Aºa vor-
beºte Domnul oºtirilor Dum-

nezeul lui Israel: „Vai de Nebo**, cãci
este pustiit! Chiriataimul† este acoperit
de ruºine, este luat; cetãþuia este acope-
ritã de ruºine ºi zdrobitã!
*Isa. 15; 16. Cap. 25.21; 27.3. Ezec. 25.9. Amos 2.1,2.
**Num. 32.38; 33.47. Isa. 15.2. †Num. 32.37.

2. S-a dus* fala Moabului, la
Hesbon** i se pune la cale pieirea:
„Haidem sã-l nimicim din mijlocul
neamurilor!” ªi tu vei fi nimicit,
Madmenule, sabia va merge dupã
tine! *Isa. 16.4. **Isa. 15.4.

3. Se aud strigãte* din Horonaim:
„Prãpãd ºi nimicire!” *Vers. 5.

4. Moabul este zdrobit! Chiar ºi cei
mici ai lui strigã.
5. Cãci într-un plâns necurmat suie

suiºul* Luhitului, ºi se aud strigãte de
durere la coborâºul Horonaimului, din
pricina nimicirii! *Isa. 15.5.

6. Fugiþi*, scãpaþi-vã viaþa ºi fiþi ca
un nevoiaº** desþãrat în pustiu!

*Cap. 51.6. **Cap. 17.6.

7. Cãci, pentru cã te-ai încrezut în
faptele ºi în vistieriile tale, vei fi luat
ºi tu, ºi Chemoºul* va merge în robie
cu preoþii** ºi cãpeteniile lui. *Num.
21.29. Judc. 11.24. Isa. 46.1,2. Cap. 43.12. **Cap. 49.3.

8. Pustiitorul* va intra în fiecare
cetate, ºi nici o cetate nu va scãpa.
Valea va pieri, ºi câmpia va fi nimicitã,
cum a spus Domnul. *Vers. 18. Cap. 6.26. 

9. Daþi* aripi Moabului sã plece în
zbor! Cetãþile lui sunt prefãcute în
pustiu, nu vor mai avea locuitori.

*Ps. 55.6. Vers. 28.

10. Blestemat* sã fie cel ce face cu
nebãgare de seamã lucrarea Domnului,

blestemat sã fie cel ce îºi opreºte sabia
de la mãcel!

*Judc. 5.23. 1 Sam. 15.3,9. 1 Împ. 20.42.

11. Moabul era netulburat din tine-
reþea lui ºi se odihnea* fãrã teamã pe
drojdiile lui, nu era turnat dintr-un vas
în altul ºi nu era dus în robie. De aceea
i s-a pãstrat gustul ºi nu i s-a schimbat
mirosul. *Þef. 1.12.

12. De aceea iatã, vin zile, zice
Domnul, când îi voi trimite oameni
care-l vor pritoci; îi vor goli vasele ºi
vor face sã-i plesneascã burdufurile.
13. Moabul va fi dat de ruºine cu

Chemoº*, cum a fost datã de ruºine**
casa lui Israel cu Betel†, în care îºi
punea încrederea.

*Judc. 11.24. 1 Împ. 11.7. **Osea 10.6. †1 Împ. 12.29.

14. Cum puteþi sã ziceþi: „Suntem
viteji*, ostaºi gata de luptã”? *Isa. 16.6.

15. Moabul* este pustiit, cetãþile lui
se înalþã în fum, floarea tinerimii lui
este** înjunghiatã, zice Împãratul†, al
cãrui nume este Domnul oºtirilor.

*Vers. 8,9,18. **Cap. 50.27. †Cap. 46.18; 51.57.

16. Pieirea Moabului este aproape sã
vinã, nenorocirea lui vine în graba
mare.
17. Bociþi-l, toþi cei ce-l înconjuraþi,

toþi care-i cunoaºteþi numele! ªi ziceþi:
„Cum* a fost sfãrâmat acest puternic
toiag de cârmuire, acest toiag mãreþ!”

*Isa. 9.4; 14.4,5.

18. Coboarã-te din locaºul slavei,
ºezi jos pe pãmântul uscat, locuitoare*,
fiica Dibonului**! Cãci pustiitorul†
Moabului se suie împotriva ta ºi-þi
nimiceºte cetãþuile.

*Isa. 47.1. Cap. 46.19. **Num. 21.30. Isa. 15.2. †Vers. 8.

19. Stai* pe drum ºi pândeºte, locui-
toarea Aroerului**! Întreabã pe fugar
ºi pe cel scãpat ºi zi: „Ce s-a
întâmplat?” *Deut. 2.36. **1 Sam. 4.13,16.

20. Moabul este acoperit de ruºine,
cãci este zdrobit. Gemeþi* ºi strigaþi!
Vestiþi în Arnon** cã Moabul este
pustiit! *Isa. 16.7. **Num. 21.13.

21. A venit pedeapsa ºi peste þara
câmpiei*, peste Holon, peste Iahaþ,
peste Mefaat, *Vers. 8.

22. peste Dibon, peste Nebo, peste
Bet-Diblataim,
23. peste Chiriataim, peste Bet-

Gamul, peste Bet-Meon,
24. peste Cheriiot*, peste Boþra, peste

toate cetãþile din þara Moabului, fie
depãrtate, fie apropiate.

*Vers. 41. Amos 2.2.
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25. Tãria1* Moabului este frântã, ºi
braþul** lui, zdrobit, zice Domnul.

*Ps. 75.10. **Ezec. 30.21.

26. Îmbãtaþi-l*, cãci s-a semeþit
împotriva Domnului! De aceea, prãvã-
leascã-se Moabul în vãrsãtura lui ºi sã
ajungã de râs ºi el! *Cap. 25.15,27.

27. N-a fost Israel* de râsul tãu? A
fost** prins el oare printre hoþi, de dai
din cap ori de câte ori vorbeºti de el?

*Þef. 2.8. **Cap. 2.26.

28. Pãrãsiþi cetãþile ºi locuiþi în
stânci*, locuitori ai Moabului! ªi fiþi ca
porumbeii** care îºi fac cuibul pe mar-
ginea peºterilor! *Ps. 55.6,7. Vers. 9. **Cânt. 2.14.

29. Am auzit de fudulia* mândrului
Moab, de înfumurarea lui, de trufia
lui, de semeþirea lui ºi de inima lui
îngâmfatã. *Isa. 16.6, etc.

30. Cunosc, zice Domnul, înfumu-
rarea lui, lãudãroºiile lui deºarte ºi
faptele lui* de nimic. *Isa. 16.6. Cap. 50.36.

31. De aceea gem* pentru Moab ºi
Mã jelesc pentru tot Moabul; oamenii
suspinã pentru cei din Chir-Heres.

*Isa. 15.5; 16.7,11.

32. Vie* din Sibma, te plâng mai
mult decât Iaezerul; ramurile tale se
întindeau dincolo de mare, se întin-
deau pânã la marea Iaezerului; dar
pustiitorul s-a aruncat peste strângerea
roadelor tale ºi peste culesul viilor
tale. *Isa. 16.8,9.

33. ªi astfel, s-a dus bucuria* ºi
veselia din câmpiile ºi din þara rodi-
toare a Moabului. Am secat vinul din
teascuri – zice Domnul – nimeni nu
mai calcã teascul cu strigãte de
bucurie; sunt strigãte de rãzboi, nu
strigãte de bucurie. *Isa. 16.10. Ioel 1.12.

34. Strigãtele Hesbonului* rãsunã
pânã la Eleale, ºi glasul lor se aude
pânã la Iahaþ, de la Þoar** pânã la
Horonaim, pânã la Eglat-ªeliºia; cãci
ºi apele Nimrimului sunt prefãcute în
pustiu. *Isa. 15.4-6. **Isa. 15.5,6. Vers. 5.

35. Vreau s-o isprãvesc în Moab, zice
Domnul, cu cel ce se* suie pe înãl-
þimile de jertfã ºi aduce tãmâie
dumnezeului sãu. *Isa. 15.2; 16.12.

36. De aceea Îmi jeleºte inima* ca un
fluier pentru Moab, Îmi jeleºte inima
ca un fluier pentru oamenii din Chir-
Heres, pentru cã toate avuþiile pe care
le-au strâns** sunt pierdute.

*Isa. 15.5; 16.11. **Isa. 15.7.

37. Cãci toate capetele sunt rase*,

toate bãrbile sunt tãiate; pe toate mâinile
sunt tãieturi de jale, ºi pe coapse**,
saci. *Isa. 15.2,3. Cap. 47.5. **Gen. 37.34.

38. Pe toate acoperiºurile Moabului
ºi în pieþe sunt numai bocete, pentru
cã am sfãrâmat Moabul ca pe un vas*
fãrã preþ, zice Domnul. *Cap. 22.28.

39. Cât este de sfãrâmat Moabul!
Gemeþi! Cât de ruºinos întoarce Moa-
bul spatele! Moabul ajunge astfel de
râs ºi de pominã pentru toþi cei 
ce-l înconjoarã.”
40. Cãci aºa vorbeºte Domnul: „Iatã

cã vrãjmaºul zboarã ca vulturul* ºi îºi
întinde** aripile asupra Moabului!
*Deut. 28.49. Cap. 49.22. Dan. 7.4. Osea 8.1. Hab. 1.8. 
**Isa. 8.8.

41. Cheriiotul este luat, cetãþuile*
sunt cucerite, ºi în ziua aceea, inima**
vitejilor Moabului este ca inima unei
femei în durerile naºterii. *Vers. 24. 
**Isa. 13.8; 21.3. Cap. 30.6; 49.22,24; 50.43; 51.30. Mica 4.9.

42. Astfel Moabul va fi nimicit de tot
ºi nu* va mai fi un popor, cãci s-a
semeþit împotriva Domnului.

*Ps. 83.4. Isa. 7.8.

43. Groaza*, groapa ºi laþul sunt
peste tine, locuitor al Moabului, zice
Domnul. *Isa. 24.17,18.

44. Cel ce fuge de groazã cade în
groapã, ºi cel ce se ridicã din groapã
se prinde în laþ; cãci aduc* asupra lui,
asupra Moabului, anul pedepsei lui,
zice Domnul. *Cap. 11.23.

45. Fugarii se opresc sleiþi de puteri
la umbra Hesbonului; dar din Hesbon
iese* un foc, o flacãrã iese din mij-
locul Sihonului ºi mistuie laturile**
Moabului ºi creºtetul capului celor ce
se fãlesc. *Num. 21.28. **Num. 24.17.

46. Vai de tine*, Moabule! Poporul
din Chemoº este pierdut! Cãci fiii tãi
sunt luaþi prinºi de rãzboi, ºi fiicele
tale, prinse de rãzboi. *Num. 21.29.

47. Dar în vremurile* de apoi, voi
aduce înapoi pe prinºii de rãzboi ai
Moabului, zice Domnul.”
Aceasta este judecata asupra Moa-

bului. *Cap. 49.6,39.

491. Asupra copiilor* lui Amon.
Aºa vorbeºte Domnul: „N-are

Israel fii? ªi n-are moºtenitori? Atunci
pentru ce stãpâneºte Malcom Gadul**
ºi locuieºte poporul lui în cetãþile lui?

*Ezec. 21.28; 25.2. Amos 1.13. Þef. 2.8,9. **Amos 1.13.

2. De aceea, iatã cã vin zile, zice
Domnul, când voi face sã rãsune stri-

IEREMIA 48, 49788

1. Evreieºte: cornul

gãtul de rãzboi împotriva Rabei*
copiilor lui Amon. Ea va ajunge un
morman de dãrâmãturi, ºi satele sale
vor fi arse de foc. Atunci Israel va
izgoni pe cei ce-l izgoniserã, zice
Domnul. *Ezec. 25.5. Amos 1.14.

3. Gemi, Hesbonule, cãci Ai este
pustiit! Strigaþi, fiicele Rabei, îmbrã-
caþi-vã* cu saci ºi bociþi-vã alergând
încoace ºi încolo de-a lungul zidu-
rilor! Cãci Malcom se duce în robie cu
preoþii** ºi cãpeteniile sale!

*Isa. 32.11. Cap. 4.8; 6.26. **Cap. 48.7. Amos 1.15.

4. Ce te lauzi cu vãile? Valea ta se
scurge, fiicã* rãzvrãtitã, care te încre-
deai în vistieriile tale ºi** ziceai:
„Cine va veni împotriva mea?”

*Cap. 3.14; 7.24. **Cap. 21.13.

5. Iatã, voi aduce groaza peste tine,
zice Domnul Dumnezeul oºtirilor; ea
va veni din toate împrejurimile tale,
fiecare din voi va fi izgonit drept îna-
inte, ºi nimeni nu va strânge pe fugari!
6. Dar, dupã aceea*, voi aduce înapoi

pe prinºii de rãzboi ai copiilor lui
Amon, zice Domnul.” *Vers. 39. Cap. 48.47.

7. Asupra* Edomului.
Aºa vorbeºte Domnul oºtirilor:

„Nu** mai este înþelepciune în Teman?
A pierit† chibzuinþa de la oamenii
pricepuþi? S-a dus înþelepciunea lor?

*Ezec. 25.12. Amos 1.11. **Obad. 8. †Isa. 19.

8. Fugiþi*, daþi dosul, plecaþi în
peºteri, locuitori ai** Dedanului! Cãci
voi aduce nenorocirea peste Esau, la
vremea când îl voi pedepsi.

*Vers. 30. **Cap. 25.23.

9. Oare, dacã ar veni niºte* cule-
gãtori de struguri la tine, nu þi-ar lãsa
nimic de cules pe urma culegãtorilor?
Dacã ar veni niºte hoþi noaptea, n-ar
pustii decât pânã s-ar sãtura! *Obad. 5.

10. Dar* Eu însumi voi despuia pe
Esau, îi voi descoperi ascunzãtorile,
ºi** nu va putea sã se ascundã. Copiii
lui, fraþii lui, vecinii lui vor pieri, ºi el
nu va mai fi! *Mal. 1.3. **Isa. 17.14.

11. Lasã pe orfanii tãi! Eu îi voi þine
în viaþã, ºi vãduvele tale sã se încreadã
în Mine!”
12. Cãci aºa vorbeºte Domnul: „Iatã*

cã cei ce nu trebuiau sã bea potirul
totuºi îl vor bea; ºi tu sã rãmâi nepe-
depsit? Nu, nu vei rãmâne nepedepsit,
ci îl vei bea ºi tu! *Cap. 25.29. Obad. 16.

13. Cãci pe Mine însumi jur*, zice
Domnul, cã Boþra** va fi datã pradã
pustiiri, ocãrii, nimicirii ºi blestemului,

ºi toate cetãþile ei se vor preface în
niºte dãrâmãturi veºnice.”

*Gen. 22.16. Isa. 45.23. Amos 6.8. **Isa. 34.6; 63.1.

14. Am auzit o veste* de la Domnul,
ºi un sol a fost trimis printre neamuri:
„Strângeþi-vã ºi porniþi împotriva ei!
Sculaþi-vã pentru rãzboi! *Obad. 1-3.

15. Cãci iatã, te voi face mic printre
neamuri, dispreþuit printre oameni.
16. Înfumurarea ta, îngâmfarea inimii

tale te-a rãtãcit, pe tine care locuieºti
în crãpãturile stâncilor ºi care stai pe
vârful dealurilor. Dar, chiar* dacã þi-ai
aºeza cuibul** tot atât de sus ca al
vulturului, ºi de acolo† te voi prãbuºi,
zice Domnul. *Obad. 4. **Iov 39.27. †Amos 9.2.

17. Edomul va fi pustiit; toþi* cei ce
vor trece pe lângã el se vor mira ºi vor
fluiera pentru toate rãnile lui.

*Cap. 18.16; 50.13.

18. Ca* ºi Sodoma ºi Gomora, ºi
cetãþile vecine, care au fost nimicite,
zice Domnul, nici el nu va mai fi
locuit, ºi nimeni nu se va mai aºeza
acolo...

*Gen. 19.25. Deut. 29.23. Cap. 50.40. Amos 4.11.

19. Iatã*, vrãjmaºul se suie ca un leu
de pe malurile** îngâmfate ale Iorda-
nului împotriva locuinþei tale tari;
deodatã voi face Edomul sã fugã de
acolo ºi voi pune peste el pe acela pe
care l-am ales. Cãci cine† este ca Mine?
Cine-Mi va porunci? Cine-Mi†† va sta
împotrivã?

*Cap. 50.44,etc. **Cap. 12.5. †Exod 15.11. ††Iov 41.19.

20. De aceea*, ascultaþi hotãrârea
pe care a luat-o Domnul împotriva
Edomului ºi planurile pe care le-a
fãcut împotriva locuitorilor din Teman:
„Cu adevãrat îi vor târî ca pe niºte oi
slabe, cu adevãrat li se va pustii locu-
inþa! *Cap. 50.45.

21. De vuietul cãderii lor se cutre-
murã* pãmântul; strigãtul lor se aude
pânã la Marea Roºie... *Cap. 50.46.

22. Iatã*, ca vulturul înainteazã
vrãjmaºul ºi zboarã, îºi întinde aripile
peste Boþra, ºi în ziua aceea inima
vitejilor Edomului este ca inima unei
femei în durerile naºterii.”

*Cap. 4.13; 48.40,41.

23. Asupra Damascului*.
„Hamatul ºi Arpadul sunt roºii de

ruºine, cãci au auzit o veste rea, ºi
tremurã; frica lor este ca** o mare
înfuriatã care nu se poate potoli.

*Isa. 17.1; 37.13. Amos 1.3. Zah. 9.1,2. **Isa. 57.20.

24. Damascul este topit, se întoarce
sã fugã, îl ia groaza, îl apucã neliniºtea*
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ºi durerile ca pe o femeie în durerile
naºterii. –

*Isa. 13.8. Vers. 22. Cap. 4.31; 6.24; 30.6; 48.41. 

25. Ah! cum nu este cruþatã cetatea*
slãvitã, cetatea bucuriei Mele**! –

*Cap. 33.9; 51.41. **Cap. 50.30; 51.4.

26. De aceea tinerii* ei vor cãdea pe
uliþe ºi toþi bãrbaþii ei de rãzboi vor
pieri în ziua aceea, zice Domnul
oºtirilor. *Amos 1.4.

27. Voi pune foc* zidurilor Damas-
cului, ºi va mistui casele împãrãteºti
din Ben-Hadad.” *Isa. 21.13.

28. Asupra Chedarului* ºi împãrã-
þiilor Haþorului, pe care le-a bãtut
Nebucadneþar, împãratul Babilonului.
Aºa vorbeºte** Domnul: „Sculaþi-vã,

suiþi-vã împotriva Chedarului ºi nimi-
ciþi pe fiii rãsãritului! *Judc. 6.3. **Iov 1.3.

29. Le vor lua corturile* ºi turmele,
le vor ridica pânzele, tot calabalâcul ºi
cãmilele, ºi le vor striga: „Spaimã**
de jur împrejur!” *Ps. 120.5. **Cap. 6.25; 46.5.

30. Fugiþi*, fugiþi din toate puterile
voastre, cãutaþi o locuinþã deoparte,
locuitori ai Haþorului! – zice Domnul
– cãci Nebucadneþar, împãratul Babi-
lonului, a luat o hotãrâre împotriva
voastrã, a fãcut un plan împotriva
voastrã. *Vers. 8.

31. Sculaþi-vã, suiþi-vã împotriva
unui neam* liniºtit care locuieºte fãrã
teamã, zice Domnul; n-are nici porþi,
nici zãvoare ºi locuieºte** singur.

*Ezec. 38.11. **Num. 23.9. Deut. 33.28. Mica 7.14.

32. Cãmilele lor vor fi de jaf, ºi
mulþimea turmelor lor va fi o pradã.
Voi risipi* în toate vânturile pe cei 
ce-ºi rad** colþurile bãrbii ºi le voi
aduce pieirea din toate pãrþile – zice
Domnul. *Vers. 36. Ezec. 5.10. **Cap. 9.26; 25.23.
33. Haþorul* va fi astfel vizuina ºaca-

lilor, un pustiu pe vecie; nimeni** nu
va locui în el ºi nici un om nu va ºedea
în el.” *Cap. 9.21; 10.22. Mal. 1.3. **Vers. 18.

34. Cuvântul Domnului care a fost
spus prorocului Ieremia asupra
Elamului*, la începutul domniei lui
Zedechia, împãratul lui Iuda, sunã
astfel: *Cap. 25.25.

35. Aºa vorbeºte Domnul oºtirilor:
„Iatã, voi sfãrâma arcul Elamului*,
puterea lui de cãpetenie. *Isa. 22.6.

36. Voi aduce asupra Elamului cele
patru vânturi de la cele patru margini
ale cerului, îi voi risipi în toate
vânturile* acestea, ºi nu va fi nici un
popor la care sã n-ajungã fugari din
Elam. *Vers. 32.

37. Voi face ca locuitorii Elamului
sã tremure înaintea vrãjmaºilor lor ºi
înaintea celor ce vor sã-i omoare. Voi
aduce nenorociri peste ei, mânia Mea
aprinsã, zice Domnul, ºi-i voi urmãri*
cu sabia, pânã ce îi voi nimici.

*Cap. 9.16; 48.2.

38. Îmi voi aºeza scaunul de domnie
în Elam* ºi-i voi nimici împãratul ºi
cãpeteniile, zice Domnul. *Cap. 43.10.

39. Dar în zilele de apoi* voi aduce
înapoi pe prinºii de rãzboi ai Elamu-
lui, zice Domnul.” *Vers. 6. Cap. 48.47. 

501. Iatã cuvântul rostit de Domnul
asupra* Babilonului, asupra þãrii

haldeilor, prin prorocul Ieremia:
*Isa. 13.1; 21.1; 47.1.

2. „Daþi de ºtire printre neamuri, daþi
de veste ºi înãlþaþi un steag! Vestiþi, 
n-ascundeþi nimic! Spuneþi: „Babilonul
este luat! Bel* este acoperit de ruºine,
Merodac este zdrobit! Idolii** lui sunt
acoperiþi de ruºine, idolii lui sunt
sfãrâmaþi!” *Isa. 46.1. Cap. 51.44. **Cap. 43.12,13.

3. Cãci împotriva lui se suie un
neam* de la** miazãnoapte, care-i va
preface þara într-un pustiu, ºi nu va
mai fi locuitã: atât oamenii cât ºi
dobitoacele fug ºi se duc.

*Isa. 13.17,18,20. Vers. 39,40. **Cap. 51.48.

4. În zilele acelea, în vremurile
acelea, zice Domnul, copiii lui Israel
ºi copiii lui Iuda* se vor întoarce
împreunã; vor merge** plângând ºi
vor cãuta† pe Domnul Dumnezeul lor.

*Osea 1.11. **Ezra 3.12,13. Ps. 126.5,6. Cap. 31.9.
Zah. 12.10. †Osea 3.5.

5. Vor întreba de drumul Sionului, îºi
vor întoarce privirile spre el ºi vor
zice: „Veniþi sã ne alipim de Domnul
printr-un legãmânt* veºnic care sã nu
fie uitat niciodatã!” *Cap. 31.31,etc.; 32.40.

6. Poporul Meu era o turmã de oi*
pierdute; pãstorii lor îi rãtãceau, îi
fãceau sã cutreiere** munþii; treceau de
pe munþi pe dealuri, uitându-ºi staulul.

*Isa. 53.6. Vers. 17. 1 Pet. 2.25. **Cap. 2.20; 3.6,23.

7. Toþi cei ce-i gãseau îi mâncau*, ºi
vrãjmaºii lor** ziceau: „Noi nu† suntem
vinovaþi fiindcã au pãcãtuit împotriva
Domnului, Locaºul neprihãnirii††,
împotriva Domnului, Nãdejdea*†
pãrinþilor lor.” – *Ps. 79.7. **Cap. 40.2,3. 
Zah. 11.5. †Cap. 2.3. Dan. 9.16. ††Ps. 90.1; 91.1. *†Ps. 22.4.

8. Fugiþi* din Babilon, ieºiþi din þara
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haldeilor ºi mergeþi ca niºte þapi în
fruntea turmei!

*Isa. 48.20. Cap. 51.6,45. Zah. 2.6,7. Apoc. 18.4.

9. Cãci iatã* cã voi ridica ºi voi
aduce împotriva Babilonului o mulþime
de neamuri mari din þara de la
miazãnoapte; se vor înºirui** în ºiruri
de bãtaie împotriva lui ºi vor pune
stãpânire pe el; sãgeþile lor sunt ca ale
unui rãzboinic iscusit, care nu se
întoarce cu mâinile† goale.
*Vers. 3,41.  Cap. 25.14; 51.27. **Vers. 14,29. †2 Sam. 1.22.

10. Astfel va fi datã pradã jafului
Haldeea, ºi toþi* cei ce o vor jefui se
vor sãtura de jaf, zice Domnul.

*Apoc. 17.16.

11. Cãci voi v-aþi bucurat* ºi v-aþi
veselit, când Mi-aþi jefuit moºtenirea
Mea! Da, sãreaþi ca o juncanã** în
iarbã, nechezaþi ca niºte armãsari
focoºi! *Isa. 47.6. **Osea 10.11.

12. Mama voastrã este acoperitã de
ruºine, cea care v-a nãscut roºeºte de
ruºine; iatã, ea este coada neamurilor,
este un pustiu, un pãmânt uscat ºi fãrã
apã!
13. Din pricina mâniei Domnului nu

va mai fi locuitã ºi va fi* o pustietate.
Toþi** cei ce vor trece pe lângã
Babilon se vor mira ºi vor fluiera
pentru toate rãnile lui.

*Cap. 25.12. **Cap. 49.17.

14. Înºiruiþi-vã* de bãtaie împrejurul
Babilonului, voi toþi** arcaºii! Trageþi
împotriva lui, nu faceþi economie de
sãgeþi! Cãci a pãcãtuit împotriva Dom-
nului. *Vers. 9. Cap. 51.2. **Vers. 29. Cap. 49.35. 

15. Scoateþi din toate pãrþile un
strigãt de rãzboi împotriva lui! El
întinde* mâinile; temeliile i se prãbu-
ºesc; zidurile** i se surpã. Cãci este
rãzbunarea† Domnului. Rãzbunaþi-vã
pe el! Faceþi-i cum†† a fãcut ºi el!

*1 Cron. 29.24. 2 Cron. 30.8. Plân. 5.6. Ezec. 17.18. **Cap.
51.58. †Cap. 51.6,11. ††Ps. 137.8. Vers. 29. Apoc. 18.6.

16. Nimiciþi cu desãvârºire din
Babilon pe cel ce seamãnã ºi pe cel
ce mânuieºte secera la vremea seceri-
ºului! Înaintea sabiei nimicitorului,
fiecare* sã se întoarcã la poporul sãu,
fiecare sã fugã spre þara lui.

*Isa. 13.14. Cap. 51.9.

17. Israel este o oaie rãtãcitã* pe care
au gonit-o** leii; împãratul† Asiriei a
mâncat-o cel dintâi; ºi acesta din urmã
i-a zdrobit oasele, acest Nebucad-
neþar††, împãratul Babilonului.”

*Vers. 6. **Cap. 2.15. †2 Împ. 17.6. ††2 Împ. 24.10,14.

18. De aceea, aºa vorbeºte Domnul
oºtirilor, Dumnezeul lui Israel: „Iatã,
voi pedepsi pe împãratul Babilonului
ºi þara lui, cum am pedepsit pe
împãratul Asiriei.
19. Voi aduce înapoi* pe Israel în

pãºunea lui; va paºte pe Carmel ºi pe
Basan ºi îºi va potoli foamea pe
muntele lui Efraim ºi în Galaad.

*Isa. 65.10. Cap. 33.12. Ezec. 34.13,14.

20. În zilele acelea, în vremea aceea
– zice Domnul – se va cãuta nele-
giuirea* lui Israel, ºi nu va mai fi, ºi
pãcatul lui Iuda, ºi nu se va mai gãsi;
cãci voi ierta rãmãºiþa** pe care o voi
lãsa. *Cap. 31.34. **Isa. 1.9.

21. Suie-te împotriva þãrii de douã ori
rãzvrãtitã*, împotriva locuitorilor ei,
ºi pedepseºte-i! Urmãreºte, mãce-
lãreºte, nimiceºte-i! – zice Domnul –
ºi împlineºte în totul poruncile**
Mele! *Ezec. 23.23. **2 Sam. 16.11. 2 Împ. 
18.25. 2 Cron. 36.23. Isa. 10.6; 44.28; 48.14. Cap. 34.22.

22. Strigãte de rãzboi* rãsunã în þarã,
ºi prãpãdul este mare. *Cap. 51.54.

23. Cum s-a rupt ºi s-a sfãrâmat
ciocanul* întregului pãmânt! Babilonul
este nimicit în mijlocul neamurilor!

*Isa. 14.6. Cap. 51.20.

24. Þi-am întins o cursã ºi ai fost
prins, Babilonule, fãrã* sã te aºtepþi.
Ai fost ajuns, apucat, pentru cã ai
luptat împotriva Domnului.

*Cap. 51.8,31,39,57. Dan. 5.30,31.

25. Domnul ªi-a deschis casa de
arme ºi a scos din ea armele* mâniei
Lui; cãci aceasta este o lucrare a
Domnului Dumnezeului oºtirilor în
þara haldeilor. – *Isa. 13.5.

26. Pãtrundeþi din toate pãrþile în
Babilon, deschideþi-i grânarele, faceþi-le
niºte mormane ca niºte grãmezi de snopi
ºi nimiciþi-le. Nimic sã nu mai rãmânã
din el!
27. Ucideþi-i toþi taurii* ºi înjughiaþi-i!

Vai de ei! Cãci le-a venit ziua, vremea
pedepsirii** lor! –

*Ps. 22.12. Isa. 34.7. Cap. 46.21. **Vers. 31. Cap. 48.44. 

28. Ascultaþi strigãtele fugarilor, ale
celor ce scapã din þara Babilonului, ca
sã vesteascã* în Sion rãzbunarea
Domnului Dumnezeului nostru, rãzbu-
narea pentru Templul Sãu! *Cap. 51.10,11.

29. Chemaþi împotriva Babilonului
pe arcaºi, voi toþi* care încordaþi
arcul! Tãbãrâþi în jurul lui ca nimeni
sã nu scape, rãsplãtiþi-i** dupã faptele
lui, faceþi-i întocmai cum a fãcut ºi el!
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Cãci† s-a semeþit împotriva Domnului,
împotriva Sfântului lui Israel! –

*Vers. 14. **Vers. 15. Cap. 51.56. Apoc. 18.6. †Isa. 47.10.

30. De aceea*, tinerii lui vor cãdea pe
uliþe, ºi toþi oamenii lui de rãzboi vor
pieri în ziua aceea, zice Domnul.

*Cap. 49.26; 51.4.

31. Iatã, am necaz pe tine, îngâmfa-
tule! – zice Domnul Dumnezeul oºti-
rilor; cãci þi-a sosit ziua*, vremea
pedepsirii tale! *Vers. 27.

32. Îngâmfatul acela se va poticni ºi
va cãdea, ºi nimeni nu-l va ridica, voi
pune* foc cetãþilor lui, ºi-i va mistui
toate împrejurimile.” *Cap. 21.14.

33. Aºa vorbeºte Domnul oºtirilor:
„Copiii lui Israel ºi copiii lui Iuda sunt
apãsaþi împreunã; toþi cei ce i-au dus
robi îi opresc ºi nu vor sã le dea
drumul.
34. Dar* puternic este Rãzbunãtorul

lor, El, al cãrui nume** este Domnul
oºtirilor. El le va apãra pricina, ca sã
dea odihnã þãrii ºi sã facã pe locuitorii
Babilonului sã tremure.

*Apoc. 18.8. **Isa. 47.4.

35. Sabia împotriva haldeilor! – zice
Domnul – împotriva locuitorilor Babi-
lonului, împotriva cãpeteniilor* ºi
înþelepþilor** lui! *Dan. 5.30. **Isa. 47.13.

36. Sabia împotriva prorocilor min-
ciunii*, ca sã ajungã ca niºte oameni
fãrã minte! Sabia împotriva vitejilor
lui, ca sã rãmânã încremeniþi!

*Isa. 44.25. Cap. 48.30.

37. Sabia împotriva cailor ºi carelor
lui, împotriva oamenilor* de tot felul
care sunt în mijlocul lui, ca sã ajungã**
ca femeile! Sabia împotriva vistie-
riilor lui, ca sã fie jefuite!

*Cap. 25.20,24. Ezec. 30.5. **Cap. 51.30. Naum 3.13.

38. Seceta* peste apele lui, ca sã
sece! Cãci este o þarã de idoli**, ºi au
înnebunit cu idolii lor. *Isa. 44.27. 
Cap. 51.32,36. Apoc. 16.12. **Vers. 2. Cap. 51.44,47,52.

39. De aceea*, fiarele pustiului se vor
aºeza acolo împreunã cu ºacalii, ºi
struþii vor locui acolo; nu va mai fi
locuit niciodatã, ci veºnic va rãmâne
nelocuit**. *Isa. 13.21,22; 
34.14. Cap. 51.37. Apoc. 18.2. **Isa. 13.20. Cap. 25.12.

40. Ca* ºi Sodoma ºi Gomora ºi
cetãþile vecine, pe care le-a nimicit
Dumnezeu, zice Domnul, aºa nu va
mai fi locuit nici el, ºi nimeni nu se va
mai aºeza acolo. 

*Gen. 19.25. Isa. 13.19. Cap. 49.18; 51.26.

41. Iatã*, vine un popor de la miazã-
noapte, ºi un neam mare ºi niºte împã-

raþi puternici se ridicã de la marginile
pãmântului.

*Vers. 9. Cap. 6.22; 25.14; 51.27. Apoc. 17.16.

42. Poartã* arc ºi suliþã, sunt**
necruþãtori ºi fãrã milã; glasul† le
mugeºte ca marea; sunt cãlare pe cai,
ca un om gata de luptã, împotriva ta,
fiica Babilonului!

*Cap. 6.23. **Isa. 13.18. †Isa. 5.30.

43. Împãratul Babilonului aude
vestea, mâinile i se slãbesc ºi îl apucã
groaza* ca durerea pe o femeie care
naºte... *Cap. 49.24.

44. Iatã, vrãjmaºul* se suie ca un leu
de pe malurile îngâmfate ale Iorda-
nului împotriva locuinþei tale tari;
deodatã îi voi izgoni de acolo ºi voi
pune peste ei pe acela pe care 
l-am ales. Cãci cine** este ca Mine?
Cine-Mi va porunci? ªi care cãpetenie
Îmi va sta împotrivã?”

*Cap. 49.19, etc. **Iov 41.10. Cap. 49.19.

45. De aceea, ascultaþi hotãrârea* pe
care a luat-o Domnul împotriva Babi-
lonului ºi planurile pe care le-a fãcut
El împotriva þãrii haldeilor: „Cu ade-
vãrat îi vor târî ca pe niºte oi slabe, cu
adevãrat le vor pustii locuinþa.

*Isa. 14.24, etc. Cap. 51.11.

46. De strigãtul* luãrii Babilonului
se cutremurã pãmântul ºi se aude un
strigãt de durere printre neamuri.”

*Apoc. 18.9.

511. Aºa vorbeºte Domnul: „Iatã,
ridic împotriva Babilonului ºi

împotriva locuitorilor Haldeii un
vânt* nimicitor. *2 Împ. 19.7. Cap. 4.11.

2. Trimit împotriva Babilonului niºte
vânturãtori* care-l vor vântura ºi-i vor
goli þara. Vor veni din toate pãrþile
asupra lui, în ziua** nenorocirii.

*Cap. 15.7. **Cap. 50.14.

3. Sã se întindã arcul împotriva celui
ce* îºi întinde arcul, împotriva celui
ce se mândreºte în platoºa lui! Nu
cruþaþi pe tinerii lui! Nimiciþi cu
desãvârºire toatã** oºtirea lui!

*Cap. 50.14. **Cap. 50.21.

4. Sã cadã uciºi în þara haldeilor,
strãpunºi* de lovituri pe uliþele Babi-
lonului! *Cap. 49.26; 50.30,37.

5. Cãci Israelul ºi Iuda nu sunt
pãrãsiþi de Dumnezeul lor, de Domnul
oºtirilor, ºi þara haldeilor este plinã
de nelegiuiri împotriva Sfântului lui
Israel.”
6. Fugiþi* din Babilon ºi fiecare sã-ºi

scape viaþa, ca nu cumva sã pieriþi
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în pieirea lui! Cãci aceasta este o
vreme** de rãzbunare pentru Domnul!
El îi va† rãsplãti dupã faptele lui.

*Cap. 50.8. Apoc. 18.4. **Cap. 50.15,28. †Cap. 25.14.

7. Babilonul* era în mâna Domnului
un potir de aur care îmbãta tot pãmântul;
neamurile au bãut** din vinul lui; de
aceea au fost neamurile ca într-o†
nebunie. *Apoc. 17.4. **Apoc. 14.8. †Cap. 25.16.

8. Deodatã cade* Babilonul ºi este
zdrobit! Vãitaþi-l**, aduceþi leac ali-
nãtor† pentru rana lui; poate cã se va
vindeca! – *Isa. 21.9. Apoc. 
14.8; 18.2. **Cap. 48.20. Apoc. 18.9,11,19. †Cap. 46.11.

9. Am voit sã vindecãm Babilonul,
dar nu s-a vindecat! Pãrãsiþi-l*, ºi
haidem fiecare în þara noastrã, cãci
pedeapsa** lui a ajuns pânã la ceruri
ºi se înalþã pânã la nori. –

*Isa. 25.14. Cap. 50.16. **Apoc. 18.5.

10. Domnul scoate* la luminã drep-
tatea pricinii noastre: veniþi sã isto-
risim** în Sion lucrarea Domnului
Dumnezeului nostru. *Ps. 37.6. **Cap. 50.28.

11. Ascuþiþi* sãgeþile, prindeþi scutu-
rile! Domnul** a aþâþat duhul împã-
raþilor Mediei, pentru cã vrea† sã
nimiceascã Babilonul; cãci aceasta este
rãzbunarea†† Domnului, rãzbunarea
pentru Templul Sãu.
*Cap. 46.4. **Isa. 13.17. Vers. 28. †Cap. 50.45. ††Cap. 50.28.

12. Înãlþaþi* un steag împotriva zidu-
rilor Babilonului! Întãriþi-i strãjile,
puneþi caraule, întindeþi curse! Cãci
Domnul a luat o hotãrâre ºi aduce la
îndeplinire ce a rostit împotriva locu-
itorilor Babilonului. *Naum 2.1; 3.14.

13. Tu*, care locuieºti lângã ape mari
ºi care ai vistierii nemãrginite, þi-a
venit sfârºitul, ºi lãcomia ta a ajuns la
capãt! *Apoc. 17.1,15.

14. Domnul* oºtirilor a jurat pe Sine
însuºi: „Da, te voi umple de oameni
ca** de niºte lãcuste, ºi vor scoate†
strigãte de rãzboi împotriva ta.”

*Cap. 49.13. Amos 6.8. **Naum 3.15. †Cap. 50.15.

15. El a fãcut* pãmântul cu puterea
Lui, a întemeiat lumea cu înþelep-
ciunea Lui, a întins** cerurile cu
priceperea Lui.
*Gen. 1.1,6. Cap. 10.12, etc. **Iov 9.8. Ps. 104.2. Isa. 40.22.

16. De glasul* Lui urlã apele în
ceruri; El ridicã** norii de la margi-
nile pãmântului, dã naºtere la fulgere
ºi ploaie ºi scoate vântul din cãmãrile
lui. *Cap. 10.13. **Ps. 135.7.

17. Atunci orice om* se vede cât este
de prost cu ºtiinþa lui, orice argintar

rãmâne ruºinat de chipurile lui cioplite;
cãci idolii** lui nu sunt decât minciunã
ºi n-au nici o suflare în ei!

*Cap. 10.14. **Cap. 50.2.

18. Sunt o nimica* toatã ºi o lucrare
de râs: când le vine pedeapsa, pier cu
desãvârºire! *Cap. 10.15.

19. Dar Cel ce este* partea lui Iacov
nu este ca ei; cãci El a întocmit totul,
ºi Israel este seminþia moºtenirii Lui:
Domnul oºtirilor este numele Lui.

*Cap. 10.16.

20. „Tu* Mi-ai fost un ciocan ºi o
unealtã de rãzboi. Am zdrobit neamuri
prin tine, am nimicit împãrãþii prin
tine. *Isa. 10.5,15. Cap. 50.23.

21. Prin tine am sfãrâmat pe cal ºi pe
cãlãreþul lui;
22. prin tine am sfãrâmat carul ºi pe

cel ce ºedea în el. Prin tine am
sfãrâmat pe bãrbat ºi pe femeie; prin
tine am sfãrâmat pe bãtrân* ºi pe
copil; prin tine am sfãrâmat pe tânãr ºi
pe fatã. *2 Cron. 36.17.

23. Prin tine am sfãrâmat pe pãstor ºi
turma lui; prin tine am sfãrâmat pe
plugar ºi boii lui; prin tine am sfãrâ-
mat pe cârmuitor ºi pe cãpeteniile lui.
24. Dar acum, voi rãsplãti* Babi-

lonului ºi tuturor locuitorilor Haldeii
tot rãul pe care l-au fãcut Sionului,
sub ochii voºtri, zice Domnul.

*Cap. 50.15,29.

25. Iatã, am necaz pe tine, munte*
nimicitor, zice Domnul, pe tine, care
nimiceai tot pãmântul! Îmi voi întinde
mâna peste tine, te voi prãvãli de la
înãlþimea stâncilor ºi te voi preface**
într-un munte aprins.

*Isa. 13.2. Zah. 4.7. **Apoc. 8.8.

26. Nu se vor mai scoate din tine nici
pietre din capul unghiului clãdirii, nici
pietre pentru temelii; cãci vei fi* o
dãrâmãturã veºnicã, zice Domnul...”

*Cap. 50.40.

27. Înãlþaþi* un steag pe pãmânt!
Sunaþi din trâmbiþã printre neamuri!
Pregãtiþi** neamurile împotriva lui,
chemaþi împotriva lui împãrãþiile†
Araratului, Miniului ºi Aºchenazului!
Puneþi cãpetenii de oaste împotriva
lui! Faceþi sã înainteze caii ca niºte
lãcuste zbârlite!

*Isa. 13.2. **Cap. 25.14. †Cap. 50.41.

28. Pregãtiþi împotriva lui pe neamuri,
pe împãraþii* Mediei, pe cârmuitorii
lui ºi pe toate cãpeteniile lui, ºi toatã
þara de sub stãpânirea lor! *Vers. 11.

IEREMIA 51 793



29. Se clatinã pãmântul, se cutre-
murã; cãci planul Domnului împotriva
Babilonului se împlineºte; ºi El va
face* din þara Babilonului un pustiu
nelocuit. *Vers. 43. Cap. 50.13,39,40. 

30. Vitejii Babilonului nu mai luptã,
ci stau în cetãþui; puterea le este sleitã
ºi au ajuns* ca niºte femei. Vrãjmaºii
pun foc locuinþelor lor ºi le sfãrâmã**
zãvoarele! *Isa. 19.16. 
Cap. 48.41; 50.37. **Plân. 2.9. Amos 1.5. Naum 3.13.

31. Se întâlnesc alergãtorii*, se încru-
ciºeazã solii ca sã vesteascã împã-
ratului Babilonului cã cetatea lui este
luatã din toate pãrþile, *Cap. 50.24.

32. cã trecãtorile* sunt luate, bãlþile
cu trestie sunt uscate de foc, ºi oamenii
de rãzboi, îngroziþi.” *Cap. 50.38.

33. Cãci aºa vorbeºte Domnul oºti-
rilor, Dumnezeul lui Israel: „Fiica
Babilonului este ca* o arie pe vremea
când este cãlcatã cu picioarele**: încã
o clipã, ºi va† veni pentru ea vremea
seceriºului.”

*Isa. 21.10. Amos 1.3. Mica 4.13. **Isa. 41.15. Hab. 3.12.
†Isa. 17.5, etc. Osea 6.11. Ioel 3.13. Apoc. 14.15,18.

34. „Nebucadneþar, împãratul Babilo-
nului, m-a mâncat*, m-a nimicit; m-a
fãcut ca un vas gol; m-a înghiþit ca un
balaur, ºi-a umplut pântecele cu ce
aveam mai scump ºi m-a izgonit.

*Cap. 50.17.

35. Silnicia fãcutã faþã de mine ºi faþã
de carnea mea sfâºiatã sã se întoarcã
asupra Babilonului, zice locuitoarea
Sionului.” „Sângele meu sã cadã asu-
pra locuitorilor Haldeii! – zice Ierusa-
limul.” –
36. De aceea, aºa vorbeºte Domnul:

„Iatã, îþi voi apãra pricina* ºi te voi
rãzbuna! Voi seca** marea Babilo-
nului ºi-i voi usca izvorul.

*Cap. 50.34. **Cap. 50.38.

37. Babilonul* va ajunge un morman
de dãrâmãturi, o vizuinã de ºacali, un
pustiu** ºi o batjocurã, ºi nu va mai
avea locuitori.

*Isa. 13.22. Cap. 50.39. Apoc. 18.2. **Cap. 25.9,18.

38. Vor rãcni împreunã ca niºte lei,
vor þipa ca niºte pui de lei.
39. Când vor fi încãlziþi de vin, le voi

da sã bea ºi-i voi îmbãta*, ca sã se
veseleascã, ºi apoi sã adoarmã somnul
cel de veci, ca sã nu se mai scoale,
zice Domnul! *Vers. 57.

40. Îi voi coborî ca pe niºte miei la
tãiere, ca pe niºte berbeci ºi niºte þapi.
41. Cum s-a luat ªeºacul*! Cum a

fost cucerit acela a cãrui slavã** umplea

tot pãmântul! Cum a fost nimicit Babi-
lonul din mijlocul neamurilor!

*Cap. 25.26. **Isa. 13.19. Cap. 49.25. Dan. 4.30.

42. Marea s-a înãlþat peste Babilon:
Babilonul a fost acoperit de mulþimea*
valurilor sale. *Isa. 8.7,8.

43. Cetãþile* lui au ajuns un pustiu,
un pãmânt fãrã apã ºi pustiu, o þarã
unde nimeni nu locuieºte ºi pe unde
nici un om nu trece. *Vers. 29. Cap. 50.39,40. 

44. Voi pedepsi* pe Bel în Babilon, îi
voi smulge din gurã ce a înghiþit, ºi
neamurile nu se vor mai îngrãmãdi
în el: chiar ºi zidul** Babilonului va
cãdea! *Isa. 46.1. Cap. 50.2. **Vers. 58.

45. Ieºiþi* din mijlocul lui, poporul
Meu, ºi fiecare sã-ºi scape viaþa
scãpând de mânia aprinsã a Domnului!

*Vers. 6. Cap. 50.8. Apoc. 18.4.

46. Sã nu vi se tulbure inima ºi nu vã
înspãimântaþi de zvonurile* care se
rãspândesc în þarã; cãci anul acesta va
veni un zvon, iar anul urmãtor un alt
zvon; în þarã va domni silnicia, ºi un
stãpânitor se va ridica împotriva altui
stãpânitor. *2 Împ. 19.7.

47. De aceea, iatã, vin zile când voi
pedepsi* idolii Babilonului: atunci
toatã þara lui va fi acoperitã de ruºine,
ºi toþi morþii lui vor cãdea în mijlocul
lui. *Vers. 52. Cap. 50.2. 

48. Cerurile ºi pãmântul* cu tot ce
cuprind ele vor striga de bucurie
asupra Babilonului, cãci pustiitorii**
se vor arunca de la miazãnoapte
asupra lui, zice Domnul.”

*Isa. 44.23; 49.13. Apoc. 18.20. **Cap. 50.3,41.

49. Chiar ºi Babilonul va cãdea, o,
morþi ai lui Israel, cum a fãcut ºi el sã
cadã morþii din toatã þara.
50. Cei care aþi scãpat* de sabie

plecaþi, nu zãboviþi! Cei din pãmântul
depãrtat gândiþi-vã la Domnul, ºi Ieru-
salimul sã fie în inimile voastre! –

*Cap. 44.28.

51. Ne ruºinam*, când auzeam ocara;
ne ascundeam feþele de ruºine, când
au venit niºte strãini în sfântul locaº al
Casei Domnului. *Ps. 44.15,16; 79.4.

52. „De aceea, iatã, vin zile, zice  Dom-
nul, când* îi voi pedepsi idolii, ºi în
toatã þara lui vor geme rãniþii. *Vers. 47.

53. Chiar dacã Babilonul* s-ar înãlþa
pânã la ceruri, chiar dacã ar face cu
neputinþã de ajuns cetãþuile lui cele
înalte, tot voi trimite pe pustiitori
împotriva lui, zice Domnul...

*Cap. 49.16. Amos 9.2. Obad. 4.
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54. Rãsunã strigãte* din Babilon, ºi
un mare prãpãd în þara haldeilor.

*Cap. 50.22.

55. Cãci Domnul pustieºte Babilonul
ºi face sã-i înceteze zarva cea mare.
Valurile pustiitorilor urlã ca niºte ape
mari al cãror vuiet tulburat se aude.
56. Da, pustiitorul se aruncã asupra lui,

asupra Babilonului; vitejii Babilonului
sunt prinºi, ºi li se sfãrâmã arcurile.
Cãci Domnul* este un Dumnezeu care
rãsplãteºte! El va da negreºit fiecãruia
plata cuvenitã lui!     *Ps. 94.1. Vers. 24. Cap. 50.29. 

57. ªi anume, voi îmbãta* pe voie-
vozii ºi înþelepþii lui, pe cârmuitorii,
pe cãpeteniile ºi vitejii lui; vor adormi
somnul cel de veci ºi nu se vor mai
trezi, zice Împãratul**, al cãrui nume
este Domnul oºtirilor.”

*Vers. 39. **Cap. 46.18; 48.15.

58. Aºa vorbeºte Domnul oºtirilor:
„Zidurile* cele largi ale Babilonului
vor fi surpate, ºi porþile lui cele înalte
vor fi arse cu foc. Astfel popoarele
muncesc degeaba**, ºi neamurile se
trudesc pentru foc!” *Vers. 44. **Hab. 2.13.

59. Iatã porunca datã de prorocul
Ieremia lui Seraia, fiul lui Neriia, fiul
lui Mahseia, când s-a dus la Babilon
cu Zedechia, împãratul lui Iuda, în al
patrulea an al domniei lui Zedechia.
Seraia era cel mai mare cãmãraº.
60. Ieremia a scris într-o carte toate

nenorocirile care aveau sã vinã asupra
Babilonului, toate cuvintele acestea
scrise asupra Babilonului.
61. Ieremia a zis lui Seraia: „Când

vei ajunge la Babilon, vezi sã citeºti
toate cuvintele acestea 
62. ºi sã zici: „Doamne, Tu ai spus cã

locul acesta are sã fie nimicit ºi cã 
n-are sã mai* fie locuit nici de
oameni, nici de dobitoace, ci are sã
ajungã un pustiu pentru totdeauna.”

*Vers. 29. Cap. 50.3,39. 

63. ªi, când vei isprãvi citirea cãrþii
acesteia, sã* legi de ea o piatrã ºi s-o
arunci în Eufrat *Apoc. 18.21.

64. ºi sã zici: „Aºa va fi înecat Babi-
lonul ºi nu se va mai ridica din nenoro-
cirile pe care le voi aduce asupra lui;
vor* cãdea sleiþi de puteri!”
Pânã aici sunt cuvintele lui Ieremia.

*Vers. 58.

Împresurarea ºi luarea Ierusalimului

521. Zedechia avea douãzeci ºi unu*
de ani când a ajuns împãrat ºi a

domnit unsprezece ani la Ierusalim.

Mama sa se chema Hamutal, fiica lui
Ieremia, din Libna. *2 Împ. 24.18.
2. El a fãcut ce este rãu înaintea

Domnului, întocmai cum fãcuse Ioia-
chim.
3. ªi lucrul acesta s-a întâmplat din

pricina mâniei Domnului împotriva
Ierusalimului ºi împotriva lui Iuda,
pe care voia sã-i lepede de la faþa Lui.
ªi Zedechia s-a rãsculat împotriva
împãratului Babilonului.
4. În al nouãlea an* al domniei lui

Zedechia, în ziua a zecea a lunii a
zecea, a venit Nebucadneþar, împãra-
tul Babilonului, cu toatã oºtirea lui
împotriva Ierusalimului; au tãbãrât
înaintea lui ºi au ridicat ºanþuri de
apãrare de jur împrejurul lui.

*2 Împ. 25.1-27. Cap. 39.1. Zah. 8.19.

5. Cetatea a stat împresuratã pânã în
anul al unsprezecelea al împãratului
Zedechia.
6. În ziua a noua a lunii a patra, era

mare foamete în cetate, aºa cã poporul
þãrii nu mai avea pâine deloc.
7. Atunci s-a fãcut o spãrturã în

cetate; ºi toþi oamenii de rãzboi au
fugit ºi au ieºit din cetate noaptea, pe
drumul porþii dintre cele douã ziduri
de lângã grãdina împãratului, pe când
înconjurau haldeii cetatea. Fugarii au
apucat pe drumul câmpiei.
8. Dar oastea haldeilor a urmãrit pe

împãrat ºi au ajuns pe Zedechia în
câmpiile Ierihonului, dupã ce toatã
oºtirea lui se risipise de la el.
9. Au pus mâna pe împãrat* ºi l-au

dus la împãratul Babilonului la Ribla,
în þara Hamatului; ºi el a rostit o
hotãrâre împotriva lui. *Cap. 32.4.

10. Împãratul Babilonului a pus sã
înjunghie* pe fiii lui Zedechia în faþa
lui; a pus sã taie la Ribla ºi pe toate
cãpeteniile lui Iuda. *Ezec. 12.13.

11. Apoi a pus sã scoatã ochii lui
Zedechia ºi a pus sã-l lege cu lanþuri
de aramã. Apoi împãratul Babilonului
l-a dus la Babilon ºi l-a þinut în
temniþã pânã în ziua morþii lui.
12. În* ziua a zecea a lunii a cincea,

în al nouãsprezecelea an** al domniei
lui Nebucadneþar, împãratul Babilo-
nului, a venit† la Ierusalim Nebu-
zaradan, cãpetenia strãjerilor, care era
în slujba împãratului Babilonului.

*Zah. 7.5; 8.19. **Vers. 29. †Cap. 39.9.

13. El a ars Casa Domnului, casa împã-
ratului ºi toate casele Ierusalimului; a
dat foc tuturor caselor mai mari.
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14. Toatã oastea haldeilor care era cu
cãpetenia strãjerilor a dãrâmat de
asemenea toate zidurile dimprejurul
Ierusalimului.
15. Nebuzaradan*, cãpetenia strãjerilor,

a luat prinºi de rãzboi o parte din cei
mai sãraci din popor, pe aceia din
popor care rãmãseserã în cetate, pe cei
ce se supuseserã împãratului Babilo-
nului, cealaltã rãmãºiþã a mulþimii.

*Cap. 39.9.

16. Totuºi Nebuzaradan, cãpetenia
strãjerilor, a lãsat ca vieri ºi ca plugari
pe unii din cei mai sãraci din þarã.
17. Haldeii au sfãrâmat* stâlpii** de

aramã care erau în Casa Domnului,
temeliile, marea de aramã care era în
Casa Domnului, ºi toatã arama lor au
dus-o în Babilon.

*Cap. 27.19. **1 Împ. 7.15,23,27,50.

18. Au luat oalele*, lopeþile, cuþitele,
potirele, ceºtile ºi toate uneltele de
aramã cu care se fãcea slujba.

*Exod 27.3. 2 Împ. 25.14-16.

19. Cãpetenia strãjerilor a mai luat
ºi lighenele, tãmâietoarele, potirele,
cenuºarele, sfeºnicele, ceºtile ºi
paharele, tot ce era de aur ºi ce era
de argint.
20. Cei doi stâlpi, marea ºi cei

doisprezece boi de aramã care slujeau
drept temelie ºi pe care-i fãcuse împã-
ratul Solomon pentru Casa Domnului,
toate aceste unelte de aramã* aveau o
greutate care nu se putea cântãri.

*1 Împ. 7.47.

21. Înãlþimea unuia din stâlpi* era de
optsprezece coþi, ºi un fir de doi-
sprezece coþi îl cuprindea; era gol ºi
gros de patru degete;

*1 Împ. 7.15. 2 Împ. 25.17. 2 Cron. 3.15.

22. deasupra lui era un acoperiº de
aramã, ºi înãlþimea unui acoperiº era
de cinci coþi; împrejurul acoperiºului
era o reþea ºi rodii, toate de aramã; tot
aºa era ºi al doilea stâlp ºi avea ºi el
rodii.
23. Erau nouãzeci ºi ºase de rodii de

fiecare parte, ºi toate rodiile* dimpre-
jurul reþelei erau în numãr de o sutã.

*1 Împ. 7.20.

24. Cãpetenia* strãjerilor a luat pe
marele preot Seraia, pe** Þefania, al
doilea preot, ºi pe cei trei uºieri.

*2 Împ. 25.18. **Cap. 21.1; 29.25.
25. ªi din cetate a luat pe un famen

care avea sub porunca lui pe oamenii
de rãzboi, ºapte oameni din cei ce
fãceau parte din sfetnicii împãratului
ºi care au fost gãsiþi în cetate, apoi pe
logofãtul cãpeteniei oºtirii care era
însãrcinat sã scrie la oaste poporul din
þarã ºi ºaizeci de oameni din poporul
þãrii care se aflau în cetate.
26. Nebuzaradan, cãpetenia strãje-

rilor, i-a luat ºi i-a dus la împãratul
Babilonului la Ribla.
27. Împãratul Babilonului i-a lovit ºi

i-a omorât la Ribla în þara Hamatului.
Astfel a fost dus rob Iuda departe de

þara lui.
28. Iatã poporul* pe care l-a dus

Nebucadneþar în robie: în al ºaptelea**
an: trei mii douãzeci ºi trei† de iudei;

*2 Împ. 24.2. **2 Împ. 24.12. †2 Împ. 24.14.
29. în al optsprezecelea an* al lui

Nebucadneþar, a luat din Ierusalim opt
sute treizeci ºi doi de inºi;

*Vers. 12. Cap. 39.9.
30. în al douãzeci ºi treilea an al lui

Nebucadneþar, Nebuzaradan, cãpetenia
strãjerilor, a luat ºapte sute patruzeci
ºi cinci de iudei; de toþi: patru mii ºase
sute de inºi.
31. În al treizeci ºi ºaptelea* an al

robiei lui Ioiachin, împãratul lui Iuda, în
a douãzeci ºi cincea zi a lunii a douã-
sprezecea, Evil-Merodac, împãratul
Babilonului, în anul întâi** al domniei
lui, a înãlþat capul lui Ioiachin, împã-
ratul lui Iuda, ºi l-a scos din temniþã.

*2 Împ. 25.27-30. **Gen. 40.13,20.
32. I-a vorbit cu bunãtate ºi i-a aºezat

scaunul lui de domnie mai presus de
scaunul de domnie al împãraþilor care
erau cu el la Babilon.
33. A pus sã-i schimbe hainele de

temniþã, ºi Ioiachin a mâncat* totdeauna
la masa împãratului, în tot timpul
vieþii sale. *2 Sam. 9.13.
34. Împãratul Babilonului a purtat

grijã necontenit de hrana lui zilnicã,
pânã în ziua morþii lui, în tot timpul
vieþii sale.
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Nenorocirile Ierusalimului

11. Vai! Cum stã pãrãsitã acum,
cetatea aceasta atât de plinã de

popor altãdatã!
A rãmas* ca o vãduvã!
Ea, care altãdatã era mare între

neamuri, fruntaºã** printre þãri,
a ajuns roabã astãzi! *Isa. 47.7,8. **Ezra 4.20.

2. Plânge amarnic noaptea* ºi-i curg
lacrimi** pe obraji.
Nici unul† din toþi†† cei ce o iubeau

n-o mângâie;
toþi prietenii ei au pãrãsit-o 
ºi i s-au fãcut vrãjmaºi. *Ier. 13.17. **Iov 7.3. 

Ps. 6.6. †Ier. 4.30; 30.14. Vers. 19. ††Vers. 9,16,17,21.

3. Iuda a plecat* în pribegie din
pricina apãsãrii ºi muncilor grele.
Locuieºte** în mijlocul neamurilor

ºi nu gãseºte odihnã!
Toþi prigonitorii lui l-au ajuns tocmai

când îi era mai mare strâmtorarea.
*Ier. 52.27. **Deut. 28.64,65. Cap. 2.9.

4. Drumurile Sionului sunt triste cãci
nimeni nu se mai duce la sãrbãtori,
toate porþile lui sunt pustii, preoþii lui

ofteazã;
fecioarele lui sunt mâhnite, ºi el

însuºi este plin de amãrãciune.
5. Asupritorii* lui sar biruitori, vrãj-

maºii lui sunt mulþumiþi.
Cãci Domnul l-a smerit din pricina

mulþimii** pãcatelor lui;
copiii† lui au mers în robie înaintea

asupritorului.
*Deut. 28.43,44. **Ier. 30.14,15. Dan. 9.7,16. †Ier. 52.28.

6. S-a dus de la fiica Sionului toatã
podoaba ei.
Cãpeteniile ei au ajuns ca niºte cerbi

care nu gãsesc pãºune 
ºi merg fãrã putere înaintea celui ce-i

goneºte.
7. În zilele necazului ºi ticãloºiei lui,

Ierusalimul îºi aduce aminte
de toate bunãtãþile de care a avut

parte din zilele strãbune;
când a cãzut poporul lui în mâna

asupritorului, nimeni nu i-a venit în
ajutor,
iar vrãjmaºii se uitau la el ºi râdeau

de prãbuºirea lui.
8. Greu a pãcãtuit* Ierusalimul! De

aceea a ajuns de scârbã.
Toþi cei ce-l preþuiau îl dispreþuiesc

acum vãzându-i goliciunea**,

ºi el însuºi se întoarce în altã parte ºi
ofteazã.
*1 Împ. 8.46. **Ier. 13.22,26. Ezec. 16.37; 23.29. Osea 2.10.

9. Necurãþia sta lipitã pe poala hainei
lui,
ºi nu se gândea* la sfârºitul sãu.
A cãzut greu de tot. Nimeni** nu-l

mângâie. –
„Vezi-mi ticãloºia, Doamne, cãci iatã

ce semeþ este vrãjmaºul!” –
*Deut. 32.29. Isa. 47.7. **Vers. 2,17,21.

10. Asupritorul a întins mâna la tot ce
avea el mai* scump;
ba încã a vãzut cum în Locaºul lui cel

Sfânt au intrat** neamurile
cãrora Tu le porunciseºi sã nu intre†

în adunarea Ta!
*Vers. 7. **Ier. 51.51. †Deut. 23.3. Neem. 13.1.

11. Tot poporul lui cautã* pâine
suspinând;
ºi-au dat lucrurile scumpe pe hranã,

numai ca sã-ºi þinã viaþa.
„Uitã-Te, Doamne, ºi priveºte cât de

înjosit sunt!” *Ier. 38.9; 52.6. Cap. 2.12; 4.4.

12. O! voi, care treceþi pe lângã mine,
priviþi ºi vedeþi dacã* este vreo

durere ca durerea mea,
ca durerea cu care m-a lovit Domnul

în ziua mâniei Lui aprinse! *Dan. 9.12.

13. Mi-a azvârlit de sus în oase un
foc care le arde;
mi-a întins un* laþ sub picioare ºi 

m-a dat înapoi.
M-a lovit cu pustiire ºi o lâncezealã

de toate zilele! *Ezec. 12.13; 17.20.

14. Mâna Lui a legat jugul* nele-
giuirilor mele,
care stau împletite ºi legate de gâtul

meu. Mi-a frânt puterea.
Domnul m-a dat în mâinile acelora

cãrora nu pot sã le stau împotrivã.
*Deut. 28.48.

15. Domnul a trântit la pãmânt pe toþi
vitejii din mijlocul meu;
a strâns o oºtire împotriva mea, ca 

sã-mi prãpãdeascã tineretul;
ca în teasc a cãlcat* Domnul pe

fecioara, fiica lui Iuda.
*Isa. 63.3. Apoc. 14.19,20; 19.15.

16. De aceea plâng, îmi varsã lacrimi*
ochii,
cãci S-a depãrtat de la mine Cel ce

trebuia sã mã** mângâie, Cel ce trebuia
sã-mi învioreze viaþa;
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fiii mei sunt zdrobiþi, cãci vrãjmaºul
a biruit. – *Ier. 13.17; 14.17. Cap. 2.18. **Vers. 2,9.

17. Sionul* întinde mâinile rugãtor,
ºi nimeni** nu-l mângâie.
Domnul a trimis împotriva lui Iacov

de jur împrejur vrãjmaºi;
Ierusalimul a ajuns de batjocurã în

mijlocul lor. – *Ier. 4.31. **Vers. 2,9.

18. Domnul este drept*, cãci m-am
rãzvrãtit** împotriva poruncilor Lui.
Ascultaþi, toate popoarele, ºi vedeþi-mi

durerea!
Fecioarele ºi tinerii mei s-au dus în

robie. *Neem. 9.33. Dan. 9.7,14. **1 Sam. 12.14,15.

19. Mi-am chemat prietenii, dar m-au
înºelat*,
preoþii ºi bãtrânii mei au murit în

cetate
cãutând** hranã ca sã-ºi þinã viaþa. –

*Vers. 2. Ier. 30.14. **Vers. 11.

20. Doamne, uitã-Te la necazul meu.
Lãuntrul meu* fierbe,
mi s-a întors inima în mine, cãci am

fost neascultãtor.
Afarã sabia m-a** lãsat fãrã copii, în

casã, moartea. *Iov 30.27. Isa. 16.11. Ier. 4.19; 
48.36. Cap. 2.11. Osea 11.8. **Deut. 32.25. Ezec. 7.15.

21. M-au auzit suspinând, dar nimeni*
nu m-a mângâiat.
Toþi vrãjmaºii mei, când au aflat de

nenorocirea mea, s-au bucurat cã Tu ai
adus-o;
dar vei aduce, vei vesti** ziua când ºi

ei vor fi ca mine.
*Vers. 2. **Isa. 13, etc. Ier. 46, etc.

22. Adu toatã rãutatea lor înaintea*
Ta 
ºi fã-le cum mi-ai fãcut mie, pentru

toate fãrãdelegile mele!
Cãci suspinele mele sunt multe, ºi

inima îmi este** bolnavã. –
*Ps. 109.15. **Cap. 5.17.

Jalea Ierusalimului

21. Vai! În ce întunecime a aruncat
Domnul în mânia Lui pe fiica  Sio-

nului!
A* azvârlit din cer pe pãmânt

podoaba** lui Israel 
ºi nu ªi-a mai adus aminte de scaunul†

picioarelor Lui, în ziua mâniei Lui!
*Mat. 11.23. **2 Sam. 1.19. †1 Cron. 28.2. Ps. 99.5; 132.7.

2. Domnul a nimicit fãrã milã* toate
locuinþele lui Iacov.
În urgia Lui a dãrâmat întãriturile

fiicei lui Iuda 
ºi le-a prãvãlit la pãmânt;
a fãcut de ocarã** împãrãþia ºi cãpe-

teniile ei. *Vers. 17,21. Cap. 3.43. **Ps. 89.39.

3. În mânia Lui aprinsã a doborât
toatã puterea lui Israel;
ªi-a tras înapoi* de la el dreapta

înaintea vrãjmaºului 
ºi a aprins** în Iacov o vãpaie de foc

care mistuie toate de jur împrejur.
*Ps. 74.11. **Ps. 89.46.

4. ªi-a încordat* arcul ca un vrãjmaº,
ªi-a ridicat dreapta ca un asupritor 
ºi a prãpãdit tot** ce era plãcut

privirilor,
ªi-a vãrsat ca un foc urgia peste

cortul fiicei Sionului.
*Isa. 63.10. Vers. 5. **Ezec. 24.25.

5. Ca un vrãjmaº a ajuns* Domnul, a
nimicit pe Israel,
i-a dãrâmat** toate palatele, i-a

prãbuºit întãriturile 
ºi a umplut pe fiica lui Iuda de jale ºi

suspin. *Ier. 30.14. Vers. 4. **2 Împ. 25.9. Ier. 52.13.

6. I-a pustiit* Cortul sfânt ca** pe o
grãdinã,
a nimicit locul adunãrii sale;
Domnul† a fãcut sã se uite în Sion

sãrbãtorile ºi Sabatul 
ºi în mânia Lui nãprasnicã a lepãdat

pe împãrat ºi pe preot.
*Ps. 80.12; 89.40. Isa. 5.5. **Isa. 1.8. †Cap. 1.4. Þef. 3.18.

7. Domnul ªi-a dispreþuit altarul, ªi-a
lepãdat Locaºul Sãu cel Sfânt.
A dat în mâinile vrãjmaºului zidurile

palatelor Sionului;
au rãsunat* strigãtele în Casa Dom-

nului ca într-o zi de sãrbãtoare.
*Ps. 74.4.

8. ªi-a pus de gând Domnul sã dãrâme
zidurile fiicei Sionului;
a întins* sfoara de mãsurat, ºi nu 

ªi-a tras mâna pânã nu le-a nimicit.
A cufundat în jale întãritura ºi zidu-

rile, care nu mai sunt, toate, decât niºte
dãrâmãturi triste. *2 Împ. 21.13. Isa. 34.11.

9. Porþile îi sunt cufundate în pãmânt;
i-a nimicit ºi rupt* zãvoarele.
Împãratul** ºi cãpeteniile sale sunt

între neamuri. Lege† nu mai au,
ºi chiar prorocii†† nu mai primesc

nici o vedenie de la Domnul.
*Ier. 51.30. **Deut. 28.36. 2 Împ. 24.15; 25.7. Cap. 1.3; 4.20.
†2 Cron. 15.3. ††Ps. 74.9. Ezec. 7.26.

10. Bãtrânii fiicei Sionului ºed* pe
pãmânt ºi tac;
ºi-au presãrat** þãrânã pe cap, s-au

încins† cu saci;
fecioarele Ierusalimului îºi pleacã la

pãmânt capul. *Iov 2.13. 
Isa. 3.26. Cap. 3.28. **Iov 2.12. †Isa. 15.3. Ezec. 7.18; 27.31.

11. Mi s-au stors ochii* de lacrimi,
îmi fierb mãruntaiele**,
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mi se varsã ficatul† pe pãmânt, din
pricina prãpãdului fiicei poporului
meu,
din pricina copiilor†† ºi pruncilor de

þâþã leºinaþi pe uliþele cetãþii.
*Ps. 6.7. Cap. 3.48, etc. **Cap. 1.20. †Iov 16.13. Ps. 22.14.
††Vers. 19. Cap. 4.4.

12. Ei ziceau cãtre mamele lor: „Unde
este pâine ºi vin?”
ªi cãdeau leºinaþi ca niºte rãniþi pe

uliþele cetãþii,
îºi dãdeau sufletul la pieptul mamelor

lor.
13. „Cu ce sã te îmbãrbãtez ºi cu ce

sã te asemãn, fiica Ierusalimului?
Cu cine* sã te pun alãturi ºi cu ce sã

te mângâi, fecioarã, fiica Sionului?
Cãci rana ta este mare ca marea:

cine va putea sã te vindece?
*Cap. 1.12. Dan. 9.12.

14. Prorocii tãi* þi-au prorocit vedenii
deºarte ºi amãgitoare,
nu þi-au dat pe faþã** nelegiuirea, ca

sã abatã astfel robia de la tine,
ci þi-au fãcut prorocii mincinoase ºi

înºelãtoare. *Ier. 2.8; 
5.31; 14.14; 23.16; 27.14; 29.8,9. Ezec. 13.2. **Isa. 58.1.

15. Toþi trecãtorii* bat din palme**
asupra ta,
ºuierã ºi dau† din cap împotriva fiicei

Ierusalimului ºi zic:
„Aceasta este cetatea despre care se

zicea cã este cea mai frumoasã†† ºi
bucuria întregului pãmânt?”
*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.

16. Toþi vrãjmaºii tãi deschid* gura
împotriva ta,
fluierã, scrâºnesc din dinþi ºi zic:

„Am** înghiþit-o!
Da, aceasta este ziua pe care o

aºteptam, am ajuns-o ºi o† vedem!”
*Iov 16.9,10. Ps. 22.13. Cap. 3.46. **Ps. 56.2. †Ps. 35.21.

17. Domnul a înfãptuit ce* hotãrâse,
a împlinit cuvântul pe care-l sorocise

de multã vreme,
a nimicit** fãrã milã;
a fãcut din tine† bucuria vrãjmaºului,
a înãlþat tãria asupritorilor tãi!

*Lev. 26.16, etc. Deut. 28.15, etc. **Vers. 2. †Ps. 38.16;
89.42.

18. Inima lor strigã cãtre Domnul...
Zid* al fiicei Sionului, varsã** zi ºi

noapte ºiroaie de lacrimi!
Nu-þi da nici un rãgaz, ºi ochiul

tãu sã n-aibã odihnã!
*Vers. 8. **Ier. 14.17. Cap. 1.16.

19. Scoalã-te ºi gemi* noaptea când
încep strãjile!

Varsã-þi** inima ca niºte apã înaintea
Domnului!
Ridicã-þi mâinile spre El pentru viaþa

copiilor tãi
care† mor de foame la toate††

colþurile uliþelor! – *Ps. 119.147. 
**Ps. 62.8. †Vers. 11. ††Isa. 51.20. Cap. 4.1. Naum 3.10.

20. Uitã-Te, Doamne, ºi priveºte: cui
i-ai fãcut Tu aºa?
Sã mãnânce* femeile rodul pântecelui

lor, pruncii dezmierdaþi de mâinile
lor?
Sã fie mãcelãriþi** preoþii ºi prorocii

în Locaºul cel Sfânt al Domnului?
*Lev. 26.29. Deut. 28.53. Ier. 19.9. Cap. 4.10. Ezec. 5.10.
**Cap. 2.13,16.

21. Copiii ºi bãtrânii* stau culcaþi pe
pãmânt în uliþe;
fecioarele ºi tinerii mei au cãzut uciºi

de sabie;
i-ai** ucis în ziua mâniei Tale ºi 

i-ai înjunghiat fãrã milã.
*2 Cron. 36.17. **Cap. 3.43.

22. Ai chemat groaza* din toate pãr-
þile peste mine, ca la o zi de sãr-
bãtoare.
În ziua mâniei Domnului n-a scãpat

unul ºi n-a rãmas cu viaþã.
Pe** cei îngrijiþi ºi crescuþi de mine,

mi i-a nimicit vrãjmaºul! –
*Ps. 31.13. Ier. 6.25; 46.5. **Osea 9.12,13.

Suferinþe ºi mângâieri

31. Eu sunt omul care a vãzut sufe-
rinþa sub nuiaua urgiei Lui.

2. El m-a dus, m-a mânat în întuneric,
ºi nu în luminã.
3. Numai împotriva mea Îºi întinde ºi

Îºi întoarce mâna, toatã ziua.
4. Mi-a prãpãdit* carnea ºi pielea ºi

mi-a zdrobit** oasele.
*Iov 16.8. **Ps. 51.8. Isa. 38.13. Ier. 50.17.

5. A fãcut zid împrejurul meu ºi m-a
înconjurat cu otravã ºi durere.
6. Mã aºazã* în întuneric ca pe cei

morþi pentru totdeauna. *Ps. 88.5,6; 143.3.

7. M-a înconjurat* cu un zid, ca sã nu
ies; m-a pus în lanþuri grele.

*Iov 3.23; 19.8. Osea 2.6.

8. Sã tot strig* ºi sã tot cer ajutor,
cãci El tot nu-mi primeºte rugãciunea.

*Iov 30.20. Ps. 22.2.

9. Mi-a astupat calea cu pietre cio-
plite ºi mi-a strâmbat cãrãrile.
10. Mã pândeºte* ca un urs ºi ca un

leu într-un loc ascuns.
*Iov 10.16. Isa. 38.13. Osea 5.14; 13.7,8.

11. Mi-a abãtut cãile, ºi apoi S-a*
aruncat pe mine ºi m-a pustiit. *Osea 6.1.
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12. ªi-a încordat arcul ºi m-a pus*
þintã sãgeþii Lui. *Iov 7.20; 16.12. Ps. 38.2.

13. În rinichi mi-a înfipt sãgeþile* din
tolba Lui. *Iov 6.4.

14. Am ajuns de râsul* poporului meu
ºi toatã ziua sunt pus în cântece** de
batjocurã de ei.

*Ier. 20.7. **Iov 30.9. Ps. 69.12. Vers. 63.

15. M-a sãturat* de amãrãciune, m-a
îmbãtat cu pelin. *Ier. 9.15.

16. Mi-a sfãrâmat dinþii cu pietre*,
m-a acoperit cu cenuºã. *Prov. 20.17.

17. Mi-ai luat pacea, ºi nu mai cunosc
fericirea.
18. ªi am* zis: „S-a dus puterea mea

de viaþã ºi nu mai am nici o nãdejde în
Domnul.” – *Ps. 31.22.

19. Gândeºte-Te la necazul ºi sufe-
rinþa mea, la pelin* ºi la otravã!

*Ier. 9.15.

20. Când îºi aduce aminte sufletul
meu de ele, este mâhnit în mine.
21. Iatã ce mai gândesc în inima mea

ºi iatã ce mã face sã mai trag nãdejde:
22. bunãtãþile* Domnului nu s-au

sfârºit, îndurãrile Lui nu sunt la capãt,
*Mal. 3.6.

23. ci se înnoiesc în fiecare* dimi-
neaþã. ªi credincioºia Ta este atât de
mare! – *Isa. 33.2.

24. „Domnul este partea mea* de moº-
tenire”, zice sufletul meu; de aceea
nãdãjduiesc în El.

*Ps. 16.5; 73.26; 119.57. Ier. 10.16.

25. Domnul este bun cu cine nãdãj-
duieºte* în El, cu sufletul care-L
cautã. *Ps. 130.6. Isa. 30.18. Mica 7.7.

26. Bine este sã aºtepþi* în tãcere
ajutorul Domnului. *Ps. 37.7.

27. Este bine* pentru om sã poarte un
jug în tinereþea lui. *Ps. 94.12; 119.71.

28. Sã stea* singur ºi sã tacã, pentru
cã Domnul i l-a pus pe grumaz;

*Ier. 15.17. Cap. 2.10.

29. sã-ºi umple gura* cu þãrânã ºi sã
nu-ºi piardã nãdejdea; *Iov 42.6.

30. sã dea* obrazul celui ce-l loveºte
ºi sã se sature de ocãri. *Isa. 50.6. Mat. 5.39.

31. Cãci* Domnul nu leapãdã pentru
totdeauna. *Ps. 94.14.

32. Ci, când mâhneºte pe cineva, Se
îndurã iarãºi de el, dupã îndurarea Lui
cea mare:
33. cãci El nu necãjeºte* cu plãcere,

nici nu mâhneºte bucuros pe copiii
oamenilor. *Ezec. 33.11. Evr. 12.13.

34. Când se calcã în picioare toþi
prinºii de rãzboi ai unei þãri,

35. când se calcã dreptatea omeneascã
în faþa Celui Preaînalt,
36. când este nedreptãþit un om în

pricina lui, nu vede* Domnul?
*Hab. 1.13.

37. Cine a spus*, ºi s-a întâmplat
ceva fãrã porunca Domnului? *Ps. 33.9.

38. Nu iese din gura Celui Preaînalt
rãul* ºi binele? *Iov 2.10. Isa. 45.7. Amos 3.6.

39. De ce* sã se plângã omul cât
trãieºte? Fiecare** sã se plângã mai
bine de pãcatele lui! *Prov. 19.3. **Mica 7.9.

40. Sã luãm seama la umbletele
noastre, sã le cercetãm ºi sã ne
întoarcem la Domnul.
41. Sã ne înãlþãm* inimile cu mâinile

spre Dumnezeu din cer, zicând:
*Ps. 86.4.

42. „Am pãcãtuit*, am fost îndãrãtnici,
ºi nu ne-ai iertat! *Dan. 9.5.

43. În mânia Ta, Te-ai ascuns ºi ne-ai
urmãrit, ai ucis* fãrã milã. *Cap. 2.2,17,21.

44. Te-ai învãluit într-un nor, ca* sã
nu strãbatã la Tine rugãciunea noastrã.

*Vers. 8.

45. Ne-ai fãcut de batjocurã* ºi de
ocarã printre popoare. *1 Cor. 4.13.

46. Toþi vrãjmaºii* noºtri deschid
gura împotriva noastrã. *Cap. 2.16.

47. De groazã* ºi de groapã am avut
parte, de prãpãd** ºi pustiire.”

*Isa. 24.17. Ier. 48.43. **Isa. 51.19.

48. ªuvoaie* de apã îmi curg din ochi
din pricina prãpãdului fiicei poporului
meu. *Ier. 4.19; 9.1; 14.17. Cap. 2.11.

49. Mi se topeºte ochiul* în lacrimi,
necurmat ºi fãrã rãgaz, *Ps. 77.2. Cap. 1.16.

50. pânã ce Domnul va privi din cer*
ºi va vedea. *Isa. 63.15.

51. Mã doare ochiul de plâns pentru
toate fiicele cetãþii mele.
52. Cei ce mã urãsc fãrã temei* m-au

gonit ca pe o pasãre.
*Ps. 35.7,19; 69.4; 109.3; 119.161.

53. Voiau sã-mi nimiceascã viaþa
într-o groapã* ºi au aruncat** cu pietre
în mine. *Ier. 37.16; 38.6,9,10. **Dan. 6.17.

54. Mi-au nãvãlit* apele peste cap,
ºi** ziceam: „Sunt pierdut!”

*Ps. 69.2; 124.4,5. **Ps. 31.22. Isa. 38.10,11. Vers. 18.

55. Dar am chemat* Numele Tãu,
Doamne, din fundul gropii.

*Ps. 130.1. Iona 2.2.

56. Tu mi-ai auzit* glasul: „Nu-Þi
astupa urechea la suspinele ºi strigãtele
mele.” *Ps. 3.4; 6.8; 18.6; 66.19; 116.1.

57. În ziua când Te-am chemat, Te-ai
apropiat* ºi ai zis: „Nu te teme!”

*Iac. 4.8.
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58. Doamne, Tu ai apãrat* pricina
sufletului meu, mi-ai rãscumpãrat**
viaþa! *Ps. 35.1. Ier. 51.36. **Ps. 71.23.

59. Doamne, ai vãzut apãsarea mea:
fã-mi* dreptate. *Ps. 9.4; 35.23.

60. Ai vãzut toate rãzbunãrile lor,
toate uneltirile* lor împotriva mea.

*Ier. 11.19.

61. Doamne, le-ai auzit ocãrile, toate
uneltirile împotriva mea,
62. cuvântãrile potrivnicilor mei ºi

planurile pe care le urzeau în fiecare
zi împotriva mea.
63. Uitã-Te când stau* ei jos sau când

se scoalã. Eu** sunt cântecul lor de
batjocurã. *Ps. 139.2. **Vers. 14.

64. Rãsplãteºte-le*, Doamne, dupã
faptele mâinilor lor!

*Ps. 28.4. Ier. 11.20. 2 Tim. 4.14.

65. Împietreºte-le inima ºi aruncã
blestemul Tãu împotriva lor!
66. Urmãreºte-i în mânia Ta ºi ºterge-i

de sub* ceruri**, Doamne!”
*Deut. 25.19. Ier. 10.11. **Ps. 8.3.

Plângere asupra sorþii poporului

41. Vai! cum s-a înnegrit aurul ºi
cum s-a schimbat aurul cel curat!

Cum s-au risipit pietrele Sfântului
Locaº pe la toate colþurile* uliþelor!

*Cap. 2.19.

2. Cum sunt priviþi acum fiii Sionului,
cei aleºi ºi preþuiþi ca aurul curat
altãdatã,
cum sunt priviþi acum, vai! Ca niºte

vase* de pãmânt ºi ca o lucrare fãcutã
de mâinile olarului!

*Isa. 30.14. Ier. 19.11. 2 Cor. 4.7.

3. Chiar ºi ºacalii îºi apleacã þâþa ºi
dau sã sugã puilor lor;
dar fiica poporului meu a ajuns fãrã

milã ca struþii* din pustiu. *Iov 39.14,16.

4. Limba* sugarului i se lipeºte de
cerul gurii, uscatã de sete;
copiii cer** pâine, dar nimeni nu le-o

dã. *Ps. 22.15. **Cap. 2.11,12.

5. Cei ce se hrãneau cu bucate alese
leºinã pe uliþe.
Cei ce fuseserã crescuþi în purpurã se

bucurã* acum de o grãmadã de gunoi!
*Iov 24.8.

6. Cãci vina fiicei poporului meu este
mai mare decât pãcatul Sodomei,
care a fost nimicitã* într-o clipã fãrã

sã fi pus cineva mâna pe ea. *Gen. 19.25.

7. Voievozii ei erau mai strãlucitori
decât zãpada, mai albi decât laptele;
trupul le era mai roºu decât mãrgeanul;

faþa le era ca safirul.

8. Dar acum, înfãþiºarea le este mai
negricioasã* decât funinginea; aºa cã
nu mai sunt cunoscuþi pe uliþe,
pielea le este** lipitã de oase, uscatã

ca lemnul.
*Cap. 5.10. Ioel 2.6. Naum 2.10. **Ps. 102.5.

9. Cei ce pier uciºi de sabie sunt mai
fericiþi decât cei ce pier de foame,
care cad sleiþi de puteri din lipsa

roadelor câmpului!
10. Femeile*, cu toatã mila** lor, îºi

fierb copiii,
care le slujesc ca† hranã, în mijlocul

prãpãdului fiicei poporului meu.
*Cap. 2.20. **Isa. 49.50. †Deut. 28.57. 2 Împ. 6.29.

11. Domnul ªi-a sleit urgia, ªi-a
vãrsat* mânia aprinsã;
a aprins** în Sion un foc care-i

mistuie temeliile.
*Ier. 7.20. **Deut. 32.22. Ier. 21.14.

12. Împãraþii pãmântului n-ar fi
crezut ºi nici unul din locuitorii lumii
n-ar fi crezut
cã potrivnicul care-l împresura are sã

intre pe porþile Ierusalimului.
13. Iatã roada pãcatelor* prorocilor

sãi, a nelegiuirilor preoþilor sãi
care** au vãrsat în mijlocul lui

sângele celor neprihãniþi! *Ier. 5.31; 6.13; 
14.14; 23.11,21. Ezec. 22.26,28. Þef. 3.4. **Mat. 23.31,37.

14. Rãtãceau ca orbii pe uliþe, mânjiþi*
de sânge,
aºa cã nimeni nu putea** sã se atingã

de hainele lor. *Ier. 2.34. **Num. 19.16.

15. „Depãrtaþi-vã, necuraþilor*!”, li se
striga, „La o parte, la o parte, nu vã
atingeþi de noi!”
Când fugeau pribegind încoace ºi

încolo printre neamuri, se spunea: „Sã
nu mai locuiascã aici!” *Lev. 13.45.

16. În mânia Lui, Domnul i-a împrãº-
tiat ºi nu-ªi mai îndreaptã privirile
spre ei!
Vrãjmaºul n-a cãutat* la faþa preoþilor,

nici n-a avut milã de cei bãtrâni.
*Cap. 5.12.

17. ªi acolo ni se sfârºeau ochii* ºi
aºteptam zadarnic ajutor!
Privirile ni se îndreptau cu nãdejde

spre un neam care totuºi nu ne-a
izbãvit.

*2 Împ. 24.7. Isa. 20.5; 30.6,7. Ier. 37.7. Ezec. 29.16.

18. Ne pândeau paºii* ca sã ne împie-
dice sã mergem pe uliþele noastre;
ni se apropia sfârºitul**, ni se împli-

niserã zilele... Da, ne venise sfârºitul!
*2 Împ. 25.4,5. **Ezec. 7.2,3,6. Amos 8.2.

19. Prigonitorii noºtri erau mai iuþi*
decât vulturii cerului.
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Ne-au fugãrit pe munþi ºi ne-au
pândit în pustiu. *Deut. 28.49. Ier. 4.13.

20. Suflarea* vieþii noastre, unsul
Domnului a fost prins** în gropile lor,
el,
despre care ziceam: „Vom trãi sub

umbra lui printre neamuri.” –
*Gen. 2.7. Cap. 2.9. **Ier. 52.6. Ezec. 12.13; 19.4,8.

21. Bucurã-te* ºi saltã de bucurie,
fiica Edomului care locuieºti în þara
Uþ!
Dar ºi la tine va trece potirul**, ºi tu

te vei îmbãta ºi te vei dezgoli!
*Ecl. 11.9. **Ier. 25.15,16,21. Obad. 10.

22. Fiica Sionului, nelegiuirea* îþi
este ispãºitã:
El nu te va mai trimite în robie.
Dar þie, fiica Edomului, îþi va**

pedepsi nelegiuirea
ºi îþi va da pe faþã pãcatele. –

*Isa. 40.2. **Ps. 137.7.

Relele de acum ºi aducerile aminte

51. Adu-þi* aminte, Doamne, de ce
ni s-a întâmplat!

Uitã-Te ºi vezi-ne ocara**!
*Ps. 89.50,51. **Ps. 79.4. Cap. 2.15.

2. Moºtenirea* noastrã a trecut la
niºte strãini,
casele noastre, la cei din alte þãri!

*Ps. 79.1.

3. Am rãmas orfani, fãrã tatã;
mamele noastre sunt ca niºte vãduve.
4. Apa noastrã o bem pe bani, 
ºi lemnele noastre trebuie sã le

plãtim.
5. Prigonitorii ne urmãresc cu

îndârjire*
ºi, când obosim, nu ne dau odihnã.

*Deut. 28.48. Ier. 28.14.

6. Am întins* mâna spre** Egipt,
spre Asiria, ca sã ne sãturãm de

pâine. *Gen. 24.2. Ier. 50.15. **Osea 12.1.

7. Pãrinþii noºtri care au pãcãtuit* nu
mai** sunt,
iar noi le purtãm pãcatele.

*Ier. 31.29. Ezec. 18.2. **Gen. 42.13. Zah. 1.5.

8. Robii ne* stãpânesc,

ºi nimeni nu ne izbãveºte din mâinile
lor. *Naum 5.15.

9. Ne cãutãm pâinea cu primejdia
vieþii noastre,
cãci ne ameninþã sabia în pustiu.
10. Ne arde pielea* ca un cuptor
de frigurile foamei.

*Iov 30.30. Ps. 119.83. Cap. 4.8.

11. Au necinstit* pe femei în Sion,
pe fecioare, în cetãþile lui Iuda.

*Isa. 13.16. Zah. 14.2.

12. Mai marii noºtri au fost spânzuraþi
de mâinile lor;
bãtrânilor nu le-a dat nici o cinste*.

*Isa. 47.6. Cap. 4.16.

13. Tinerii au fost puºi sã râºneascã*,
ºi copiii cãdeau sub poverile de lemn.

*Judc. 16.21.

14. Bãtrânii nu se mai duc la poartã,
ºi tinerii au încetat sã mai cânte.
15. S-a dus bucuria din inimile

noastre,
ºi jalea a luat locul jocurilor noastre.
16. A cãzut cununa* de pe capul

nostru!
Vai de noi, cãci am pãcãtuit!

*Iov 19.9. Ps. 89.39.

17. Dacã ne doare* inima,
dacã ni s-au întunecat** ochii,

*Cap. 1.22. **Ps. 6.7. Cap. 2.11.

18. este din pricinã cã muntele
Sionului este pustiit,
din pricinã cã se plimbã ºacalii prin el.
19. Dar Tu, Doamne, împãrãþeºti* pe

vecie;
scaunul Tãu de domnie** dãinuie din

neam în neam! *Ps. 9.7; 10.16; 
29.10; 90.2; 102.12,26,27; 145.13. Hab. 1.12. **Ps. 45.6.

20. Pentru ce* sã ne uiþi pe vecie 
ºi sã ne pãrãseºti pentru multã

vreme? *Ps. 13.1.

21. Întoarce-ne* la Tine, Doamne, ºi
ne vom întoarce!
Dã-ne iarãºi zile ca cele de odinioarã!

*Ps. 80.3,7,19. Ier. 31.18.

22. Sã ne fi lepãdat Tu de tot oare 
ºi sã Te fi mâniat Tu pe noi peste

mãsurã de mult?
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Chemarea lui Ezechiel

11. În al treizecilea an, în a cincea zi
a lunii a patra, pe când eram între

prinºii de rãzboi de la* râul Chebar, 
s-au deschis** cerurile ºi am avut
vedenii† dumnezeieºti. *Vers. 3. Cap. 3.15,23; 
10.15,20; 43.3. **Mat. 3.16. Fapt. 7.56; 10.11. Apoc. 19.11. †Cap. 8.3.

2. În a cincea zi a lunii – era în
anul al cincilea al robiei* împãratului
Ioiachin – *2 Împ. 24.12,15.

3. cuvântul Domnului a vorbit lui
Ezechiel, fiul lui Buzi, preotul, în þara
haldeilor, lângã râul Chebar; ºi acolo a
venit mâna* Domnului peste el.

*1 Împ. 18.46. 2 Împ. 3.15. Cap. 3.14,22; 8.1; 40.1.

4. M-am uitat ºi iatã cã a venit de la
miazãnoapte* un vânt** nãprasnic, un
nor gros ºi un snop de foc care rãs-
pândea de jur împrejur o luminã strãlu-
citoare, în mijlocul cãreia lucea ca o
aramã lustruitã, care ieºea din mijlocul
focului. *Ier. 1.14; 4.6; 6.1. **Ier. 23.19; 25.32.

5. Tot în mijloc* se mai vedeau patru
fãpturi vii a cãror înfãþiºare** avea o
asemãnare† omeneascã.

*Apoc. 4.6, etc. **Cap. 10.8, etc. †Vers. 10. Cap. 10.14,21.

6. Fiecare din ele avea patru feþe ºi
fiecare avea patru aripi.
7. Picioarele lor erau drepte, ºi talpa

picioarelor lor era ca a piciorului unui
viþel ºi scânteiau* ca niºte aramã
lustruitã. *Dan. 10.6. Apoc. 1.15.

8. Sub aripi, de cele patru pãrþi ale
lor, aveau niºte mâini* de om; ºi toate
patru aveau feþe ºi aripi. *Cap. 10.8,21.

9. Aripile* lor erau prinse una de alta.
ªi când mergeau**, nu se întorceau în
nici o parte, ci fiecare mergea drept
înainte. *Vers. 11. **Vers. 12. Cap. 10.11.

10. Cât despre chipul* feþelor lor era
aºa: înainte, toate** aveau o faþã de
om; la dreapta lor, toate patru aveau†
câte o faþã de leu; la stânga lor††,
toate patru aveau câte o faþã de bou;
iar înapoi, toate patru aveau câte o*†
faþã de vultur. *Apoc. 4.7. 
**Num. 2.10. †Num. 2.3. ††Num. 2.18. *†Num. 2.25.

11. Aripile fiecãreia erau întinse în
sus, aºa cã douã din aripile lor
ajungeau pânã la cele învecinate, iar
douã* le acopereau trupurile. *Isa. 6.2.

12. Fiecare* mergea drept înainte, ºi
anume încotro le mâna** duhul sã
meargã, într-acolo mergeau; iar în

mersul lor nu se† întorceau în nici o
parte. *Vers. 9. Cap. 10.22. **Vers. 20. †Vers. 9,17.

13. În mijlocul acestor fãpturi vii era
ceva ca niºte cãrbuni de foc aprinºi
care ardeau; ºi ceva ca niºte fãclii*
umbla încoace ºi încolo printre aceste
fãpturi vii; focul acesta arunca o
luminã strãlucitoare, ºi din el ieºeau
fulgere. *Apoc. 4.5.

14. Fãpturile vii însã, când alergau*
ºi se întorceau, erau ca fulgerul**.

*Zah. 4.10. **Mat. 24.27.

15. Mã uitam la aceste fãpturi vii ºi
iatã cã pe pãmânt, afarã de fãpturile
vii, era o roatã* la fiecare din cele
patru feþe ale lor. *Cap. 10.9.

16. Înfãþiºarea* acestor roþi ºi mate-
rialul din care erau fãcute pãreau de
hrisolit**, ºi toate patru aveau aceeaºi
întocmire. Înfãþiºarea ºi alcãtuirea lor
erau de aºa fel încât fiecare roatã pãrea
cã este în mijlocul unei alte roþi.

*Cap. 10.9,10. **Dan. 10.6.

17. Când mergeau*, alergau pe toate
cele patru laturi ale lor ºi nu se întor-
ceau deloc în mersul lor. *Vers. 12.

18. Aveau niºte obezi de o înãlþime
înspãimântãtoare, ºi pe obezile lor
cele patru roþi erau pline cu ochi* de
jur împrejur. *Cap. 10.12. Zah. 4.10.

19. Când mergeau* fãpturile vii,
mergeau ºi roþile pe lângã ele; ºi când
se ridicau fãpturile vii de la pãmânt, se
ridicau ºi roþile. *Cap. 10.16,17.

20. Unde* le mâna duhul sã meargã,
acolo mergeau, încotro voia duhul; ºi
împreunã cu ele se ridicau ºi roþile,
cãci** duhul fãpturilor vii era în roþi.

*Vers. 12. **Cap. 10.17.

21. Când* mergeau fãpturile vii,  mer-
geau ºi roþile; când se opreau ele, se
opreau ºi roþile; când se ridicau de pe
pãmânt, se ridicau ºi roþile; cãci duhul
fãpturilor vii era în roþi.

*Vers. 19,20. Cap. 10.71.
22. Deasupra capetelor fãpturilor vii

era ceva ca o întindere* a cerului care
semãna cu cristalul strãlucitor ºi se
întindea în aer, sus peste capetele lor.

*Cap. 10.1.
23. Sub cerul acesta, aripile lor stãteau

drepte, întinse una spre alta, ºi mai
aveau fiecare câte douã aripi care le
acopereau trupurile.
24. Când* umblau, am auzit vâjâitul
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aripilor lor ca** vâjâitul unor ape mari
ºi ca glasul† Celui Atotputernic. Când
mergeau, era un vuiet gãlãgios ca al
unei oºtiri; iar când se opreau, îºi
lãsau aripile în jos. *Cap. 10.5. **Cap. 43.2. 
Dan. 10.6. Apoc. 1.15. †Iov 37.4,5. Ps. 29.3,4; 68.33.

25. ªi venea un vuiet care pornea de
deasupra cerului întins peste capetele
lor; iar când se opreau, îºi lãsau aripile
în jos.
26. Deasupra* cerului care era peste

capetele lor, era ceva ca** o piatrã de
safir, în chipul unui scaun de domnie;
pe acest chip de scaun de domnie se
vedea ca un chip de om, care ºedea pe
el. *Cap. 10.1. **Exod 24.10.

27. Am* mai vãzut iarãºi o lucire de
aramã lustruitã ca niºte foc, înãuntrul
cãruia era omul acesta ºi care strãlucea
de jur împrejur; de la chipul rinichilor
lui pânã sus, ºi de la chipul rinichilor
lui pânã jos, am vãzut ca un fel de foc,
ºi de jur împrejur era înconjurat cu o
luminã strãlucitoare. *Cap. 8.2.

28. Ca înfãþiºarea curcubeului* care
stã în nor într-o zi de ploaie, aºa era
ºi înfãþiºarea acestei lumini strãluci-
toare care-l înconjura. Astfel** era
arãtarea slavei Domnului. Când am
vãzut-o, am† cãzut cu faþa la pãmânt
ºi am auzit glasul Unuia care vorbea.

*Apoc. 4.3; 10.1. **Cap. 3.23; 8.4. †Cap. 3.23.
Dan. 8.17. Fapt. 9.4. Apoc. 1.17.

21. El mi-a zis: „Fiul omului, stai* în
picioare, ºi-þi voi vorbi!” *Dan. 10.11.

2. Cum mi-a vorbit aceste cuvinte, a
intrat* duh în mine ºi m-a fãcut sã stau
pe picioare; ºi am ascultat la Cel ce-mi
vorbea. *Cap. 3.24.

3. El mi-a zis: „Fiul omului, te trimit
la copiii lui Israel, la aceste „popoare
îndãrãtnice” care s-au rãzvrãtit împo-
triva Mea; ei ºi pãrinþii lor* au pãcã-
tuit împotriva Mea, pânã în ziua de
azi. *Ier. 3.25. Cap. 20.18,21,30.

4. Da, copiii aceºtia la care te trimit
sunt neruºinaþi* ºi cu inima împietritã.
Tu sã le spui: „Aºa vorbeºte Domnul
Dumnezeu!” *Cap. 3.7.

5. Fie* cã vor asculta, fie cã nu vor
asculta – cãci sunt o casã de îndã-
rãtnici – vor ºti** totuºi cã în mijlocul
lor este un proroc.

*Cap. 3.11,26,27. **Cap. 33.33.

6. Tu, fiu al omului, sã nu te* temi
de ei, nici sã nu te sperii de cuvintele
lor; ºi mãcar cã ei sunt niºte mãrã-

cini** ºi spini lângã tine, ºi mãcar cã
locuieºti împreunã cu niºte scorpioni,
totuºi nu te teme† de cuvintele lor ºi
nu te înspãimânta de feþele lor, cãci
sunt†† o casã de îndãrãtnici.
*Ier. 1.8,17. Luca 12.4. **Isa. 9.18. Ier. 6.28. Mica 7.4. †Cap.
3.9. 1 Pet. 3.14. ††Cap. 3.9,26,27.

7. Ci sã le spui* cuvintele Mele,
fie** cã vor asculta, fie cã nu vor
asculta; cãci sunt niºte îndãrãtnici!

*Ier. 1.7,17. **Vers. 5.

8. Tu însã, fiul omului, ascultã ce-þi
spun! Nu fi îndãrãtnic ca aceastã casã
de îndãrãtnici! Deschide-þi gura ºi
mãnâncã* ce-þi voi da!” *Apoc. 10.9.

9. M-am uitat, ºi iatã cã o mânã era
întinsã* spre mine ºi þinea o carte în
chip** de sul. *Ier. 1.9. Cap. 8.3. **Cap. 3.1.

10. A desfãºurat-o înaintea mea, ºi era
scrisã ºi pe dinãuntru ºi pe din afarã;
în ea erau scrise bocete, plângeri ºi
gemete.

31. El mi-a zis: „Fiul omului,
mãnâncã ce vei gãsi înaintea ta,

mãnâncã* sulul acesta ºi du-te de vor-
beºte casei lui Israel!” *Cap. 2.8,9.

2. Am deschis gura, ºi mi-a dat sã
mãnânc sulul acesta.
3. El mi-a zis: „Fiul omului, hrãneºte-þi

trupul ºi umple-þi mãruntaiele cu sulul
acesta pe care þi-l dau!” – L-am
mâncat*, ºi în gura mea a fost dulce ca
mierea**. *Ier. 15.16. Apoc. 10.9. **Ps. 19.10; 119.103.
4. El mi-a zis: „Fiul omului, du-te la

casa lui Israel ºi spune-le cuvintele
Mele!
5. Cãci nu eºti trimis la un popor cu o

vorbire încurcatã ºi cu o limbã greoaie,
ci la casa lui Israel;
6. nu la niºte popoare mari cu o vor-

bire încurcatã ºi cu o limbã greoaie,
ale cãror cuvinte sã nu le poþi pricepe.
Negreºit*, dacã te-aº trimite la ele, 
te-ar asculta! *Mat. 11.21,23.

7. Dar casa lui Israel nu va voi sã te
asculte, pentru cã* nu vrea sã M-asculte;
cãci** toatã casa lui Israel are fruntea
încruntatã ºi inima împietritã.

*Ioan 15.20. **Cap. 2.4.

8. Iatã, îþi voi face faþa tot aºa de
asprã ca ºi feþele lor, ºi fruntea, tot aºa
de asprã ca fruntea lor.
9. Îþi voi face fruntea ca un diamant*,

mai asprã decât stânca. Nu te teme**
ºi nu te speria de ei, cãci sunt o casã
de îndãrãtnici!”
*Isa. 50.7. Ier. 1.18; 15.20. Mica 3.8. **Ier. 1.8,17. Cap. 2.6.

10. El mi-a zis: „Fiul omului, primeºte
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în inima ta ºi ascultã cu urechile tale
toate cuvintele pe care þi le spun!
11. Du-te la prinºii de rãzboi, la

copiii poporului tãu: vorbeºte-le ºi, fie
cã vor asculta, fie cã nu vor asculta, sã
le spui: „Aºa* vorbeºte Domnul Dum-
nezeu!” *Vers. 27. Cap. 2.5,7. 

12. ªi Duhul m-a* rãpit ºi am auzit
înapoia mea dârdâitul unui mare cutre-
mur de pãmânt: slava Domnului s-a
ridicat din locul ei.

*Vers. 11. Cap. 8.3. 1 Împ. 18.12. 2 Împ. 2.16. Fapt. 8.39.

13. Am auzit ºi vâjâitul aripilor
fãpturilor vii care se loveau una de
alta, uruitul roþilor de lângã ele ºi
dârdâitul unui mare cutremur de
pãmânt.
14. Când m-a rãpit* Duhul ºi m-a luat,

mergeam amãrât ºi mânios, ºi  mâna**
Domnului apãsa tare peste mine.

*Vers. 12. Cap. 8.3. **2 Împ. 3.15. Cap. 1.3; 8.1; 37.1.

15. Am ajuns la Tel-Abib, la robii de
rãzboi care locuiau la râul Chebar, în
locul* unde se aflau; ºi am rãmas
acolo, înmãrmurit în mijlocul lor,
ºapte zile. *Iov 2.13. Ps. 137.1.

16. Dupã ºapte zile, cuvântul Dom-
nului mi-a vorbit astfel:
17. „Fiul* omului, te pun pãzitor**

peste casa lui Israel. Când vei auzi un
cuvânt care va ieºi din gura Mea, sã-i
înºtiinþezi din partea Mea!

*Cap. 33.7-9. **Isa. 52.8; 56.10; 62.6. Ier. 6.17.

18. Când voi zice celui rãu: „Vei muri
negreºit!”, dacã nu-l vei înºtiinþa ºi
nu-i vei spune, ca sã-l întorci de la
calea lui cea rea ºi sã-i scapi viaþa,
acel om rãu va muri* prin nelegiuirea
lui, dar îi voi cere sângele din mâna
ta! *Cap. 33.6. Ioan 8.21,24.

19. Dar dacã vei înºtiinþa pe cel rãu,
ºi el tot nu se va întoarce de la rãutatea
lui ºi de la calea cea rea, va muri prin
nelegiuirea lui, dar tu îþi vei mântui*
sufletul! *Isa. 49.4,5. Fapt. 20.26.
20. Dacã un om neprihãnit* se va

abate de la neprihãnirea lui ºi va face
ce este rãu, îi voi pune un laþ înainte,
ºi va muri. Dacã nu l-ai înºtiinþat, va
muri prin pãcatul lui ºi nu i se va mai
pomeni neprihãnirea în care a trãit,
dar îi voi cere sângele din mâna ta!

*Cap. 18.24; 33.12,13.

21. Dar dacã vei înºtiinþa pe cel
neprihãnit sã nu pãcãtuiascã, ºi nu va
pãcãtui, va trãi, pentru cã a primit
înºtiinþarea, iar tu îþi vei mântui
sufletul!”
22. ªi mâna Domnului a venit* peste

mine acolo ºi mi-a zis: „Scoalã-te,
du-te în vale**, ºi acolo îþi voi vorbi!”

*Vers. 14. Cap. 1.3. **Cap. 8.4.

23. M-am sculat ºi m-am dus în vale;
ºi iatã cã slava* Domnului s-a arãtat
acolo aºa cum o vãzusem** la râul
Chebar. Atunci am cãzut† cu faþa la
pãmânt. *Cap. 1.28. **Cap. 1.1. †Cap. 1.28.

24. Duhul a intrat* în mine ºi m-a
fãcut sã stau pe picioare. ªi Domnul
mi-a vorbit ºi mi-a zis: „Du-te ºi
închide-te în casã! *Cap. 2.2.

25. Cãci iatã, fiul omului, vor pune
peste* tine funii, cu care te vor lega ca
sã nu mai poþi ieºi în mijlocul lor.

*Cap. 4.8.

26. Îþi voi lipi* limba de cerul gurii,
ca sã rãmâi mut ºi sã nu-i poþi mustra,
cãci sunt** o casã de îndãrãtnici!

*Cap. 24.27. Luca 1.20,22. **Cap. 2.5-7.

27. Dar când* îþi voi vorbi, îþi voi
deschide gura ca sã le spui: „Aºa**
vorbeºte Domnul Dumnezeu: „Cine
vrea sã asculte sã asculte; cine nu
vrea, sã n-asculte!” Cãci† sunt o casã
de îndãrãtnici!”

*Cap. 24.27; 33.22. **Vers. 11. †Vers. 9,26. Cap. 12.2,3.

Prorocie despre dãrâmarea
Ierusalimului

41. „ªi tu, fiul omului, ia o cãrã-
midã, pune-o înaintea ta ºi sapã pe

ea cetatea Ierusalimului.
2. Înfãþiºeaz-o împresuratã, zideºte

întãrituri în jurul ei, înconjoar-o cu un
ºanþ de apãrare, pune tabere de ostaºi
împrejurul ei ºi ridicã berbeci de fier
împotriva ei de jur împrejur.
3. Ia o tigaie de fier ºi pune-o ca un zid

de fier între tine ºi cetate; îndreaptã-þi
faþa împotriva ei, ca sã fie împresuratã
ºi s-o strâmtorezi. Acesta* sã fie un
semn pentru casa lui Israel!

*Cap. 12.6,11; 24.24,27.

4. Apoi culcã-te pe coasta stângã ºi
pune pe ea nelegiuirea casei lui Israel;
câte zile vei sta culcat pe coasta
aceasta, le vei purta nelegiuirea lor.
5. Îþi voi socoti un numãr de zile

deopotrivã cu acela al anilor nele-
giuirii lor, ºi anume trei sute nouãzeci
de zile, în care* sã porþi nelegiuirea
casei lui Israel. *Num. 14.34.

6. Dupã ce vei isprãvi aceste zile,
culcã-te a doua oarã pe coasta dreaptã
ºi poartã nelegiuirea casei lui Iuda
patruzeci de zile; îþi pun câte o zi
pentru fiecare an.
7. Apoi întoarce-þi faþa ºi braþul
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dezgolit spre Ierusalimul împresurat
ºi proroceºte împotriva lui.
8. ªi iatã, voi pune* funii peste tine,

ca sã nu poþi sã te întorci de pe o
coastã pe alta, pânã nu vei împlini
zilele împresurãrii tale. *Cap. 3.25.

9. Ia-þi ºi grâu, orz, bob, linte, mei ºi
alac, pune-le într-un vas ºi fã pâine
din ele câte zile vei sta culcat pe
coastã: trei sute nouãzeci de zile sã
mãnânci din ele.
10. Hrana pe care o vei mânca, s-o

mãnânci cu cântarul, ºi anume câte
douãzeci de sicli pe zi: sã mãnânci din
ea din când în când.
11. Apa pe care o vei bea, o vei bea

cu mãsurã, ºi anume câte o ºesime de
hin; vei bea din ea din când în când.
12. Hrana s-o mãnânci ca turte de

orz, pe care le vei coace în faþa lor cu
balegã de om.”
13. ªi Domnul a zis: „Aºa* îºi vor

mânca pâinea spurcatã copiii lui Israel
printre neamurile printre care îi voi
izgoni.” *Osea 9.3.

14. Eu am zis: „Ah*! Doamne Dum-
nezeule, iatã, sufletul meu n-a fost
pângãrit niciodatã; din tinereþea mea
ºi pânã acum, niciodatã n-am mâncat
dintr-un dobitoc mort** sau sfâºiat ºi
nici o carne necuratã† n-a intrat în
gura mea.” *Fapt. 10.14. 

**Exod 22.31. Lev. 11.40; 17.15. †Deut. 14.3. Isa. 65.4.

15. El mi-a rãspuns: „Ei bine, iatã cã
îþi dau balegã de bou în loc de balegã
omeneascã, ºi-þi vei face pâinea pe ea.”
16. El mi-a mai zis: „Fiul omului,

iatã cã voi sfãrâma toiagul pâinii* la
Ierusalim, aºa cã vor mânca pâine cu
cântarul** ºi cu necaz ºi vor bea apã†
cu mãsurã ºi cu groazã.
*Lev. 26.26. Ps. 105.16. Isa. 3.1. Cap. 5.16; 14.13. **Vers. 10.
Cap. 12.19. †Vers. 11.

17. Vor duce lipsã de pâine ºi de apã,
se vor uimi unii de alþii ºi se vor
sfârºi* din pricina nelegiuirii lor.”

*Lev. 26.39. Cap. 24.23.

51. „ªi tu, fiul omului, ia o sabie
ascuþitã, ia-o ca brici de ras, ºi

trece-o* peste cap ºi barbã. Ia apoi o
cumpãnã de cântãrit ºi împarte pãrul.

*Lev. 21.5. Isa. 7.20. Cap. 44.20.

2. O treime* din el arde-o în foc în
mijlocul cetãþii**, când se vor împlini
zilele† împresurãrii; o treime ia-o ºi
taie-o cu sabia de jur împrejurul
cetãþii; iar o treime risipeºte-o în vânt,
cãci voi trage sabia dupã ei.

*Vers. 12. **Cap. 4.1. †Cap. 4.8,9.

3. Totuºi* ia vreo câþiva peri din ei ºi
strânge-i în poalele hainei tale.

*Ier. 40.6; 52.16.

4. Din aceºtia sã mai iei iarãºi vreo
câþiva, sã-i arunci în foc ºi sã-i arzi* în
foc. Din ei va ieºi un foc împotriva
întregii case a lui Israel.”*Ier. 41.1,2, etc.; 44.14.

5. Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu:
„Acesta este Ierusalimul! Eu îl pusesem
în mijlocul neamurilor, ºi de jur împre-
jurul lui sunt þãri.
6. Dar el s-a rãzvrãtit împotriva

legilor ºi poruncilor Mele ºi s-a fãcut
mai vinovat decât neamurile ºi þãrile
dimprejur; cãci a nesocotit legile
Mele, n-a urmat poruncile Mele.”
7. De aceea, aºa vorbeºte Domnul

Dumnezeu: „Pentru cã aþi fost mai
îndãrãtnici decât neamurile care vã
înconjoarã; pentru cã n-aþi urmat
poruncile Mele ºi n-aþi împlinit legile
Mele, ºi n-aþi lucrat nici mãcar dupã*
legile neamurilor care vã înconjoarã –

*Ier. 2.10,11. Cap. 16.47.

8. din pricina aceasta, aºa zice
Domnul Dumnezeu: Iatã, am necaz pe
tine ºi voi aduce la îndeplinire în
mijlocul tãu judecãþile Mele, sub ochii
neamurilor.
9. Din pricina tuturor urâciunilor

tale, îþi voi face* ce n-am mai fãcut
niciodatã ºi nici nu voi mai face
vreodatã. *Plân. 4.6. Dan. 9.12. Amos 3.2.

10. De aceea, pãrinþii vor mânca* pe
copiii lor în mijlocul tãu, ºi copiii vor
mânca pe pãrinþii lor; Îmi voi împlini
judecãþile împotriva ta ºi voi risipi**
în toate vânturile pe toþi cei ce vor mai
rãmâne din tine. *Lev. 26.29. 
Deut. 28.53. 2 Împ. 6.29. Ier. 19.9. Plân. 2.20; 4.10. **Lev.
26.33. Deut. 28.64. Vers. 12. Cap. 12.14. Zah. 2.6.

11. De aceea, pe viaþa Mea! – zice
Domnul Dumnezeu. – Pentru cã Mi-ai
pângãrit* Locaºul Meu cel Sfânt cu
toþi idolii ºi toate urâciunile** tale, ºi
Eu Îmi voi întoarce ochii de la tine;
ochiul Meu† va fi fãrã milã ºi nu Mã
voi îndura. *2 Cron. 36.14. Cap. 7.20; 
8.5, etc.; 23.38. **Cap. 11.21. †Cap. 7.4,9; 8.18; 9.10.

12. O treime* din locuitorii tãi va
muri de ciumã ºi va fi nimicitã de
foamete în mijlocul tãu; o treime va
cãdea ucisã de sabie în jurul tãu; ºi o
treime o voi risipi** în toate vânturile
ºi voi scoate sabia† dupã ei.
*Ier. 15.2; 21.9. Vers. 2. Cap. 6.12. **Ier. 9.16. Vers. 2,10.
Cap. 6.8. †Lev. 26.33. Vers. 2. Cap. 12.14.

13. Îmi voi potoli* astfel mânia, Îmi
voi domoli** astfel urgia cu ei ºi Mã†
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voi rãzbuna, ca sã ºtie†† cã Eu, Domnul,
am vorbit în mânia Mea, vãrsându-Mi
urgia peste ei. *Plân. 4.11. Cap. 6.12; 
7.8. **Cap. 21.17. †Deut. 32.36. Isa. 1.24. ††Cap. 36.6; 38.19.

14. Te voi preface* într-un pustiu, te
voi face de ocarã printre neamurile
care te înconjoarã, înaintea tuturor
trecãtorilor. *Lev. 26.31,32. Neem. 2.47.

15. Vei ajunge de ocarã* ºi de ruºine,
vei fi o pildã ºi o groazã pentru
neamurile care te înconjoarã, când voi
aduce la îndeplinire judecãþile Mele
împotriva ta, cu mânie, cu urgie ºi
cu** pedepse aspre – Eu, Domnul, o
spun – când voi arunca† împotriva lor
sãgeþile nimicitoare ale foametei care
dau moartea ºi pe care le voi trimite sã
vã nimiceascã. *Deut. 28.37. 1 Împ. 9.7. 
Ps. 79.4. Ier. 24.9. Plân. 2.15. **Cap. 25.17. †Deut. 32.23,24.

16. Cãci la nenorocirile voastre voi mai
adãuga ºi foametea ºi vã voi sfãrâma
toiagul* pâinii. *Lev. 26.26. Cap. 4.16; 14.13.

17. Voi trimite împotriva voastrã nu
numai foametea, ci ºi fiarele* sãlbatice
care vã vor lãsa fãrã copii. Ciuma** ºi
vãrsarea de sânge vor trece prin mij-
locul tãu: voi aduce peste tine ºi sabia.
Eu, Domnul, vorbesc.” *Lev. 26.22. 
Deut. 32.24. Cap. 14.21; 33.27; 34.25. **Cap. 38.22.

61. Cuvântul Domnului mi-a vorbit
astfel:

2. „Fiul omului*, întoarce-þi faþa spre
munþii** lui Israel, proroceºte împo-
triva lor *Cap. 20.46; 21.2; 25.2. **Cap. 36.1.

3. ºi zi: „Munþi ai lui Israel, ascultaþi
cuvântul Domnului Dumnezeu! Aºa
vorbeºte Domnul Dumnezeu cãtre munþi
ºi dealuri, cãtre vãgãuni ºi vãi: „Iatã,
voi aduce sabia împotriva voastrã ºi
vã voi nimici* înãlþimile. *Lev. 26.30.

4. Altarele voastre vor fi pustiite,
stâlpii voºtri închinaþi soarelui vor fi
sfãrâmaþi ºi voi face* ca morþii voºtri
sã cadã înaintea idolilor voºtri. *Lev. 26.30.
5. Voi pune trupurile moarte ale

copiilor lui Israel înaintea idolilor lor
ºi vã voi risipi oasele în jurul altarelor
voastre.
6. Pretutindeni pe unde locuiþi, cetã-

þile vã vor fi nimicite, ºi înãlþimile,
pustiite; altarele voastre vor fi surpate
ºi pãrãsite, idolii voºtri vor fi sfãrâ-
maþi ºi vor pieri, stâlpii voºtri închi-
naþi soarelui vor fi tãiaþi, ºi lucrãrile
voastre, nimicite.
7. Morþii vor cãdea în mijlocul

vostru, ºi veþi ºti* cã Eu sunt Domnul.
*Vers. 13. Cap. 7.4,9; 11.10,12; 12.15.

8. Dar* voi lãsa câteva rãmãºiþe
dintre voi, care vor scãpa de sabie
printre neamuri, când veþi fi risipiþi în
felurite þãri. *Ier. 44.28. Cap. 5.2,12; 12.16; 14.22.

9. ªi cei ce vor scãpa din voi îºi vor
aduce aminte de Mine printre neamu-
rile unde vor fi robi, pentru cã le voi
zdrobi* inima preacurvarã ºi necre-
dincioasã ºi ochii** care au curvit
dupã idolii lor. Atunci le va fi scârbã†
de ei înºiºi, din pricina miºeliilor pe
care le-au fãcut, din pricina tuturor
urâciunilor lor.
*Ps. 78.40. Isa. 7.13; 43.24; 63.10. **Num. 15.39. Cap.
20.7,24. †Lev. 26.39. Iov 42.6. Cap. 20.43; 36.31.

10. ªi vor ºti cã Eu sunt Domnul ºi cã
nu degeaba i-am ameninþat cã le voi
trimite toate aceste rele.”
11. Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu:

„Bate din mâini*, dã din picioare ºi zi:
„Vai!” pentru toate urâciunile cele rele
ale casei lui Israel care va** cãdea
lovitã de sabie, de foamete ºi de
ciumã. *Cap. 21.14. **Cap. 5.12.

12. Cine va fi departe va muri de
ciumã, ºi cine va fi aproape va cãdea
ucis de sabie; iar cine va rãmâne ºi va
fi împresurat va pieri de foame. Aºa*
Îmi voi potoli urgia asupra lor.

*Cap. 5.13.

13. ªi veþi ºti* cã Eu sunt Domnul,
când morþii lor vor fi în mijlocul
idolilor lor, împrejurul altarelor lor, pe
orice deal înalt**, pe toate vârfurile†
munþilor, sub†† orice copac verde, sub
orice stejar stufos, acolo unde aduceau
tãmâie cu miros plãcut tuturor idolilor
lor. *Vers. 7. **Ier. 2.20. †Osea 4.13. ††Isa. 57.5.

14. Îmi voi întinde* mâna împotriva
lor ºi voi face þara deºartã ºi pustie, de
la pustiu pânã la Dibla**, pretutindeni
unde locuiesc. ªi vor ºti cã Eu sunt
Domnul.” *Isa. 5.25. **Num. 33.46. Ier. 48.22.

71. Cuvântul Domnului mi-a vorbit
astfel:

2. „ªi tu, fiul omului, ascultã: Aºa
vorbeºte Domnul Dumnezeu despre
þara lui Israel: „Vine sfârºitul*, vine
sfârºitul peste cele patru margini ale
þãrii! *Vers. 3,6. Amos 8.2. Mat. 24.6,13,14.

3. Acum vine sfârºitul peste tine; Îmi
voi trimite mânia împotriva ta, te voi
judeca* dupã faptele tale. ªi te voi
pedepsi pentru toate urâciunile tale.

*Vers. 8,9.

4. Ochiul Meu va fi fãrã milã* pentru
tine ºi nu Mã voi îndura, ci te voi
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pedepsi dupã faptele tale, cu toate cã
urâciunile tale vor fi în mijlocul tãu ºi
ar trebui sã te ajute. ªi veþi ºti** cã Eu
sunt Domnul.”

*Vers. 9. Cap. 5.11; 8.18; 9.10. **Vers. 27. Cap. 6.7; 12.20.

5. Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu:
„Iatã, vine o nenorocire, o nenorocire
nemaipomenitã!
6. Vine sfârºitul, vine sfârºitul; se

trezeºte împotriva ta! Iatã cã a ºi
venit!
7. Îþi vine rândul*, locuitor al þãrii!

Vine vremea**, se apropie ziua de
necaz ºi nu de bucurie pe munþi!

*Vers. 10. **Vers. 12. Þef. 1.14,15.

8. Acum Îmi voi vãrsa în curând
urgia* peste tine, Îmi voi potoli mânia
peste tine; te voi judeca** dupã faptele
tale ºi te voi pedepsi pentru toate min-
ciunile tale. *Cap. 20.8,21. **Vers. 3.

9. Ochiul Meu* va fi fãrã milã ºi nu
Mã voi îndura; te voi pedepsi dupã
faptele tale, mãcar cã urâciunile tale
vor fi în mijlocul tãu ºi ar trebui sã te
ajute. ªi veþi ºti** cã Eu sunt Domnul,
cel ce loveºte! *Vers. 4. **Vers. 4.

10. Iatã ziua! Iat-o cã vine! Îþi vine*
rândul! Înfloreºte toiagul, odrãsleºte
mândria! *Vers. 7.

11. Silnicia* s-a înãlþat ca sã slu-
jeascã de toiag rãutãþii; nu mai rãmâne
nimic din ei, nici din gloata lor
gãlãgioasã, nici din bogãþia lor! ªi
nimeni** nu-i boceºte!

*Ier. 6.7. **Ier. 16.5,6. Cap. 24.16,22.

12. Vine vremea*, se apropie ziua! Sã
nu se bucure cumpãrãtorul, sã nu se
mâhneascã vânzãtorul! Cãci izbucneºte
mânia împotriva întregii lor mulþimi.

*Vers. 7.
13. Nu, vânzãtorul nu va mai cãpãta

înapoi ce a vândut, chiar dacã ar mai fi
printre cei vii; cãci prorocia împotriva
întregii lor mulþimi nu va fi schim-
batã, ºi din pricina nelegiuirii lui nici
unul nu-ºi va pãstra viaþa.
14. Sunã trâmbiþa, totul este gata, dar

nimeni nu merge la luptã; cãci urgia
Mea izbucneºte împotriva întregii lor
mulþimi.
15. Afarã* bântuie sabia, în casã

ciuma ºi foametea! Cine este la câmp
va muri de sabie, iar cine este în cetate
va fi mâncat de foamete ºi ciumã.

*Deut. 32.25. Plân. 1.20. Cap. 5.12.

16. Fugarii* lor, când scapã, stau pe
munþi ca niºte porumbei ai vãilor,
vãitându-se toþi, fiecare de nelegiuirea
lui. *Cap. 6.8.

17. Mâinile* tuturor au slãbit, ºi
genunchii tuturor se topesc ca apa.

*Isa. 13.7. Ier. 6.24. Cap. 21.7.

18. Se încing* cu saci ºi-i apucã**
groaza. Toate feþele sunt acoperite de
ruºine ºi toate capetele sunt rase.

*Isa. 3.24; 15.2,3. Ier. 48.37. Amos 8.10. **Ps. 55.5.

19. Îºi vor arunca argintul pe uliþe, ºi
aurul lor le va fi o scârbã. Argintul*
sau aurul lor nu poate sã-i scape în
ziua urgiei Domnului; nu poate nici sã
le sature sufletul, nici sã le umple
mãruntaiele; cãci el i-a aruncat** în
nelegiuirea lor.

*Prov. 11.4. Þef. 1.18. **Cap. 14.3,4; 44.12.

20. Se fãleau cu podoaba lor mãreaþã,
ºi cu ea au fãcut* icoanele urâciunilor
lor, ale idolilor lor. De aceea le-o voi
preface în scârbã pentru ei. *Ier. 7.30.

21. O voi da de jaf în mâinile
strãinilor ºi ca pradã nelegiuiþilor
pãmântului ca s-o pângãreascã.
22. Îmi voi întoarce faþa de la ei ºi Mi

se va pângãri Locaºul Meu cel Sfânt;
da, prãdãtorii vor pãtrunde în el ºi-l
vor pângãri.
23. Pregãtiþi lanþurile! Cãci þara* este

plinã de omoruri, ºi cetatea este plinã
de silnicie. *2 Împ. 21.16. Cap. 9.9; 11.6.

24. Voi aduce popoarele cele mai
rele ca sã punã mâna pe casele lor;
voi pune capãt mândriei celor puter-
nici, ºi sfintele lor locaºuri vor fi
pângãrite.
25. Vine prãpãdul! – Ei cautã scãpare,

dar scãpare nu-i!
26. Vine nenorocire peste* nenoro-

cire, zvon dupã zvon. – Ei cer**
vedenii prorocilor; dar preoþii nu mai
cunosc Legea, ºi bãtrânii nu mai pot
da sfaturi.

*Deut. 32.23. Ier. 4.20. **Ps. 74.9. Plân. 2.9. Cap. 20.1,3.

27. Împãratul jeleºte, voievodul se
înspãimântã, ºi mâinile poporului þãrii
tremurã. Le voi face dupã umbletele
lor, îi voi judeca dupã cuviinþã, ºi vor
ºti* cã Eu sunt Domnul.” *Vers. 4.

81. În al ºaselea an, în ziua a cincea
a lunii a ºasea, pe când ºedeam

în casã, ºi bãtrânii* lui Iuda ºedeau
înaintea mea, mâna** Domnului Dum-
nezeu a cãzut peste mine.

*Cap. 14.1; 20.1; 33.31. **Cap. 1.3; 3.22.

2. M-am uitat* ºi iatã cã era un chip
care avea o înfãþiºare de om; de la
coapse în jos era foc, ºi de la coapse în
sus era ceva strãlucitor ca niºte
aramã** lustruitã. *Cap. 1.26,27. **Cap. 1.4.
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3. El a întins* ceva ca o mânã ºi m-a
apucat de zulufii capului. Duhul m-a
rãpit** între pãmânt ºi cer ºi m-a†
dus, în vedenii dumnezeieºti, la Ieru-
salim, la uºa porþii de la curtea dinã-
untru, care cautã spre miazãnoapte,
unde era locul†† idolului geloziei care
stârnea*† gelozia Domnului.
*Dan. 5.5. **Cap. 3.15. †Cap. 11.1,24; 40.2. ††Ier. 7.30;
32.34. Cap. 5.11. *†Deut. 32.16,21.

4. ªi iatã cã slava Dumnezeului lui
Israel era acolo, aºa cum o vãzusem*
în vale. *Cap. 1.28; 3.22,23.

5. El mi-a zis: „Fiul omului, ia ridicã
ochii spre miazãnoapte!” Am ridicat
ochii spre miazãnoapte; iatã cã idolul
acesta al geloziei era la miazãnoapte
de poarta altarului, la intrare.
6. ªi El mi-a zis: „Fiul omului, vezi

ce fac ei? Vezi tu marile urâciuni pe
care le sãvârºeºte aici casa lui Israel
ca sã Mã depãrteze de Sfântul Meu
Locaº? Dar vei mai vedea ºi alte
urâciuni ºi mai mari!”
7. Atunci m-a dus la poarta curþii. 

M-am uitat ºi iatã cã era o gaurã în
perete!
8. ªi mi-a zis: „Fiul omului, ia sapã

în perete!” Am sãpat în zid ºi iatã cã
era o uºã.
9. ªi mi-a zis: „Intrã ºi vezi urâciu-

nile cele rele pe care le sãvârºesc ei
aici!”
10. Am intrat ºi m-am uitat; ºi iatã cã

erau tot felul de chipuri de târâtoare ºi
de dobitoace urâcioase ºi toþi idolii
casei lui Israel zugrãviþi pe perete de
jur împrejur.
11. Înaintea acestor idoli stãteau ºapte-

zeci de oameni din bãtrânii casei lui
Israel, în mijlocul cãrora era Iaazania,
fiul lui ªafan; fiecare din ei avea o
cãdelniþã în mânã ºi se înãlþa un nor
gros de tãmâie.
12. ªi El mi-a zis: „Fiul omului, vezi

ce fac în întuneric bãtrânii casei lui
Israel, fiecare în odaia lui plinã de
chipuri? Cãci ei zic: „Nu ne vede*
Domnul; a pãrãsit Domnul þara aceasta!”

*Cap. 9.9.

13. ªi mi-a zis: „Vei mai vedea ºi alte
urâciuni mari pe care le sãvârºesc ei!”
14. ªi m-a dus la intrarea porþii Casei

Domnului dinspre miazãnoapte. ªi
iatã cã acolo stãteau niºte femei care
plângeau pe Tamuz.

15. ªi El mi-a zis. „Vezi, fiul omului?
Vei mai vedea ºi alte urâciuni mai
mari decât acestea!”
16. ªi m-a dus în curtea dinãuntru a

Casei Domnului. ªi iatã cã la uºa
Templului Domnului, între pridvor* ºi
altar, erau aproape douãzeci ºi cinci**
de oameni, cu spatele† întors spre
Templul Domnului ºi cu faþa spre rãsãrit;
ºi se închinau înaintea soarelui†† spre
rãsãrit.
*Ioel 2.17. **Cap. 11.1. †Ier. 2.27; 32.33. ††Deut. 4.19. 2 Împ.
23.5,11. Iov 31.26. Ier. 44.17.

17. ªi El mi-a zis: „Vezi, fiul omului?
Este prea puþin oare pentru casa lui
Iuda cã sãvârºesc ei urâciunile pe care
le sãvârºesc aici? Trebuia sã mai
umple ºi þara cu silnicie* ºi sã nu
înceteze sã Mã mânie? Iatã cã ei îºi
apropie ramura de nas! *Cap. 9.9.

18. De aceea* ºi Eu voi lucra cu
urgie; ochiul Meu** va fi fãrã milã ºi
nu Mã voi îndura; chiar dacã vor
striga† în gura mare la urechile Mele,
tot nu-i voi asculta.”
*Cap. 5.13; 16.42; 24.13. **Cap. 5.11; 7.4,9; 9.5,10. †Prov.
1.28. Isa. 1.15. Ier. 11.11; 14.12. Mica 3.4. Zah. 7.13.

91. Apoi a strigat cu glas tare la ure-
chile mele: „Apropiaþi-vã, voi care

trebuie sã pedepsiþi cetatea, fiecare cu
unealta lui de nimicire în mânã!”
2. ªi iatã cã au venit ºase oameni de

pe drumul porþii de sus, dinspre miazã-
noapte, fiecare cu unealta lui de
nimicire în mânã. În mijlocul lor era
un* om îmbrãcat într-o hainã de in ºi
cu o cãlimarã la brâu. Au venit ºi s-au
aºezat lângã altarul de aramã.

*Lev. 16.4. Cap. 10.2,6,7. Apoc. 15.6.

3. Slava* Dumnezeului lui Israel s-a
ridicat de pe heruvimul pe care era ºi
s-a îndreptat spre pragul Casei; ºi el a
chemat pe omul acela care era îmbrã-
cat cu haina de in ºi care avea cãli-
mara la brâu. *Cap. 3.23; 8.4; 10.4,18; 11.22,23.

4. Domnul i-a zis: „Treci prin mijlocul
cetãþii, prin mijlocul Ierusalimului, ºi
fã un* semn pe fruntea oamenilor care
suspinã** ºi gem din pricina tuturor
urâciunilor care se sãvârºesc acolo.”

*Exod 12.7. Apoc. 7.3; 9.4; 13.16,17; 20.4. **Ps.
119.53,136. Ier. 13.17. 2 Cor. 12.21. 2 Pet. 2.8.

5. Iar celorlalþi le-a zis în auzul meu:
„Treceþi dupã el în cetate ºi loviþi;
ochiul vostru* sã fie fãrã milã ºi sã nu
vã înduraþi! *Vers. 10. Cap. 5.11.

6. Ucideþi* ºi nimiciþi pe bãtrâni,
pe tineri, pe fecioare, pe copii ºi pe
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femei; dar sã nu vã atingeþi** de nici
unul din cei ce au semnul pe frunte!
Începeþi† însã cu Locaºul Meu cel
Sfânt!” Ei†† au început cu bãtrânii care
erau înaintea Templului. *2 Cron. 36.17. 
**Apoc. 9.4. †Ier. 25.28. 1 Pet. 4.17. ††Cap. 8.11,12,16.

7. ªi El le-a zis: „Spurcaþi Casa ºi
umpleþi curþile cu morþi!... Ieºiþi...” Ei
au ieºit ºi au început sã ucidã în
cetate.
8. Pe când ucideau ei astfel, ºi eu

stãteam încã singur acolo, am* cãzut cu
faþa la pãmânt ºi am strigat: „Ah**!
Doamne Dumnezeule, vrei sã nimiceºti
oare tot ce a mai rãmas din Israel, vãrs-
ându-Þi urgia asupra Ierusalimului?”

*Num. 14.5; 16.4,22,45. Ios. 7.6. **Cap. 11.13.

9. El mi-a rãspuns: „Nelegiuirea casei
lui Israel ºi Iuda este mare, peste
mãsurã de mare! Þara este plinã* de
omoruri, ºi cetatea este plinã de
nedreptate; cãci ei zic: „Domnul** a
pãrãsit þara ºi Domnul† nu vede nimic!”
*2 Împ. 21.16. Cap. 8.17. **Cap. 8.12. †Ps. 10.11. Isa. 29.15.

10. De aceea ºi Eu* voi fi fãrã milã
ºi nu Mã voi îndura, ci voi face** sã
cadã asupra capului lor faptele lor.”

*Cap. 5.11; 7.4; 8.18. **Cap. 11.21.

11. ªi iatã cã omul cel îmbrãcat în
haina de in ºi care avea cãlimara la
brâu a adus urmãtorul rãspuns: „Am
fãcut ce mi-ai poruncit!”

101. M-am uitat, ºi iatã cã pe cerul*
care era deasupra capului heru-

vimilor era ceva ca o piatrã de safir;
deasupra lor se vedea ceva asemãnãtor
cu un chip de scaun de domnie.

*Cap. 1.22,26.

2. ªi Domnul a zis* omului aceluia
îmbrãcat în haine de in: „Vârã-te între
roþile de sub heruvimi, umple-þi mâi-
nile cu** cãrbunii aprinºi care sunt
între heruvimi ºi împrãºtie-i† peste
cetate!” ªi el s-a vârât între roþi sub
ochii mei. *Cap. 9.2,3. **Cap. 1.13. †Apoc. 8.5.

3. Heruvimii stãteau în partea dreaptã
a Casei, când s-a vârât omul acela
între roþi, iar norul a umplut curtea
dinãuntru.
4. Atunci slava* Domnului s-a ridicat

de pe heruvimi ºi s-a îndreptat spre
pragul Casei, aºa încât Templul s-a
umplut** de nor, ºi curtea s-a umplut
de strãlucirea slavei Domnului.

*Vers. 18. Cap. 1.28; 9.3. **1 Împ. 8.10,11. Cap. 43.5.

5. Vâjâitul* aripilor heruvimilor s-a
auzit pânã la curtea de afarã ca glasul**

Dumnezeului celui Atotputernic când
vorbeºte. *Cap. 1.24. **Ps. 29.3,etc.

6. Când a poruncit deci omului
aceluia îmbrãcat în haina de in sã ia
foc dintre roþi, dintre heruvimi, omul
acesta s-a dus ºi s-a aºezat lângã roþi.
7. Atunci un heruvim a întins mâna

între heruvimi, spre focul care era
între heruvimi; a luat foc ºi l-a pus în
mâinile omului aceluia îmbrãcat cu
haina de in. ªi omul acesta l-a luat ºi
a ieºit afarã.
8. La heruvimi se vedea ceva* ca o

mânã de om sub aripile lor.
*Vers. 21. Cap. 1.8. 

9. M-am uitat, ºi iatã* cã lângã heru-
vimi erau patru roþi; o roatã lângã un
heruvim, ºi o roatã lângã celãlalt heru-
vim; dar roþile acestea strãluceau ca o
piatrã de** hrisolit. *Cap. 1.15. **Cap. 1.16.

10. Dupã înfãþiºare, toate cele patru
roþi aveau acelaºi chip; fiecare roatã
pãrea cã este în mijlocul altei roþi.
11. Când* mergeau, mergeau de cele

patru laturi ale lor ºi nu se învârteau
în mers, ci mergeau încotro mergea
capul, fãrã sã se învârteascã în mersul
lor. *Cap. 1.17.

12. Tot trupul heruvimilor, spatele
lor, mâinile lor ºi aripile lor erau
pline de ochi ca ºi cele patru roþi
dimprejur.
13. Am auzit cu urechile mele cã

roþile* erau chemate: „roþi învârti-
toare”. *Cap. 1.18.

14. Fiecare* avea patru feþe; faþa celui
dintâi era o faþã de heruvim; faþa celui
de-al doilea, o faþã de om; a celui de-al
treilea, o faþã de leu; ºi a celui de-al
patrulea, o faþã de vultur. *Cap. 1.6,10.

15. ªi heruvimii s-au ridicat. Erau
fãpturile vii* pe care le vãzusem lângã
râul Chebar. *Cap. 1.5.

16. Când* mergeau heruvimii, mergeau
ºi roþile cu ei, ºi când îºi întindeau
heruvimii aripile ca sã se înalþe de la
pãmânt, nici roþile nu se depãrtau de
ei. *Cap. 1.19.

17. Când* se opreau ei, se opreau ºi
ele, ºi când se înãlþau ei, se înãlþau ºi
ele cu ei, cãci duhul fãpturilor vii era
în ele. *Cap. 1.12,20,21.

18. Slava* Domnului a plecat** din
pragul Templului ºi s-a aºezat pe
heruvimi. *Vers. 4. **Osea 9.12.

19. Heruvimii* ºi-au întins aripile ºi
s-au înãlþat de pe pãmânt sub ochii
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mei; când au plecat ei, au plecat ºi
roþile cu ei. S-au oprit la intrarea
porþii Casei Domnului spre rãsãrit; ºi
slava Dumnezeului lui Israel era sus
deasupra lor. *Cap. 11.22.

20. Erau fãpturile vii* pe care le
vãzusem sub Dumnezeul lui Israel,
lângã** râul Chebar, ºi am bãgat de
seamã cã erau heruvimi.

*Vers. 15. Cap. 1.22. **Cap. 1.1.

21. Fiecare* avea patru feþe, fiecare
avea patru aripi, ºi sub aripile lor era
ceva** ca o mânã de om.

*Vers. 14. Cap. 1.6. **Vers. 8. Cap. 1.8. 

22. Dar feþele lor erau ca* cele pe care
le vãzusem la râul Chebar, cu aceeaºi
înfãþiºare: erau tot ei. Fiecare** mergea
drept înainte. *Cap. 1.10. **Cap. 1.12.

111. Duhul* m-a rãpit ºi m-a dus la
poarta de rãsãrit** a Casei Dom-

nului, care cautã spre rãsãrit. ªi iatã cã la
intrarea porþii† erau douãzeci ºi cinci
de oameni; ºi în mijlocul lor am vãzut
pe Iaazania, fiul lui Azur, ºi pe Pelatia,
fiul lui Benaia, cãpeteniile poporului.

*Vers. 24. Cap. 3.12,14; 8.3. **Cap. 10.19. †Cap. 8.16.

2. ªi Domnul mi-a zis: „Fiul omului,
aceºtia sunt oamenii care fac planuri
nelegiuite ºi dau sfaturi rele în cetatea
aceasta!
3. Ei zic: „Nu este încã vremea*

potrivitã ca sã zidim case! Cetatea**
este cazanul, ºi noi suntem carnea.”

*Cap. 12.22,27. 2 Pet. 3.4. **Ier. 1.13. Cap. 24.3, etc.

4. De aceea proroceºte împotriva lor,
proroceºte, fiul omului!”
5. Atunci Duhul Domnului* a cãzut

peste mine ºi mi-a zis: „Spune: „Aºa
vorbeºte Domnul: „Astfel vorbiþi voi,
casa lui Israel! ªi ce vã vine în gând,
ºtiu foarte bine! *Cap. 2.2; 3.24.
6. Aþi fãcut o mulþime* de omoruri în

cetatea aceasta ºi aþi umplut uliþele cu
cei uciºi.” *Cap. 7.23; 22.3,4.
7. De aceea, aºa vorbeºte Domnul

Dumnezeu: „Morþii voºtri*, pe care 
i-aþi întins în mijlocul cetãþii acesteia,
sunt carnea, ºi ea este cazanul; dar
voi** veþi fi scoºi afarã din ea.

*Cap. 24.3,6,10,11. Mica 3.3. **Vers. 9.

8. Vã temeþi de sabie, dar Eu voi
aduce sabie peste voi, zice Domnul
Dumnezeu.
9. Vã voi scoate din cetatea aceasta,

vã voi da în mâinile strãinilor ºi voi
împlini* judecãþile Mele împotriva
voastrã! *Cap. 5.8.

10. Veþi cãdea* loviþi de sabie, vã

voi judeca** la hotarul lui Israel, ºi
veþi ºti† cã Eu sunt Domnul.
*2 Împ. 25.19-21. Ier. 39.6; 52.10. **1 Împ. 8.65. 2 Împ.
14.25. †Ps. 9.16. Cap. 6.7; 13.9,14,21,23.

11. Cetatea aceasta* nu va fi cazanul
vostru, ºi voi nu veþi fi carnea din el:
ci la hotarul lui Israel vã voi judeca!

*Vers. 3.

12. ªi veþi ºti* cã Eu sunt Domnul,
ale cãrui porunci nu le-aþi urmat ºi ale
cãrui legi nu le-aþi împlinit, ci aþi**
lucrat dupã obiceiurile neamurilor
care vã înconjoarã.” *Vers. 10. 
**Lev. 18.3,24, etc. Deut. 12.30,31. Cap. 8.10,14,16.

13. Pe când proroceam eu, a murit
Pelatia*, fiul lui Benaia. Eu am**
cãzut cu faþa la pãmânt ºi am strigat cu
glas tare: „Ah! Doamne Dumnezeule,
vrei sã nimiceºti Tu ºi ce a mai rãmas
din Israel?” *Vers. 1. Fapt. 5.5. **Cap. 9.8.

14. ªi cuvântul Domnului mi-a vorbit
astfel:
15. „Fiul omului, fraþii tãi, da, fraþii

tãi cei din robie ºi toatã casa lui Israel
sunt aceia despre care zic locuitorii
Ierusalimului: „Ei sunt departe de
Domnul, þara ne-a fost datã nouã în
stãpânire!...”
16. De aceea spune despre ei: „Aºa

vorbeºte Domnul Dumnezeu: „Dacã-i
þin depãrtaþi printre neamuri, dacã 
i-am risipit în felurite þãri, totuºi 
le-am fost* un Templu pentru câtãva
vreme în þara în care au venit.”

*Ps. 90.1; 91.9. Isa. 8.14.

17. De aceea sã le spui: „Aºa
vorbeºte Domnul Dumnezeu: „Vã voi
strânge* din mijlocul popoarelor, vã
voi aduna iarãºi din þãrile în care
sunteþi risipiþi ºi vã voi da þara lui
Israel.” *Ier. 24.5. Cap. 28.25; 34.13; 36.24.

18. ªi când vor veni în ea, vor scoate*
de acolo toþi idolii ºi toate urâciunile.

*Cap. 37.23.
19. Le voi* da o altã inimã ºi voi

pune un duh nou** în voi. Voi lua din
trupul lor inima† de piatrã ºi le voi da
o inimã de carne,
*Ier. 32.39. Cap. 36.26,27. Þef. 3.9. **Ps. 51.10. Ier. 31.33;
32.39. Cap. 18.31. †Zah. 7.12.

20. ca sã urmeze* poruncile Mele, sã
pãzeascã ºi sã împlineascã legile
Mele; ºi ei vor fi poporul** Meu, iar
Eu voi fi Dumnezeul lor.

*Ps. 105.45. **Ier. 24.7. Cap. 14.11; 36.28; 37.27.
21. Dar acelora a cãror inimã simte

plãcere faþã de idolii ºi urâciunile lor,
le voi* întoarce faptele asupra capului
lor, zice Domnul Dumnezeu.”

*Cap. 9.10; 22.31.
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22. Dupã aceea, heruvimii ºi-au
întins* aripile, însoþiþi de roþi, ºi slava
Dumnezeului lui Israel era sus dea-
supra lor. *Cap. 1.19; 10.19.

23. Slava* Domnului s-a înãlþat din
mijlocul cetãþii ºi s-a aºezat pe
muntele** de la rãsãritul† cetãþii.

*Cap. 8.4; 9.3; 10.4,18; 43.4. **Zah. 14.4. †Cap. 43.2.

24. Pe mine însã m-a rãpit* Duhul ºi
m-a dus iarãºi, în vedenie, prin Duhul
lui Dumnezeu, în Haldeea, la prinºii
de rãzboi. ªi astfel vedenia pe care o
avusesem a pierit de la mine. *Cap. 8.3.

25. Apoi am spus prinºilor de rãzboi
toate lucrurile pe care mi le descoperise
Domnul.

Robia lui Zedechia ºi risipirea
poporului

121. Cuvântul Domnului mi-a vor-
bit astfel:

2. „Fiul omului, tu locuieºti în mij-
locul unei case de îndãrãtnici*, care
au ochi** sã vadã, ºi nu vãd, urechi de
auzit, ºi n-aud; cãci† sunt o casã de
rãzvrãtiþi. *Cap. 2.3,6-8; 
3.26,27. **Isa. 6.9; 42.20. Ier. 5.21. Mat. 13.13,14. †Cap. 2.5.

3. De aceea, fiul omului, pregãteºte-þi
lucrurile de cãlãtorie ºi pleacã ziua
sub ochii lor! Pleacã, în faþa lor, din
locul unde eºti ºi du-te în alt loc: poate
cã vor vedea cã sunt o casã de
îndãrãtnici.
4. Scoate-þi lucrurile, ca niºte lucruri

de cãlãtorie, ziua, sub ochii lor; dar
pleacã seara în faþa lor, cum pleacã cei
ce se duc în robie.
5. Sã spargi zidul sub ochii lor ºi 

sã-þi scoþi lucrurile pe acolo.
6. Sã le pui pe umãr sub ochii lor, sã

le scoþi afarã pe negurã, sã-þi acoperi
faþa ºi sã nu te uiþi la pãmânt; cãci
vreau sã fii un semn* pentru casa lui
Israel.” *Vers. 11. Isa. 8.18. Cap. 4.3; 24.24. 
7. Am fãcut cum mi se poruncise: 

mi-am scos lucrurile ziua ca pentru
cãlãtorie, seara am spart zidul cu mâna
ºi le-am scos pe negurã, ºi le-am pus
pe umãr în faþa lor.
8. Dimineaþa însã cuvântul Domnului

mi-a vorbit astfel:
9. „Fiul omului, nu þi-a zis casa lui

Israel, aceastã casã* de îndãrãtnici:
„Ce** faci?”? *Cap. 2.5. **Cap. 17.12; 24.19.
10. Spune-le: „Aºa vorbeºte Domnul

Dumnezeu: „Prorocia* aceasta priveºte
pe domnul care este la Ierusalim ºi pe
toatã casa lui Israel care se aflã
acolo.” *Mal. 1.1.

11. Spune: „Eu sunt un semn* pentru
voi! Cum am fãcut eu, aºa li se va face
ºi lor: se vor duce** într-o þarã strãinã
în robie. *Vers. 6. **2 Împ. 25.4,5,7.

12. Domnitorul* care este în mijlocul
lor îºi va pune lucrurile pe umãr ºi va
pleca pe negurã; vor sparge zidul ca
sã-l scoatã afarã; îºi va acoperi faþa, ca
sã nu vadã pãmântul cu ochii. *Ier. 39.4.

13. Îmi voi întinde mreaja* peste el
ºi va fi prins în laþul Meu; îl voi duce**
la Babilon, în þara haldeilor; dar nu-i
va vedea ºi va muri acolo.

*Iov 19.6. Ier. 52.9. Plân. 1.13. Cap. 17.20. **2 Împ. 25.7.
Ier. 52.11. Cap. 17.16.

14. Pe toþi cei ce stau în jurul lui ºi îi
sunt de ajutor ºi pe toate oºtile lui, îi
voi risipi* în toate vânturile ºi voi
scoate** sabia dupã ei.

*2 Împ. 25.4,5. Cap. 5.10. **Cap. 5.2,12.

15. Atunci vor ºti* cã Eu sunt Domnul,
când îi voi împrãºtia printre neamuri
ºi îi voi risipi în felurite þãri.

*Ps. 9.16. Vers. 16,20. Cap. 6.7,14; 11.10. 

16. Dar voi lãsa* din ei vreo câþiva
oameni care vor scãpa de sabie, de
foamete ºi de ciumã ca sã istoriseascã
toate urâciunile lor printre neamurile
la care vor merge ºi sã ºtie cã Eu sunt
Domnul.” *Cap. 6.8-10.

17. Cuvântul Domnului mi-a vorbit
astfel:
18. „Fiul omului, îþi vei mânca*

pâinea tremurând ºi îþi vei bea apa cu
neliniºte ºi groazã. *Cap. 4.16.

19. Spune poporului din þarã: „Aºa
vorbeºte Domnul Dumnezeu despre
locuitorii Ierusalimului din þara lui
Israel: „Ei îºi vor mânca pâinea cu
neliniºte ºi îºi vor bea apa cu groazã;
cãci þara le va fi jefuitã* de tot ce are,
din pricina silniciei** tuturor celor ce
o locuiesc. *Zah. 7.14. **Ps. 107.34.

20. Cetãþile pline cu popor vor fi
nimicite, ºi þara va fi pustiitã, ca sã
ºtiþi cã Eu sunt Domnul.”
21. Cuvântul Domnului mi-a vorbit

astfel:
22. „Fiul omului, ce înseamnã acest

cuvânt de batjocurã pe care-l între-
buinþaþi în þara lui Israel: „Zilele se*
lungesc, ºi toate vedeniile rãmân
neîmplinite”?

*Vers. 27. Cap. 11.3. Amos 6.3. 2 Pet. 3.4.

23. De aceea spune-le: „Aºa vorbeºte
Domnul Dumnezeu: „Voi face sã
înceteze acest cuvânt de batjocurã ºi
nu se va mai întrebuinþa în Israel.” De
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aceea spune-le: „Se apropie* zilele ºi
toate vedeniile se vor împlini!”

*Ioel 2.1. Þef. 1.14.

24. Cãci nu* vor mai fi vedenii**
mincinoase, nici prorocii înºelãtoare
în mijlocul casei lui Israel!

*Cap. 13.23. **Plân. 2.14.

25. Cãci Eu, Domnul, voi vorbi; ce
voi spune* se va împlini ºi nu va mai
fi amânat; da, în zilele voastre, casã de
îndãrãtnici, voi rosti un cuvânt ºi-l voi
împlini, zice Domnul Dumnezeu.”

*Isa. 55.11. Vers. 28. Dan. 9.12. Luca 21.33.

26. Cuvântul Domnului mi-a vorbit
apoi astfel:
27. „Fiul omului*, iatã, casa lui Israel

zice: „Vedeniile pe care le are el nu
sunt aproape sã se împlineascã ºi
proroceºte pentru vremuri** depãr-
tate!” *Vers. 22. **2 Pet. 3.4.

28. De aceea* spune-le: „Aºa vor-
beºte Domnul Dumnezeu: „Nu va  mai
fi zãbavã în împlinirea cuvintelor
Mele; ci cuvântul pe care-l voi rosti
se va împlini, zice Domnul Dum-
nezeu.” *Vers. 23,25.

Împotriva prorocilor mincinoºi

131. Cuvântul Domnului mi-a
vorbit astfel:

2. „Fiul omului, proroceºte împotriva
prorocilor lui Israel care prorocesc ºi
spune celor ce* prorocesc dupã gustul
inimii** lor: „Ascultaþi cuvântul Dom-
nului! *Vers. 17. **Ier. 14.14; 23.16,26.

3. Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu:
„Vai de prorocii fãrã minte care umblã
dupã duhul lor ºi nu vãd nimic!
4. Prorocii tãi, Israele, sunt ca niºte

ºacali* în mijlocul dãrâmãturilor!
*Cânt. 2.15.

5. Voi nu* v-aþi suit înaintea spãr-
turilor, n-aþi înconjurat cu un zid casa
lui Israel ca sã rãmâneþi tari în luptã în
ziua Domnului. *Ps. 106.23,30. Cap. 22.30.

6. Vedeniile* lor sunt înºelãtoare, ºi
prorociile lor mincinoase. Ei zic: „Aºa
vorbeºte Domnul!”, mãcar cã Domnul
nu i-a trimis; ºi fac pe oameni sã tragã
nãdejde cã se va împlini cuvântul lor.

*Vers. 23. Cap. 12.24; 22.28.

7. Nu sunt înºelãtoare vedeniile pe
care le aveþi ºi nu sunt mincinoase
prorociile pe care le rostiþi? Voi ziceþi:
„Aºa vorbeºte Domnul!”, în timp ce
Eu n-am vorbit.
8. De aceea, aºa vorbeºte Domnul

Dumnezeu: „Pentru cã spuneþi lucruri

înºelãtoare ºi vedeniile voastre sunt
minciuni, iatã, am necaz pe voi, zice
Domnul Dumnezeu.
9. Mâna Mea va fi împotriva proro-

cilor ale cãror vedenii sunt înºelãtoare
ºi ale cãror prorocii sunt mincinoase;
ei nu vor rãmâne în adunarea
poporului Meu, nu vor fi scriºi în
cartea* casei lui Israel, nici nu vor**
intra în þara lui Israel. ªi veþi ºti† cã
Eu sunt Domnul Dumnezeu.

*Ezra 2.59,62. Neem. 7.5. Ps. 69.28. **Cap. 20.39.
†Cap. 11.12.

10. Lucrurile acestea se vor întâmpla
pentru cã ei rãtãcesc pe poporul Meu
zicând: „Pace*!”, când nu este pace.
Poporul Meu zideºte un zid, ºi ei îl
tencuiesc** cu ipsos.

*Ier. 6.14; 8.11. **Cap. 22.28.

11. De aceea spune celor ce-l acoperã
cu ipsos cã se va prãbuºi, va veni o
ploaie* cu vifor, pietrele de grindinã
vor cãdea ºi se va dezlãnþui furtuna.

*Cap. 38.22.

12. Iatã, vi se prãbuºeºte zidul!
ªi atunci vi se va zice: „Unde este
ipsosul cu care l-aþi tencuit?”
13. De aceea, aºa vorbeºte Domnul

Dumnezeu: „În urgia Mea voi porni
furtuna; în mânia Mea va veni o ploaie
cu vifor; ºi vor cãdea pietre de grin-
dinã ca sã nimiceascã.
14. Voi surpa zidul pe care l-aþi

tencuit cu ipsos, îl voi doborî la
pãmânt, ºi i se vor dezgoli temeliile;
se va prãbuºi, ºi veþi pieri în mijlocul
dãrâmãturilor lui. ªi veþi ºti* cã Eu
sunt Domnul. *Vers. 9,21,23. Cap. 14.8.

15. Îmi voi potoli astfel mânia împo-
triva zidului ºi împotriva celor ce l-au
tencuit cu ipsos; ºi vã voi spune: „Nu
mai este nici un zid! ªi s-a isprãvit cu
cei ce l-au tencuit cu ipsos!
16. S-a isprãvit cu prorocii lui Israel

care prorocesc asupra Ierusalimului
ºi au vedenii* de pace asupra lui,
când nu este pace, zice Domnul Dum-
nezeu.” *Ier. 16.14; 28.9.

17. Iar tu, fiul omului, întoarce-þi*
privirile împotriva fiicelor poporului
tãu care prorocesc** dupã gustul
inimii lor ºi proroceºte împotriva lor!

*Cap. 20.46; 21.2. **Vers. 2.

18. Spune: „Aºa vorbeºte Domnul
Dumnezeu: „Vai de cele ce cos per-
niþe pentru subsiori ºi fac marame
pentru capetele oamenilor, de orice
mãrime, ca sã prindã suflete! Soco-
tiþi cã veþi prinde sufletele* popo-
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rului Meu, ca sã vã pãstraþi cu viaþã
sufletele voastre? *2 Pet. 2.14.

19. Voi Mã necinstiþi înaintea popo-
rului Meu pentru câþiva* pumni de orz
ºi câteva bucãþi de pâine, ucigând
niºte suflete care n-ar trebui sã
moarã ºi fãcând sã trãiascã niºte
suflete care n-ar trebui sã trãiascã,
înºelând astfel pe poporul Meu care
ascultã minciunile voastre.

*Prov. 28.21. Mica 3.5.

20. De aceea, aºa vorbeºte Domnul
Dumnezeu: „Iatã, am necaz pe perni-
þele voastre prin care prindeþi sufletele
ca pãsãrile; de aceea vi le voi smulge
de la braþe ºi voi da drumul sufletelor,
ºi anume sufletelor pe care le prindeþi
ca pãsãrile!
21. Vã voi rupe maramele ºi voi

scoate pe poporul Meu din mâinile
voastre, ca sã nu mai cadã pradã în
mâinile voastre; ºi veþi ºti* cã Eu sunt
Domnul. *Vers. 9.

22. Pentru cã întristaþi prin minciuni
inima celui neprihãnit, când Eu însumi
nu l-am întristat, ºi pentru cã întãriþi*
mâinile celui rãu ca sã-l împiediecaþi
sã se lase de calea lui cea rea, fãgã-
duindu-i viaþa – *Ier. 23.14.

23. de aceea nu veþi* mai avea
vedenii înºelãtoare ºi nu veþi mai
rosti prorocii. Voi scoate din mâinile
voastre pe poporul Meu ºi veþi ºti**
cã Eu sunt Domnul.”
*Vers. 6, etc. Cap. 12.24. Mica 3.6. **Vers. 9. Cap. 14.8; 15.7.

Împotriva celor ce se alipesc de idoli

141. Câþiva din bãtrânii lui Israel
au venit* la mine ºi au ºezut îna-

intea mea. *Cap. 8.1; 20.1; 33.31.

2. ªi cuvântul Domnului mi-a vorbit
astfel:
3. „Fiul omului, oamenii aceºtia îºi

poartã idolii în inimã ºi îºi pironesc
privirile spre ceea ce i-a fãcut sã
cadã* în nelegiuire! Sã Mã** las Eu sã
fiu întrebat de ei?

*Vers. 4,7. Cap. 7.19. **2 Împ. 3.13.
4. De aceea vorbeºte-le ºi spune-le:

„Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu:
„Orice om din casa lui Israel care îºi
poartã idolii în inimã ºi care îºi
pironeºte privirile spre ceea ce l-a
fãcut sã cadã în nelegiuirea lui – dacã
va veni sã vorbeascã prorocului – Eu,
Domnul, îi voi rãspunde, în ciuda
mulþimii idolilor lui,
5. ca sã prind în chiar inima lor pe

aceia din casa lui Israel care s-au

depãrtat de Mine din pricina tuturor
idolilor.”
6. De aceea, spune casei lui Israel:

„Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu:
„Întoarceþi-vã ºi abateþi-vã de la idolii
voºtri, întoarceþi-vã privirile de la
toate urâciunile voastre!
7. Cãci orice om din casa lui Israel

sau din strãinii care locuiesc pentru o
vreme în Israel, care s-a depãrtat de
Mine, care îºi poartã idolii în inima lui
ºi nu-ºi ia privirile de la ceea ce l-a
fãcut sã cadã în nelegiuirea lui – dacã
va veni sã vorbeascã unui proroc, ca
sã Mã întrebe prin el – Eu, Domnul,
prin Mine însumi îi voi rãspunde.
8. Îmi voi întoarce* faþa împotriva

omului acestuia, îl voi face un semn**
ºi de pominã ºi-l voi nimici cu
desãvârºire din mijlocul poporului
Meu. ªi veþi ºti† cã Eu sunt Domnul!
*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.

9. Dacã prorocul se va lãsa amãgit*
sã rosteascã un cuvânt, Eu, Domnul,
am amãgit pe prorocul acela; Îmi voi
întinde mâna împotriva lui ºi-l voi
nimici din mijlocul poporului Meu,
Israel. *1 Împ. 22.23. Iov 12.16. Ier. 4.10.

10. Îºi vor purta astfel pãcatul lor, ºi
pedeapsa prorocului va fi la fel cu
pedeapsa celui ce întreabã,
11. ca sã nu mai rãtãceascã* de la

Mine casa lui Israel ºi sã nu se mai
spurce cu toate fãrãdelegile ei. Atunci
vor fi poporul** Meu, ºi Eu voi fi
Dumnezeul lor, zice Domnul Dum-
nezeu!” *2 Pet. 2.15. **Cap. 11.20; 37.27.

Dreptatea pedepselor Domnului
11. Cuvântul Domnului mi-a vorbit

astfel:
12. „Fiul omului, când va pãcãtui o

þarã împotriva Mea dedându-se la
fãrãdelege, ºi Îmi voi întinde mâna
împotriva ei – dacã îi voi sfãrâma
toiagul* pâinii, dacã îi voi trimite foa-
metea, dacã îi voi nimici cu desãvâr-
ºire oamenii ºi vitele –

*Lev. 26.26. Isa. 3.1. Cap. 4.16; 5.16.

14. chiar de ar fi* în mijlocul ei
aceºti trei oameni: Noe, Daniel ºi Iov,
ei nu ºi-ar mântui decât sufletul lor
prin neprihãnirea** lor, zice Domnul
Dumnezeu.

*Ier. 7.16; 11.14; 14.11; 15.1. Vers. 16,18,20. ** Prov. 11.4.

15. Dacã aº lãsa ca þara sã fie cutre-
ieratã de fiare sãlbatice*, care ar

EZECHIEL 13, 14814

lãsa-o fãrã popor, dacã ar ajunge un
pustiu pe unde n-ar mai putea trece
nimeni, din pricina acestor fiare,

*Lev. 26.22.

16. ºi ar fi în mijlocul ei aceºti* trei
oameni, pe viaþa Mea, zice Domnul
Dumnezeu, cã n-ar scãpa nici fii, nici
fiice, ci numai ei ar scãpa, ºi þara ar
ajunge un pustiu. *Vers. 14,18,20.

17. Sau dacã aº* aduce sabie împo-
triva þãrii acesteia, dacã aº zice sã treacã
sabia prin þarã, dacã i-aº nimici** cu
desãvârºire oamenii ºi vitele,
*Lev. 26.25. Cap. 5.12; 21.3,4; 29.8; 38.21. **Cap. 25.13. Þef. 1.3.

18. ºi* ar fi în mijlocul ei aceºti trei
oameni, pe viaþa Mea – zice Domnul
Dumnezeu – cã n-ar scãpa nici fii, nici
fiice, ci numai ei singuri ar scãpa.

*Vers. 14.

19. Sau dacã aº trimite ciuma* în þara
aceasta, dacã Mi-aº vãrsa** urgia
împotriva ei prin molimã ca sã-i
nimicesc cu desãvârºire oamenii ºi
vitele, *2 Sam. 24.15. Cap. 38.22. **Cap. 7.8.

20. ºi ar fi* în mijlocul ei Noe,
Daniel ºi Iov, pe viaþa Mea – zice
Domnul Dumnezeu – cã n-ar scãpa
nici fii, nici fiice, ci numai ei ºi-ar
mântui sufletul prin neprihãnirea lor.”

*Vers. 14.

21. Totuºi aºa vorbeºte Domnul
Dumnezeu: „Mãcar cã trimit* împo-
triva Ierusalimului cele patru pedepse
grozave ale Mele: sabia, foametea,
fiarele sãlbatice ºi ciuma, ca sã nimi-
cesc cu desãvârºire din el oamenii ºi
vitele, *Cap. 5.17; 33.27.
22. tot va fi o rãmãºiþã* care va

scãpa, care va ieºi din el, ºi anume: fii
ºi fiice. Iatã, aceºtia vor veni la voi, le
veþi vedea purtarea** ºi faptele ºi vã
veþi mângâia de nenorocirea pe care o
aduc asupra Ierusalimului, de tot ce
aduc asupra lui. *Cap. 6.8. **Cap. 20.43.
23. Ei vã vor mângâia, când le veþi

vedea purtarea ºi faptele, ºi veþi
cunoaºte cã nu fãrã* temei fac Eu tot
ce fac împotriva Ierusalimului, zice
Domnul Dumnezeu.” *Ier. 22.8,9.

Locuitorii Ierusalimului asemãnaþi cu
lemnul de viþã

151. Cuvântul Domnului mi-a
vorbit astfel:

2. „Fiul omului, ce are lemnul de viþã
mai mult decât orice alt lemn, viþele
de vie mai mult decât cele ce sunt
printre copacii din pãdure?
3. Ia oare cineva din lemnul acesta

ca sã facã vreo lucrare? Face cineva
din el vreun cârlig de atârnat ceva în
el?
4. Iatã cã este pus pe foc* sã ardã;

dupã ce îi arde focul cele douã capete
ºi mijlocul, mai poate fi el bun de
ceva? *Ioan 15.6.

5. Iatã, când era întreg, nu se putea
face nimic din el; cu cât mai puþin
acum dupã ce l-a mistuit ºi l-a ars
focul, s-ar mai putea face vreo lucrare
din el?
6. De aceea, aºa vorbeºte Domnul

Dumnezeu: „Ca lemnul de viþã dintre
copacii din pãdure, pe care-l pun pe
foc sã-l ard, aºa voi da ºi pe locuitorii
Ierusalimului.
7. Îmi voi întoarce faþa* împotriva

lor; au ieºit** din foc, dar focul îi va
arde de tot. ªi veþi ºti† cã Eu sunt
Domnul, când Îmi voi întoarce faþa
împotriva lor. *Lev. 17.10. 
Cap. 14.8. **Isa. 24.18. †Cap. 6.7; 7.4; 11.10; 20.38,42,44.

8. Voi preface þara într-un pustiu,
pentru cã au fost necredincioºi, zice
Domnul Dumnezeu.”

Ierusalimul închipuit printr-o curvã

161. Cuvântul Domnului mi-a
vorbit astfel:

2. „Fiul omului, aratã* Ierusalimului
urâciunile lui! *Cap. 20.4; 22.2; 36.7-9.

3. ªi spune-i: „Aºa vorbeºte Domnul
Dumnezeu cãtre cetatea Ierusalimului:
„Prin obârºia ºi naºterea* ta eºti din
þara canaaniþilor; tatãl** tãu era
amorit, ºi mama ta, hetitã.

*Cap. 21.30. **Vers. 45.
4. La naºtere, în ziua* când te-ai

nãscut, buricul nu þi s-a tãiat, n-ai fost
scãldatã în apã ca sã fii curãþatã, nici
n-ai fost frecatã cu sare ºi nici n-ai
fost înfãºatã în scutece. *Osea 2.3.
5. Ochiul nimãnui nu s-a îndurat de

tine ca sã-þi facã mãcar unul din aceste
lucruri, din milã pentru tine, ci ai fost
aruncatã pe câmp, aºa de scârbã le era
de tine, în ziua naºterii tale.
6. Atunci Eu am trecut pe lângã tine,

te-am vãzut tãvãlitã în sângele tãu ºi
am zis: „Trãieºte chiar ºi în sângele
tãu!” Da, þi-am zis: „Trãieºte chiar ºi
în sângele tãu!”
7. Te-am înmulþit* cu zecile de mii,

ca iarba de pe câmp. ªi ai crescut, 
te-ai fãcut mare, ai ajuns de o frumu-
seþe desãvârºitã; þi s-au rotunjit þâþele,
þi-a crescut pãrul. Dar erai tot goalã,
goalã de tot. *Exod 1.7.
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8. Când am trecut Eu pe lângã tine,
M-am uitat la tine ºi iatã cã îþi venise
vremea, vremea dragostelor. Atunci
am întins peste tine poala* hainei
Mele, þi-am acoperit goliciunea, þi-am
jurat credinþã, am fãcut legãmânt cu
tine, zice Domnul Dumnezeu, ºi ai
fost** a Mea! *Rut 3.9. **Exod 19.5. Ier. 2.2.

9. Te-am scãldat în apã, te-am spãlat
de sângele de pe tine ºi te-am uns cu
untdelemn.
10. Þi-am dat haine cusute cu fir ºi o

încãlþãminte de piele de viþel de mare,
te-am încins cu in subþire ºi te-am
îmbrãcat în mãtase.
11. Te-am împodobit cu scule scumpe,

þi-am pus brãþãri* la mânã ºi o salbã**
la gât; *Gen. 24.22,47. **Prov. 1.9.

12. þi-am pus o verigã în nas, cercei în
urechi ºi o cununã minunatã pe cap.
13. Astfel, ai fost împodobitã cu aur

ºi cu argint ºi ai fost îmbrãcatã cu in
subþire, cu mãtase ºi cusãturi cu fir. Ai
mâncat* floarea fãinii, miere ºi untde-
lemn. Erai de o frumuseþe desãvâr-
ºitã**, ba ajunseseºi chiar împãrãteasã.

*Deut. 32.13,14. **Ps. 48.2.

14. Þi s-a dus vestea* printre neamuri
pentru frumuseþea ta; cãci era desã-
vârºitã de tot, datoritã strãlucirii cu
care te împodobisem, zice Domnul
Dumnezeu. *Plân. 2.15.

15. Dar te-ai încrezut* în frumuseþea
ta ºi ai** curvit la adãpostul numelui
tãu celui mare; þi-ai revãrsat curviile
înaintea tuturor trecãtorilor ºi te-ai dat
lor. *Deut. 32.15. Ier. 7.4. Mica 3.11. 
**Isa. 1.21; 57.8. Ier. 2.20; 3.2,6,20. Cap. 23.3,8,11,12. Osea 1.2.

16. Ai luat* ºi din hainele tale, þi-ai
fãcut înãlþimi pe care le-ai împodobit
cu toate culorile ºi ai curvit pe ele; aºa
cum nu s-a întâmplat ºi nici nu se va
mai întâmpla vreodatã.

*2 Împ. 23.7. Cap. 7.20. Osea 2.8.

17. Þi-ai luat pânã ºi minunatele tale
podoabe de aur ºi de argint pe care þi
le dãdusem ºi þi-ai fãcut niºte chipuri
de bãrbaþi, cu care ai curvit.
18. Þi-ai luat ºi hainele cusute la

gherghef, le-ai îmbrãcat cu ele ºi ai
adus acestor chipuri untdelemnul Meu
ºi tãmâia Mea.
19. Pâinea* pe care þi-o dãdusem,

floarea fãinii, untdelemnul ºi mierea
cu care te hrãneam, le-ai adus înaintea
lor ca niºte tãmâie cu un miros plãcut.
Iatã ce s-a întâmplat, zice Domnul
Dumnezeu! *Osea 2.8.

20. Apoi þi-ai* luat fiii ºi fiicele pe
care Mi-i nãscuseºi ºi i-ai jertfit lor ca
sã le slujeascã de mâncare. Nu erau
oare de ajuns curviile tale, *2 Împ. 16.3. 
Ps. 106.37,38. Isa. 57.5. Ier. 7.31; 32.35. Cap. 20.26; 23.37.

21. de Mi-ai mai înjunghiat fiii ºi i-ai
dat trecându-i prin foc în cinstea lor?
22. ªi, în mijlocul tuturor urâciunilor

ºi curviilor tale, nu þi-ai adus aminte
de vremea tinereþii* tale, când erai
goalã**, goalã de tot, ºi te zbãteai în
sângele tãu!

*Ier. 2.2. Vers. 43,60. Osea 11.1. **Vers. 4-6.

23. Dupã toate aceste rãutãþi ale tale
– (vai, vai de tine!, zice Domnul
Dumnezeu) –
24. þi-ai zidit* case de curvie, þi-ai

fãcut** înãlþimi în toate pieþele.
*Vers. 31. **Isa. 57.5,7. Ier. 2.20; 3.2.

25. La toate colþurile* uliþelor þi-ai
fãcut înãlþimi, þi-ai necinstit frumu-
seþea, þi-ai desfãcut picioarele înaintea
tuturor trecãtorilor, ai fãcut tot mai
multe curvii. *Prov. 9.14.

26. Ai curvit cu egiptenii*, vecinii
tãi, cu trupul plin de vlagã ºi þi-ai
înmulþit curviile ca sã Mã mânii.

*Cap. 8.10,14; 20.7,8; 23.19-21.

27. Dar iatã cã Mi-am întins mâna
împotriva ta, am micºorat partea de
întreþinere pe care þi-o rânduisem, 
te-am lãsat în voia vrãjmaºelor tale,
fiicele filistenilor*, care au roºit de
purtarea ta nelegiuitã.

*2 Cron. 28.18,19. Vers. 57.

28. Apoi ai curvit* cu asirienii, pen-
tru cã erai fãrã saþ; ai curvit cu ei, ºi
tot nu te-ai sãturat.

*2 Împ. 16.7,10. 2 Cron. 28.23. Ier. 2.18,36. Cap. 23.12, etc.

29. Þi-ai înmulþit curviile cu þara
Canaanului ºi pânã în Haldeea*, dar
nici acolo nu te-ai sãturat. *Cap. 23.14, etc.

30. Ce slãbiciune de inimã ai avut,
zice Domnul Dumnezeu, de ai fãcut
toate aceste lucruri, care sunt fapta
unei ibovnice dedate la curvie,
31. zidindu-þi case de curvie* la toate

colþurile uliþelor ºi fãcându-þi înãlþimi
în toate pieþele; n-ai fost nici mãcar ca
o curvã care-ºi cere plata. *Vers. 24,39.

32. Ai fost femeia preacurvã, care
primeºte pe strãini în locul bãrbatului
ei!
33. Tuturor curvelor li se plãteºte o

platã; dar* tu ai dat daruri tuturor
ibovnicilor tãi, i-ai câºtigat prin daruri,
ca sã-i tragi la tine din toate pãrþile ºi sã
curveºti cu ei. *Isa. 30.6. Osea 8.9.

34. Ai fost cu totul altfel decât cele-
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lalte curve, întrucât nimeni nu umbla
dupã tine, ci tu plãteai celor ce veneau
la tine, în loc ca tu sã fii plãtitã de ei.
De aceea ai fost cu totul altfel decât
altele.”
35. De aceea, ascultã, curvo, cuvântul

Domnului!
36. Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu:

„Pentru cã þi-ai risipit banii în felul
acesta ºi þi-ai descoperit goliciunea în
curviile tale cu ibovnicii tãi ºi cu toþi
idolii tãi urâcioºi, ºi din pricina
sângelui* copiilor tãi pe care li i-ai
dat, *Ier. 2.34. Vers. 20. 

37. de aceea, iatã, voi strânge* pe toþi
ibovnicii cu care te dezmierdai, pe toþi
aceia pe care i-ai iubit ºi pe toþi aceia
pe care i-ai urât; da, îi voi strânge
împotriva ta din toate pãrþile, îþi voi
dezveli goliciunea înaintea lor ºi îþi
vor vedea toatã goliciunea. *Ier. 13.22,26. 
Plân. 1.8. Cap. 23.9,10; 22.29. Osea 2.10; 8.10. Naum 3.5.

38. Te voi judeca aºa cum se judecã
femeile preacurve* ºi ucigãtoare de
copii ºi voi face din tine o jertfã
sângeroasã** a urgiei ºi geloziei.

*Lev. 20.10. Deut. 22.22. Cap. 23.45. **Gen. 9.6. Exod
21.12. Vers. 20,36.

39. Te voi da în mâinile lor; îþi vor
surpa casele* de curvie ºi îþi vor
nimici înãlþimile; te vor dezbrãca** de
hainele tale, îþi vor lua toatã podoaba
de pietre scumpe ºi te vor lãsa goalã,
goalã de tot. *Vers. 24,31. **Cap. 23.26. Osea 2.3.

40. Vor aduce* gloata împotriva ta, te
vor** ucide cu pietre ºi te vor strã-
punge cu lovituri de sabie.

*Cap. 23.46,47. **Ioan 8.5,7.

41. Îþi vor arde* casele cu foc ºi se
vor rãzbuna pe tine** înaintea unei
mulþimi de femei. Voi face sã înceteze
astfel curvia† ta, ºi nu vei mai da platã
de curvã. *Deut. 13.16. 2 Împ. 25.9. 
Ier. 39.8; 52.13. **Cap. 5.8; 23.10,48. †Cap. 23.27.

42. Îmi voi potoli* mânia împotriva ta
ºi nu voi mai fi gelos pe tine; Mã voi
liniºti, nu voi mai fi supãrat. *Cap. 5.13.

43. Pentru cã nu þi-ai adus aminte* de
vremea tinereþii tale, ci M-ai aþâþat
prin toate aceste lucruri, iatã, voi
face** ca purtarea ta sã cadã asupra
capului tãu, zice Domnul Dumnezeu,
ca sã nu mai sãvârºeºti alte nelegiuiri
cu toate urâciunile tale!

*Ps. 78.42. Vers. 22. **Cap. 9.10; 11.21; 22.31.

44. Iatã cã toþi cei ce spun zicãtori,
vor spune despre tine zicãtoarea
aceasta: „Cum este mama aºa, ºi fata!”
45. Tu eºti fata mamei tale care s-a

dezgustat de bãrbatul ºi copiii ei. Tu
eºti sora surorilor tale care s-au
dezgustat de bãrbaþii ºi copiii lor.
Mama voastrã era o hetitã*, ºi tatãl
vostru, un amorit. *Vers. 3.

46. Sora ta* cea mai mare, care locu-
ieºte la miazãnoapte de tine, este
Samaria, ea ºi fiicele ei; ºi sora ta cea
mai micã este Sodoma ºi fiicele ei, ºi
locuieºte la miazãzi de tine.

*Deut. 32.32. Isa. 1.10.

47. Tu nu numai cã ai umblat pe cãile
lor ºi ai sãvârºit aceleaºi urâciuni, ci,
ca ºi cum atât ar fi fost prea puþin, ai
fost mai stricatã* decât ele în toate
purtãrile tale. *2 Împ. 21.9. Vers. 48. Cap. 5.6,7. 

48. Pe viaþa Mea, zice Domnul Dum-
nezeu, cã sora ta Sodoma* ºi fiicele ei
n-au fãcut ce aþi fãcut voi, tu ºi fiicele
tale. *Mat. 10.15; 11.24.

49. Iatã care a fost nelegiuirea surorii
tale Sodoma: era îngâmfatã, trãia în
belºug* ºi într-o liniºte nepãsãtoare,
ea ºi fiicele ei, ºi nu sprijinea mâna
celui nenorocit ºi celui lipsit.

*Gen. 13.10.

50. Ele s-au semeþit ºi au fãcut
urâciuni* blestemate înaintea Mea; de
aceea le-am** ºi nimicit, când am
vãzut lucrul acesta.

*Gen. 13.13; 18.20; 19.5. **Gen. 19.24.

51. Samaria n-a fãcut nici jumãtate
din pãcatele tale; urâciunile tale au
fost mai multe decât ale ei, aºa cã ai
uºurat* vina surorilor tale prin toate
urâciunile pe care le-ai fãcut acum.

*Ier. 3.11. Mat. 12.41,42.

52. Tu, care uºurai vina surorilor tale
prin purtarea ta, suferã acum urmãrile
rãutãþii tale; prin pãcatele tale prin
care te-ai fãcut mai urâcioasã decât ele
acum le faci mai uºoarã vina decât a
ta; de aceea acoperã-te de ruºine ºi
poartã-þi ocara, fiindcã ai uºurat vina
surorilor tale!
53. Voi aduce* înapoi pe prinºii lor

de rãzboi, pe prinºii de rãzboi ai
Sodomei** ºi ai fiicelor ei, pe prinºii
de rãzboi ai Samariei ºi ai fiicelor ei
ºi pe prinºii tãi de rãzboi în mijlocul
lor, *Isa. 1.9. Vers. 60,61. **Ier. 20.16.
54. ca sã-þi suferi ocara ºi sã roºeºti

pentru tot ce ai fãcut, slujindu-le ca o
pricinã de mângâiere*. *Cap. 14.22,23.
55. Astfel, surorile tale: Sodoma ºi

fiicele ei se vor întoarce iarãºi la
starea lor de mai înainte, ºi Samaria ºi
fiicele ei se vor întoarce iarãºi la starea
lor de mai înainte, ºi tu ºi fiicele tale
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vã veþi întoarce iarãºi la starea voastrã
de mai înainte.
56. Nu vorbeai deloc despre sora ta

Sodoma în vremea mândriei tale,
57. mai înainte de vãdirea rãutãþii

tale, când ai primit batjocurile* fiicelor
Siriei, ale tuturor vecinilor tãi ºi ale
fiicelor filistenilor** care te dispre-
þuiesc de jur împrejur!

*2 Împ. 16.5. 2 Cron. 28.18. Isa. 7.1; 14.28. **Vers. 27.

58. Trebuie sã-þi porþi*, în adevãr,
nelegiuirile ºi urâciunile, zice Domnul.”

*Cap. 23.49.

59. Cãci aºa vorbeºte Domnul Dum-
nezeu: „Îþi voi face întocmai cum ai
fãcut ºi tu, care ai nesocotit* jurã-
mântul** rupând legãmântul!

*Cap. 17.13,16. **Deut. 29.12,14.

60. Dar Îmi voi aduce aminte* de
legãmântul Meu fãcut cu tine în
vremea tinereþii tale ºi voi face cu tine
un legãmânt** veºnic.

*Ps. 106.45. **Ier. 32.40; 50.5.

61. Atunci îþi vei aduce aminte* de
purtarea ta, te vei ruºina, când vei
primi la tine pe surorile tale, mai mari
ºi mai mici, pe care þi le voi da ca
fiice**, dar† nu pe temeiul legãmân-
tului fãcut cu tine.

*Cap. 20.43; 36.31. **Isa. 54.1; 60.4. Gal. 4.26, etc.
†Ier. 31.31, etc.

62. Voi face* legãmântul Meu cu
tine, ºi vei ºti cã Eu sunt Domnul,

*Osea 2.19,20.

63. ca sã-þi aduci aminte* de trecut ºi
sã roºeºti, ºi sã nu mai deschizi** gura
de ruºine, când îþi voi ierta tot ce ai
fãcut, zice Domnul Dumnezeu.”

*Vers. 61. **Rom. 3.19.

Pedepsirea lui Zedechia

171. Cuvântul Domnului mi-a
vorbit astfel:

2. „Fiul omului, spune o vorbã cu
tâlc, spune o pildã casei lui Israel 
3. ºi zi: „Aºa vorbeºte Domnul Dum-

nezeu: „Un* vultur mare cu aripi lungi,
cu aripile întinse, acoperit cu pene
pestriþe a venit în Liban ºi a luat**
vârful unui cedru.

*Vers. 12, etc. **2 Împ. 24.12.

4. A rupt ramura cea mai înaltã a lui,
a dus-o într-o þarã de negoþ ºi a pus-o
într-o cetate de negustori;
5. a luat ºi din sãmânþa þãrii ºi a 

pus-o într-un pãmânt roditor*; a pus-o
lângã o apã mare ºi a sãdit-o ca pe** o
salcie. *Deut. 8.7-9. **Isa. 44.4.

6. Lãstarul acesta a crescut ºi s-a fãcut

un butuc de viþã întins, dar nu prea*
înalt; viþele îi erau îndreptate spre
vultur, ºi rãdãcinile erau sub el. Astfel
s-a fãcut un butuc de viþã, a dat lãstari
ºi a fãcut mlãdiþe. *Vers. 14.

7. Mai era însã un alt vultur mare cu
aripi lungi ºi cu pene multe. ªi iatã cã
din pãmântul unde era sãditã, viþa*
aceasta ºi-a întins rãdãcinile cu lãcomie
spre el ºi ºi-a îndreptat ramurile spre
el ca s-o ude mai mult decât pe stratul
în care era sãditã. *Vers. 15.

8. Viþa era sãditã într-un pãmânt bun,
lângã o apã mare, aºa ca sã facã
mlãdiþe, sã dea rod ºi sã se facã o viþã
minunatã.”
9. Spune, zice Domnul Dumnezeu, îi

va merge bine ei oare? Nu-i* va
smulge vulturul dintâi rãdãcinile ºi-i
va tãia rodul, ºi i se vor usca toate
frunzele odrãslite? Se va usca ºi nu va
trebui nici un braþ puternic, nici multã
lume ca s-o scoatã din rãdãcinile ei.

*2 Împ. 25.7.

10. Iatã cã este sãditã: îi va merge
bine? Dacã o va atinge vântul de
rãsãrit, nu se va usca* ea oare? Da, se
va usca în straturile unde a odrãslit.”

*Cap. 19.12. Osea 13.15.

11. Cuvântul Domnului mi-a vorbit
astfel:
12. „Spune casei acesteia* rãzvrãtite:

„Nu ºtiþi ce înseamnã aceasta?” ªi
spune: „Iatã, împãratul** Babilonului
a venit la Ierusalim, a luat pe împã-
ratul ºi pe cãpeteniile lui ºi i-a dus cu
el în Babilon.

*Cap. 2.5; 12.9. **Vers. 3. 2 Împ. 24.11-16.

13. A luat un* vlãstar de neam împã-
rãtesc, a fãcut legãmânt cu el ºi l-a
pus** sã jure; dar pe mai marii þãrii 
i-a luat cu el *2 Împ. 24.17. **2 Cron. 36.13.

14. ca împãrãþia sã rãmânã* smeritã,
sã nu se mai poatã ridica, ci împãratul
sã-ºi þinã legãmântul, rãmânându-i
credincios. *Vers. 6. Cap. 29.14.

15. Dar el s-a rãsculat* împotriva lui
ºi a trimis soli în Egipt ca sã-i dea**
cai ºi un mare numãr de oameni. Cel
ce a fãcut asemenea lucruri va izbuti
el oare, va scãpa† el oare? Cum sã mai
scape, dacã a rupt legãmântul?

*2 Împ. 24.20. 2 Cron. 36.13. **Deut. 17.16. Isa. 31.1,3;
36.6,9. †Vers. 9.

16. Pe viaþa Mea, zice Domnul
Dumnezeu, cã în þara* împãratului
care l-a pus sã domneascã, faþã de care
ºi-a cãlcat jurãmântul ºi al cãrui legã-
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mânt l-a rupt, lângã el, în mijlocul
Babilonului va muri!

*Ier. 32.5; 34.3; 52.11. Cap. 12.13.

17. Aºa cã nici faraon* nu va veni cu
o oaste mare ºi popor mult sã-l ajute în
rãzboi, când se vor ridica întãrituri**
ºi se vor face ºanþuri pentru nimicirea
multor suflete. *Ier. 37.7. **Ier. 52.4. Cap. 4.2.

18. El a nesocotit jurãmântul, pânã
într-atât cã a rupt legãmântul, ba încã
ºi-a dat mâna* ºi a fãcut toate aceste
lucruri; nu va scãpa!” *1 Cron. 29.24. Plân. 5.6.

19. De aceea, aºa vorbeºte Domnul
Dumnezeu: „Pe viaþa Mea cã, întrucât
a nesocotit jurãmântul fãcut în Numele
Meu ºi a rupt legãmântul Meu, voi
face sã se întoarcã asupra capului lui
lucrul acesta.
20. Îmi voi* întinde mreaja peste el,

ºi va fi prins în laþul Meu. Îl voi duce
în Babilon, ºi acolo îl voi** judeca
pentru abaterea sãvârºitã de el faþã de
Mine. *Cap. 12.13; 32.3. **Cap. 20.36.

21. Dar toþi fugarii* din toate oºtile
lui vor cãdea loviþi de sabie, ºi cei ce
vor mai rãmâne vor fi risipiþi în toate
vânturile. ªi veþi ºti cã Eu, Domnul,
am spus aceste lucruri.” *Cap. 12.14.

22. Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu:
„Eu însumi voi lua o rãmurea* din
vârful unui cedru mare ºi o voi pune la
pãmânt. Voi rupe din vârful ramurilor
lui o mlãdiþã fragedã** ºi o voi sãdi†
pe un munte înalt ºi ridicat.

*Isa. 11.1. Ier. 23.5. Zah. 3.8. **Isa. 53.2. †Ps. 2.6.

23. ªi anume, o voi sãdi pe un munte*
înalt al lui Israel; ea va da lãstari, va
aduce rod ºi se va face un cedru mãreþ.
Pãsãri** de tot felul se vor odihni sub
el, tot ce are aripi se va odihni sub
umbra ramurilor lui.

*Isa. 2.2,3. Cap. 20.40. Mica 4.1. **Cap. 31.6. Dan. 4.12.

24. ªi toþi copacii de pe câmp vor ºti
cã Eu, Domnul, am* coborât copacul
care se înãlþa ºi am înãlþat copacul
care era plecat; cã Eu am uscat copacul
cel verde ºi am înverzit copacul cel
uscat. Eu**, Domnul, am vorbit ºi voi
ºi face.” *Luca 1.52. **Cap. 22.14; 24.14.

Rãsplãtirile dumnezeieºti

181. Cuvântul Domnului mi-a
vorbit astfel:

2. „Pentru ce spuneþi voi zicãtoarea
aceasta în þara lui Israel: „Pãrinþii* au
mâncat aguridã, ºi copiilor li s-au
strepezit dinþii”? *Ier. 31.29. Plân. 5.7.

3. Pe viaþa Mea, zice Domnul Dum-

nezeu, cã nu veþi mai avea prilej sã
spuneþi zicãtoarea aceasta în Israel.
4. Iatã cã toate sufletele sunt ale

Mele. Dupã cum sufletul fiului este al
Meu, tot aºa ºi sufletul tatãlui este al
Meu. Sufletul* care pãcãtuieºte, acela
va muri. *Vers. 20. Rom. 6.23.

5. Omul care este drept, care face
judecatã ºi dreptate,
6. care nu mãnâncã pe munþi* carne

jertfitã idolilor ºi nu ridicã ochii spre
idolii casei lui Israel, care nu necin-
steºte** nevasta aproapelui sãu ºi nu
se apropie de nevasta sa în timpul†
necurãþiei ei,

*Cap. 22.9. **Lev. 18.20; 20.10. †Lev. 18.19; 20.18.

7. care n-asupreºte* pe nimeni, care
dã înapoi datornicului zãlogul**, care
nu rãpeºte nimic, care dã† din pâinea
lui celui flãmând ºi înveleºte cu o
hainã pe cel gol, *Exod 22.21. Lev. 19.15; 
25.14. **Exod 22.26. Deut. 24.12,13. †Deut. 15.7,8. Isa. 58.7.

8. care nu împrumutã cu dobândã* ºi
nu ia camãtã, care îºi abate mâna de la
nelegiuire ºi judecã** dupã adevãr între
un om ºi altul, *Exod 22.25. Lev. 25.36,37. 
Deut. 23.19. Neem. 5.7. Ps. 15.5. **Deut. 1.16. Zah. 8.16.

9. care urmeazã legile Mele ºi pãzeºte
poruncile Mele, lucrând cu credin-
cioºie – omul acela este drept ºi va
trãi* negreºit, zice Domnul Dum-
nezeu. *Cap. 20.11. Amos 5.4.

10. Dacã acum omul acesta are un fiu
iute la mânie, care varsã* sânge sau
care face ceva de felul acesta;

*Gen. 9.6. Exod 21.12. Num. 35.34.

11. dacã acest fiu nu se ia în nimic
dupã purtarea tatãlui sãu neprihãnit, ci
mãnâncã pe munþi, necinsteºte pe
nevasta aproapelui sãu,
12. asupreºte pe cel nenorocit ºi

pe cel lipsit, rãpeºte, nu dã înapoi
zãlogul, ridicã ochii spre idoli ºi face*
urâciuni, *Cap. 8.6,17.

13. împrumutã cu dobândã ºi ia
camãtã, s-ar putea oare sã trãiascã un
astfel de fiu? Nu va trãi; a sãvârºit
toate aceste urâciuni, de aceea trebuie
sã moarã. Sângele* lui sã cadã asupra
capului lui!

*Lev. 20.9,11-13,16,27. Cap. 3.18; 33.4. Fapt. 18.6.

14. Dar dacã un om are un fiu, care
vede toate pãcatele tatãlui sãu le vede,
dar nu face la fel;
15. dacã fiul acela nu mãnâncã* pe

munþi ºi nu ridicã ochii spre idolii
casei lui Israel, nu necinsteºte pe
nevasta aproapelui sãu, *Vers. 6, etc.

16. nu asupreºte pe nimeni, nu ia nici
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un zãlog, nu rãpeºte, ci dã din pâinea
lui celui flãmând ºi acoperã cu o hainã
pe cel gol,
17. îºi abate mâna de la nelegiuire, nu

ia nici dobândã, nici camãtã, pãzeºte
poruncile Mele ºi urmeazã legile Mele,
acela nu va muri pentru nelegiuirea
tatãlui sãu, ci va trãi negreºit.
18. Dar tatãl sãu, care a fost un

asupritor, a rãpit de la alþii, a fãcut în
mijlocul poporului sãu ce nu este bine,
el va* muri pentru nelegiuirea lui!

*Cap. 3.18.

19. Voi însã ziceþi: „Pentru ce* nu
poartã fiul pedeapsa pentru nelegiuirea
tatãlui sãu?” Pentru cã fiul a lucrat
dupã neprihãnire ºi dreptate, a pãzit ºi
a împlinit toate legile Mele; el va trãi
negreºit!

*Exod 20.5. Deut. 5.9. 2 Împ. 23.26; 24.3,4.

20. Sufletul* care pãcãtuieºte, acela
va muri. Fiul** nu va purta nelegiuirea
tatãlui sãu, ºi tatãl nu va purta
nelegiuirea fiului sãu! Neprihãnirea†
celui neprihãnit va fi peste el, ºi
rãutatea†† celui rãu va fi peste el.

*Vers. 4. **Deut. 24.16. 2 Împ. 14.6. 2 Cron. 25.4.
Ier. 31.29,30. †Isa. 3.10,11. ††Rom. 2.9.

21. Dar dacã* cel rãu se întoarce de
la toate pãcatele pe care le-a sãvârºit
ºi pãzeºte toate legile Mele, ºi face ce
este drept ºi plãcut, va trãi negreºit, nu
va muri. *Vers. 27. Cap. 33.12,19.

22. Toate* fãrãdelegile pe care le-a
fãcut i se vor uita! El va trãi din
pricina neprihãnirii în care a trãit.

*Cap. 33.16.

23. Doresc* Eu moartea pãcãtosului
–  zice Domnul Dumnezeu. Nu doresc
Eu mai degrabã ca el sã se întoarcã de
pe cãile lui ºi sã trãiascã?

*Vers. 32. Cap. 33.11. 1 Tim. 2.4. 2 Pet. 3.9.

24. Însã dacã* cel neprihãnit se abate
de la neprihãnirea lui ºi sãvârºeºte
nelegiuirea, dacã se ia dupã toate
urâciunile celui rãu, s-ar putea sã
trãiascã el oare? Nu, ci toatã nepri-
hãnirea** lui va fi uitatã, pentru cã 
s-a dat la nelegiuire ºi la pãcat; de
aceea va muri în ele.

*Cap. 3.20; 33.12,13,18. **2 Pet. 2.20.

25. Voi ziceþi: „Calea* Domnului nu
este dreaptã!” Ascultaþi, dar, casa lui
Israel! Nu este calea Mea dreaptã?
Oare nu mai degrabã cãile voastre nu
sunt drepte? *Vers. 29. Cap. 33.17,20.

26. Dacã* cel neprihãnit se abate de
la neprihãnirea lui ºi sãvârºeºte nele-
giuirea, ºi moare pentru aceasta, moare

din pricina nelegiuirii pe care a
sãvârºit-o. *Vers. 24.

27. Dar dacã* cel rãu se întoarce de
la rãutatea lui ºi face ce este drept ºi
bine, îºi va pãstra sufletul viu.

*Vers. 21.

28. Pentru cã* îºi deschide ochii ºi se
abate de la toate fãrãdelegile pe care
le-a sãvârºit, va trãi, ºi nu va muri.

*Vers. 14.

29. Casa* lui Israel zice: „Calea Dom-
nului nu este dreaptã.” Oare calea Mea
nu este dreaptã, casa lui Israel? Oare
nu mai degrabã cãile voastre nu sunt
drepte? *Vers. 25.

30. De aceea* vã voi judeca pe fiecare
dupã cãile lui, casã a lui Israel, zice
Domnul Dumnezeu. Întoarceþi-vã** ºi
abateþi-vã de la toate fãrãdelegile
voastre, pentru ca sã nu vã ducã
nelegiuirea la pieire.

*Cap. 7.3; 33.20. **Mat. 3.2. Apoc. 2.5.

31. Lepãdaþi* de la voi toate fãrãde-
legile prin care aþi pãcãtuit, faceþi-vã
rost de o inimã** nouã ºi un duh nou.
Pentru ce vreþi sã muriþi, casã a lui
Israel? *Efes. 4.22,23. **Ier. 32.39. Cap. 11.19; 36.26.

32. Cãci Eu nu doresc* moartea celui
ce moare, zice Domnul Dumnezeu.
Întoarceþi-vã, dar, la Dumnezeu ºi veþi
trãi.” *Plân. 3.33. Vers. 23. Cap. 33.11. 2 Pet. 3.9.

Plângeri asupra domnitorilor lui Israel

19 1. „Tu însã fã o plângere*
asupra domnului lui Israel 

*Cap. 26.17; 27.2.

2. ºi zi: „Ce era mama ta? O leoaicã.
Stãtea culcatã cu leii ºi îºi creºtea puii
în mijlocul puilor de lei.
3. A crescut pe unul din puii ei, care

s-a fãcut un leuþ*, a învãþat sã sfâºie
prada; ºi a mâncat oameni.

*2 Împ. 23.31,32. Vers. 6. 

4. Neamurile au fãcut o prinsoare
împotriva lui, ºi a fost prins în groapa
lor; i-au pus un belciug în nãri ºi l-au
dus în þara Egiptului*.

*2 Împ. 23.33. 2 Cron. 36.4. Ier. 22.11,12.

5. Leoaica, dacã a vãzut cã degeaba îl
aºtepta ºi cã s-a înºelat în nãdejdea ei,
a luat un alt* pui ºi l-a fãcut leuþ.

*2 Împ. 23.34.

6. El a* umblat cu leii, s-a fãcut
leuþ**, a învãþat sã sfâºie prada ºi a
mâncat oameni. *Ier. 22.13-17. **Vers. 3.

7. A nãvãlit în palatele lor ºi le-a
nimicit cetãþile; aºa cã þara, cu tot ce
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se afla în ea, s-a îngrozit de mugetul
rãcnetelor lui.
8. Dar împotriva lui s-au înºiruit

neamurile* din toate þinuturile dim-
prejur. I-au întins laþuri, ºi a fost
prins** în groapa lor. *2 Împ. 24.2. **Vers. 4.
9. I-au pus un belciug în nãri, l-au

pus într-o cuºcã ºi l-au dus* la
împãratul Babilonului, apoi l-au dus
într-o cetãþuie ca sã nu i se mai audã
glasul pe munþii** lui Israel. –

*2 Cron. 36.6. Ier. 22.18. **Cap. 6.2.
10. Mama ta, ca ºi tine*, era ca o vie

sãditã lângã ape. Era roditoare**
ºi încãrcatã de mlãdiþe din pricina
belºugului apelor. *Cap. 17.6. **Deut. 8.7-9.
11. Ramurile ei erau aºa de tari cã se

puteau face toiege de cârmuitori din
ele; prin înãlþimea ei* întrecea ramurile
stufoase ºi atrãgea privirile cu
înãlþimea ei ºi prin mulþimea mlãdi-
þelor ei. *Cap. 31.3. Dan. 4.41.
12. Dar a fost smulsã cu mânie ºi

aruncatã la pãmânt; vântul* de rãsãrit
i-a uscat rodul; mlãdiþele ei cele
puternice au fost rupte, s-au uscat ºi
le-a mâncat focul. *Cap. 17.10. Osea 13.15.
13. ªi acum este sãditã în pustiu,

într-un pãmânt uscat ºi fãrã apã.
14. Din mlãdiþele ei a ieºit foc*, ºi 

i-a mâncat rodul; aºa cã nu mai are
ramuri tari, bune pentru un toiag de
cârmuitor. Aceasta-i o cântare de jale**
ºi va sluji drept cântare de jale.”

*Judc. 9.15. 2 Împ. 24.20. Cap. 17.18. **Plân. 4.20.

Mustrãri ºi fãgãduinþe

201. În al ºaptelea an, în ziua a
zecea a lunii a cincea, unii din

bãtrânii* lui Israel au venit la mine sã
întrebe pe Domnul ºi au ºezut jos
înaintea mea. *Cap. 8.1; 14.1.

2. ªi cuvântul Domnului mi-a vorbit
astfel:
3. „Fiul omului, vorbeºte bãtrânilor

lui Israel ºi spune-le: „Aºa vorbeºte
Domnul Dumnezeu: „Sã Mã întrebaþi
aþi venit? Pe viaþa Mea, cã nu* Mã voi
lãsa sã fiu întrebat de voi, zice
Domnul Dumnezeu.” *Vers. 31. Cap. 14.3.

4. Vrei sã-i judeci*, fiul omului?
Dacã vrei sã-i judeci, pune-le** înainte
urâciunile pãrinþilor lor!

*Cap. 22.2; 23.36. **Cap. 16.2.

5. Spune-le: „Aºa vorbeºte Domnul
Dumnezeu: „În ziua când am* ales pe
Israel, Mi-am ridicat mâna spre sãmânþa
casei lui Iacov ºi M-am arãtat** lor
în þara Egiptului; Mi-am ridicat mâna

spre ei ºi am zis: „Eu sunt† Domnul
Dumnezeul vostru!”

*Exod 6.7. Deut. 7.6. **Exod 3.8; 4.31. Deut. 4.34.
†Exod 20.2.

6. În ziua aceea, Mi-am ridicat mâna
spre ei ca sã-i duc* din þara Egiptului
într-o þarã pe care o cãutasem pentru
ei, þarã în care curge lapte ºi miere,
cea mai frumoasã** dintre toate þãrile.

*Exod 3.8,17. Deut. 8.7-9. Ier. 32.22. **Ps. 48.2. Vers. 15.
Dan. 8.9; 11.16,41. Zah. 7.14.

7. Atunci le-am zis: „Lepãdaþi* fiecare
urâciunile** care vã atrag privirile ºi
nu vã spurcaþi cu idolii† Egiptului! Eu
sunt Domnul Dumnezeul vostru!”

*Cap. 18.31. **2 Cron. 15.8. †Lev. 17.7; 18.3. Deut. 29.16-18.
Ios. 24.14.

8. Dar ei s-au rãzvrãtit împotriva
Mea ºi n-au vrut sã Mã asculte. Nici
unul n-a lepãdat urâciunile care îi
atrãgeau privirile ºi n-au pãrãsit idolii
Egiptului. Atunci am pus de gând 
sã-Mi vãrs mânia* peste ei, sã-Mi
sleiesc mânia împotriva lor, în mijlocul
þãrii Egiptului. *Vers. 13,21. Cap. 7.8. 

9. Dar am avut în vedere* Numele
Meu, ca sã nu fie pângãrit în ochii
neamurilor printre care se aflau ºi în
faþa cãrora Mã arãtasem lor ca sã-i
scot din þara Egiptului. *Exod 32.12. 
Num. 14.13, etc. Deut. 9.28. Vers. 14,22. Cap. 36.21,22.

10. ªi i-am scos* astfel din þara
Egiptului, ºi i-am dus în pustiu.

*Exod 13.18.

11. Le-am dat* legile Mele ºi le-am
fãcut cunoscut poruncile Mele, pe
care** trebuie sã le împlineascã omul
ca sã trãiascã prin ele.

*Deut. 4.8. Neem. 9.13,14. Ps. 147.19,20. **Lev. 18.5.
Vers. 13,21. Rom. 10.5. Gal. 3.12.

12. Le-am dat ºi Sabatele Mele*, sã
fie ca un semn între Mine ºi ei, pentru
ca sã ºtie cã Eu sunt Domnul care-i
sfinþesc.

*Exod 20.8; 31.13, etc.; 35.2. Deut. 5.12. Neem. 9.14.

13. Dar casa lui Israel s-a rãzvrãtit
împotriva Mea* în pustiu. N-au urmat
legile Mele, ci au lepãdat poruncile**
Mele, pe care trebuie sã le împlineascã
omul ca sã trãiascã prin ele, ºi Mi-au
pângãrit† peste mãsurã de mult Saba-
tele Mele. Atunci am avut de gând 
sã-Mi vãrs mânia peste ei în pustiu††,
ca sã-i nimicesc.

*Num. 14.22. Ps. 78.40; 95.8-10. **Prov. 1.25. Vers. 16,24.
†Exod 16.27. ††Num. 14.29; 26.65. Ps. 106.23.

14. Dar am avut în vedere* Numele
Meu, ca sã nu fie pângãrit în ochii
neamurilor în faþa cãrora îi scosesem
din Egipt. *Vers. 9,22.
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15. Chiar ºi în pustiu Mi-am ridicat*
mâna spre ei ºi le-am jurat cã nu-i voi
duce în þara pe care le-o hotãrâsem,
þarã în care curge lapte ºi miere, cea
mai frumoasã** din toate þãrile;

*Num. 14.28. Ps. 95.11; 106.26. **Vers. 6.

16. ºi aceasta pentru cã* au lepãdat
poruncile Mele ºi n-au urmat legile
Mele ºi pentru cã au pângãrit Sabatele
Mele, cãci inima** nu li s-a depãrtat
de la idolii lor. *Vers. 13,24. 
**Num. 15.39. Ps. 78.37. Amos 5.25,26. Fapt. 7.42,43.

17. Dar M-am uitat cu milã* la ei, nu
i-am nimicit ºi nu i-am stârpit în
pustiu. *Ps. 78.38.

18. Atunci am zis fiilor lor în pustiu:
„Nu vã luaþi dupã rânduielile pãrin-
þilor voºtri, nu þineþi obiceiurile lor ºi
nu vã spurcaþi cu idolii lor!
19. Eu sunt Domnul Dumnezeul vos-

tru; umblaþi* întocmai dupã rându-
ielile Mele, pãziþi poruncile Mele ºi
împliniþi-le. *Deut. 5.32,33; 6-8; 10-12.

20. Sfinþiþi* Sabatele Mele, cãci ele
sunt un semn între Mine ºi voi, ca sã
ºtiþi cã Eu sunt Domnul Dumnezeul
vostru!” *Ier. 17.22. Vers. 12.

21. Dar fiii s-au rãzvrãtit* ºi ei împo-
triva Mea. N-au umblat dupã rânduie-
lile Mele, n-au pãzit ºi n-au împlinit
poruncile Mele, pe care** trebuie sã le
împlineascã omul ca sã trãiascã prin
ele, ºi au pângãrit Sabatele Mele.
Atunci am avut de gând sã-Mi vãrs†
urgia peste ei, sã-Mi sting mânia împo-
triva lor în pustiu. *Num. 25.1,2. 
Deut. 9.23,24; 31.27. **Vers. 11,13. †Vers. 8,13.

22. Dar Mi-am tras mâna* înapoi ºi
am avut în vedere** Numele Meu, ca
sã nu fie pângãrit înaintea neamurilor
în faþa cãrora îi scosesem din Egipt.

*Ps. 78.38. Vers. 17. **Vers. 9,14.

23. În pustiu, Mi-am ridicat iarãºi
mâna spre ei ºi le-am jurat cã am sã-i
împrãºtii* printre neamuri ºi sã-i
risipesc în felurite þãri,

*Lev. 26.33. Deut. 28.64. Ps. 106.27. Ier. 15.4.

24. pentru cã n-au împlinit* poruncile
Mele ºi au lepãdat învãþãturile Mele,
au pângãrit Sabatele Mele ºi ºi-au
întors ochii** spre idolii pãrinþilor
lor. *Vers. 13,16. **Cap. 6.9.

25. Ba încã le-am dat ºi legi* care nu
erau bune ºi porunci prin care nu
puteau sã trãiascã.

*Ps. 81.12. Vers. 39. Rom. 1.24. 2 Tes. 2.11.

26. I-am spurcat prin darurile lor
de mâncare, când treceau prin foc*
pe toþi întâii lor nãscuþi; am vrut sã-i

pedepsesc astfel ºi sã le arãt** cã Eu
sunt Domnul.” *2 Împ. 17.17; 21.6. 
2 Cron. 28.3; 33.6. Ier. 32.35. Cap. 16.20,21. **Cap. 6.7.

27. De aceea, fiul omului, vorbeºte
casei lui Israel ºi spune-le: „Aºa
vorbeºte Domnul Dumnezeu: „Pãrinþii
voºtri M-au batjocorit* ºi mai mult,
arãtându-se necredincioºi faþã de
Mine. *Rom. 2.24.

28. ªi anume, când i-am dus în þara
pe care jurasem cã le-o voi da, ºi ei 
ºi-au aruncat ochii* spre orice deal
înalt ºi spre orice copac stufos, acolo
ºi-au adus jertfele, acolo ºi-au adus
darurile de mâncare care Mã mâniau,
acolo ºi-au ars miresmele** de un
miros plãcut ºi acolo ºi-au turnat
jertfele de bãuturã.

*Isa. 57.5, etc. Cap. 6.13. **Cap. 16.19.

29. Eu i-am întrebat: „Ce sunt aceste
înãlþimi la care vã duceþi?” De aceea
li s-a dat numele de „înãlþimi” pânã în
ziua de azi!
30. De aceea spune casei lui Israel:

„Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu:
„Voiþi voi sã vã spurcaþi în felul
pãrinþilor voºtri ºi sã curviþi alergând
dupã urâciunile lor?
31. Da, aducându-vã darurile* de mân-

care, trecându-vã copiii prin foc, vã
spurcaþi ºi azi prin idolii voºtri. ªi Eu
sã Mã las** sã fiu întrebat de voi, casa
lui Israel! Pe viaþa Mea, zice Domnul
Dumnezeu, cã nu mã voi lãsa întrebat
de voi! *Vers. 26. **Vers. 3.

32. Nu veþi vedea împlinindu-se ce
vã* închipuiþi când ziceþi: „Vrem sã
fim ca neamurile, ca familiile celor-
lalte þãri, vrem sã slujim lemnului ºi
pietrei!” *Cap. 11.5.

33. Pe viaþa Mea – zice Domnul Dum-
nezeu – cã Eu însumi voi fi Împãrat
peste voi, cu mânã tare ºi cu braþ
întins* ºi vãrsându-Mi urgia. *Ier. 21.5.

34. Vã voi scoate din mijlocul popoa-
relor ºi vã voi strânge din þãrile în care
v-am risipit, cu mânã tare ºi cu braþ
întins ºi vãrsându-Mi urgia.
35. Vã voi aduce în pustiul popoa-

relor, ºi acolo* Mã voi judeca faþã în
faþã cu voi. *Ier. 2.9,35. Cap. 17.20.
36. Cum M-am judecat* cu pãrinþii

voºtri în pustiul þãrii Egiptului, aºa
Mã voi judeca ºi cu voi – zice Domnul
Dumnezeu. *Num. 14.21-23,28,29.

37. Vã voi trece* pe sub toiag ºi vã
voi pune sub mustrarea legãmântului.

*Lev. 27.32. Ier. 33.13.

38. Voi deosebi* dintre voi pe cei
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îndãrãtnici ºi pe cei ce nu-Mi sunt
credincioºi; îi voi scoate din þara în
care sunt strãini, dar nu vor merge**
iarãºi în þara lui Israel. ªi veþi ºti† cã
Eu sunt Domnul. *Cap. 34.17,20. 
Mat. 25.32,33. **Ier. 44.14. †Cap. 6.7; 15.7; 23.49.

39. Acum, casa lui Israel, aºa vor-
beºte Domnul Dumnezeu: „Duceþi-vã
ºi slujiþi* fiecare la idolii voºtri! Dupã
aceea, Mã veþi asculta negreºit ºi nu
veþi mai pângãri** Numele Meu cel
sfânt cu darurile voastre de mâncare ºi
cu idolii voºtri!
*Judc. 10.14. Ps. 81.12. Amos 4.4. **Isa. 1.13. Cap. 23.38,39.

40. Cãci pe muntele Meu* cel sfânt,
pe muntele cel înalt al lui Israel – zice
Domnul Dumnezeu – acolo Îmi va
sluji toatã casa lui Israel, toþi cei ce
vor fi în þarã; acolo îi** voi primi cu
bunãvoinþã, voi cere darurile voastre
de mâncare, cele dintâi roade din
darurile voastre ºi tot ce-Mi veþi
închina. *Isa. 2.2,3. Cap. 17.23. Mica 4.1. 
**Isa. 56.7; 60.7. Zah. 8.20, etc. Mal. 3.4. Rom. 12.1.

41. Vã voi primi ca pe niºte miresme*
cu miros plãcut, dupã ce vã voi scoate
din mijlocul popoarelor ºi vã voi
strânge din þãrile în care sunteþi
risipiþi; ºi voi fi sfinþit de voi înaintea
neamurilor. *Efes. 5.2. Filp. 4.18.

42. ªi* veþi ºti cã Eu sunt Domnul,
când** vã voi aduce înapoi în þara lui
Israel, în þara pe care jurasem cã o voi
da pãrinþilor voºtri.
*Vers. 38,44. Cap. 36.23; 38.23. **Cap. 11.17; 34.13; 36.24.
43. Acolo* vã veþi aduce aminte de

purtarea voastrã ºi de toate faptele
voastre cu care v-aþi spurcat; ºi vã va
fi scârbã** de voi înºivã, din pricina
tuturor fãrãdelegilor pe care le-aþi
fãcut. *Cap. 16.61. **Lev. 26.39. Cap. 6.9. Osea 5.15.
44. ªi veþi ºti* cã Eu sunt Domnul,

când Mã voi purta cu voi având în
vedere** Numele Meu ºi nicidecum
dupã purtarea voastrã rea, nici dupã
faptele voastre stricate, casa lui Israel,
zice Domnul Dumnezeu.”

*Vers. 38. Cap. 24.24. **Cap. 36.22.

Împotriva Ierusalimului ºi amoniþilor
45. Cuvântul Domnului mi-a vorbit

astfel:
46. „Fiul omului*, întoarce-þi faþa spre

miazãzi ºi vorbeºte împotriva locurilor
de miazãzi! Proroceºte împotriva
pãdurii din câmpiile de miazãzi!

*Cap. 6.2; 21.2.
47. Spune pãdurii de la miazãzi:

„Ascultã cuvântul Domnului! Aºa vor-
beºte Domnul Dumnezeu: „Iatã, voi

aprinde* un foc în tine, care va mistui
orice** copac verde ºi orice copac
uscat: nimeni nu va putea stinge
flacãra aprinsã, ºi totul va fi ars de ea,
de la miazãzi† pânã la miazãnoapte.

*Ier. 21.14. **Luca 23.31. †Cap. 21.4.

48. ªi orice fãpturã va vedea cã eu,
Domnul, l-am aprins ºi nu se va stinge
nicidecum!”
49. Eu am zis: „Ah! Doamne Dum-

nezeule! Ei zic despre mine: „Omul
acesta face întruna la pilde!”

211. ªi cuvântul Domnului mi-a
vorbit astfel:

2. „Fiul omului*, întoarce-þi faþa spre
Ierusalim ºi vorbeºte** împotriva
locurilor sfinte, proroceºte împotriva
þãrii lui Israel!

*Cap. 20.46. **Deut. 32.2. Amos 7.16. Mica 2.6,11.

3. Spune þãrii lui Israel: „Aºa vor-
beºte Domnul: „Iatã, am necaz pe tine,
Îmi voi trage sabia din teacã ºi voi
nimici cu desãvârºire din mijlocul tãu
pe cel neprihãnit* ºi pe cel rãu.

*Iov 9.22.

4. Pentru cã vreau sã nimicesc cu
desãvârºire din mijlocul tãu pe cel
neprihãnit ºi pe cel rãu, sabia Mea va
ieºi din teacã, pentru ca sã loveascã
orice fãpturã de la* miazãzi pânã la
miazãnoapte. *Cap. 20.47.

5. ªi orice fãpturã va ºti cã Eu,
Domnul, Mi-am scos sabia din teacã ºi
nu* se va mai întoarce înapoi în ea.

*Isa. 45.23; 55.11.

6. ªi tu, fiul omului, gemi*! Cu
rinichii zdrobiþi ºi cu amãrãciunea în
suflet, gemi sub privirile lor! *Isa. 22.4.

7. ªi dacã te vor întreba: „Pentru ce
gemi?”, sã rãspunzi: „Pentru cã vine o
veste”... Când va veni, toate inimile se
vor înspãimânta, toate mâinile* vor
slãbi, toate sufletele se vor mâhni ºi
toþi genunchii se vor topi ca apa!...
Iatã cã vine, a sosit – zice Domnul
Dumnezeu!” *Cap. 7.17.

8. Cuvântul Domnului mi-a vorbit
astfel:
9. „Fiul omului, proroceºte ºi spune:

„Aºa vorbeºte Domnul.” Zi: „Sabia,
da, sabia* este ascuþitã ºi lustruitã.

*Deut. 32.41. Vers. 15,28.

10. Este ascuþitã pentru mãcel ºi
lustruitã ca sã luceascã!... O, sabie, tu
tai toiagul de cârmuire al fiului Meu,
care nesocoteºte orice lemn...
11. A dat-o la lustruit, ca s-o

apuce cu mâna; este ascuþitã sabia ºi
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lustruitã, ca sã înarmeze mâna celui
ce* mãcelãreºte. *Vers. 19.

12. Strigã ºi vaitã-te, fiul omului!
Cãci este scoasã împotriva poporului
Meu, împotriva tuturor voievozilor lui
Israel care sunt daþi pradã sabiei
împreunã cu poporul Meu; de aceea
bate-te* pe coapsã! *Ier. 31.19.

13. Da, încercarea* s-a fãcut, ºi ce va
fi dacã toiagul acesta de cârmuire, care
nesocoteºte totul va fi** nimicit?  –
zice Domnul Dumnezeu!”

*Iov 9.23. 2 Cor. 8.2. **Vers. 27.

14. ªi tu, fiul omului, proroceºte ºi
bate* din mâini! Loviturile sabiei sã
fie îndoite, întreite! Este sabia de
mãcel, sabia mãcelului celui mare,
care îi urmãreºte** de toate pãrþile.

*Num. 24.10. Vers. 17. Cap. 6.11. **1 Împ. 20.30; 22.25.

15. Ca sã arunc groaza în inimi, ca sã
înmulþesc pe cei loviþi, de aceea am
tras sabia, ameninþându-i la toate
porþile lor. Vai! E fãcutã* sã fulgere ºi
ascuþitã pentru mãcel! *Vers. 10,28.

16. Strânge-þi* puterile, sabie, întoar-
ce-te la dreapta! Aºazã-te, întoarce-te
la stânga! Îndreaptã-þi ascuþiºul în
toate pãrþile! *Cap. 14.17.

17. ªi Eu voi bate* din mâini de
bucurie ºi Îmi voi** potoli urgia. Eu,
Domnul, vorbesc!”

*Vers. 14. Cap. 22.13. **Cap. 5.13.

18. Cuvântul Domnului mi-a vorbit
astfel:
19. „Fiul omului, croieºte-þi douã

drumuri pe unde sã treacã sabia
împãratului Babilonului! Amândouã
trebuie sã iasã din aceeaºi þarã. Fã
un semn pe drum, fã-l la începutul
drumului care duce într-o cetate.
20. Sã faci unul din aceste drumuri

aºa ca sabia sã vinã la Raba*, cetatea
copiilor lui Amon, ºi pe celãlalt, aºa
ca sabia sã vinã în Iuda, la Ierusalim,
cetatea întãritã. *Ier. 49.2. Cap. 25.5. Amos 1.14.
21. Cãci împãratul Babilonului stã

la rãscruce, la capãtul celor douã
drumuri, ca sã dea cu bobii; el scuturã
sãgeþile, întreabã terafimii ºi cerceteazã
ficatul.
22. Sorþul care este în dreapta lui

înseamnã Ierusalimul, unde vor trebui
sã ridice berbeci, sã dea poruncã
pentru mãcel ºi sã scoatã strigãte* de
rãzboi; vor ridica berbeci** împotriva
porþilor, vor ridica întãrituri ºi vor
face ºanþuri de apãrare.

*Ier. 51.14. **Cap. 4.2.

23. Copiii lui Israel nu vãd în aceasta

decât niºte vrãjitorii deºarte, ei care au
fãcut jurãminte* mincinoase. Dar împã-
ratul Babilonului îºi aduce aminte de
nelegiuirea lor, aºa cã vor fi prinºi.”

*Cap. 17.13,15,16,18.

24. De aceea, aºa vorbeºte Domnul
Dumnezeu: „Pentru cã vã fãliþi cu
nelegiuirea voastrã, vãdindu-vã fãrã-
delegile, arãtându-vã pãcatele în toate
faptele voastre; pentru cã vã fãliþi cu
ele, veþi fi prinºi de mâna lui!
25. ªi tu, domn* nelegiuit, gata sã fii

ucis, domn al lui Israel, a cãrui zi** vine
tocmai când nelegiuirea este la culme!”

*2 Cron. 36.13. Ier. 52.2. Cap. 17.19. **Vers. 29. Cap. 35.5.

26. Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu:
„La o parte cu mitra, jos cununa
împãrãteascã! Nu mai este cum a fost.
Ce este plecat va* fi înãlþat, ºi ce este
înãlþat va fi plecat! *Cap. 17.24. Luca 1.52.

27. Voi da jos cununa, o voi da jos, o
voi* da jos. Dar lucrul acesta nu va
avea loc decât la venirea Aceluia care
are drept la ea ºi în mâna cãruia o voi
încredinþa. –

*Gen. 49.10. Vers. 13. Luca 1.32,33. Ioan 1.49.

28. ªi tu, fiul omului, proroceºte ºi
spune: „Aºa vorbeºte Domnul Dum-
nezeu despre copiii lui Amon* ºi
despre ocara lor.” Spune: „Sabia, da,
sabia** este scoasã pentru mãcel; este
lustruitã pentru nimicire, ca sã luceascã!

*Ier. 49.1. Cap. 25.2,3,6. Þef. 2.8-10. **Vers. 9,10.

29. În mijlocul vedeniilor* cu care te
înºalã ei ºi în mijlocul prorociilor
mincinoase pe care þi le fac ei, te vor
face sã cazi între trupurile moarte ale
celor rãi, a cãror** zi vine tocmai
când nelegiuirea lor este la culme.

*Cap. 12.24; 22.28. **Vers. 25. Iov 18.20. Ps. 37.13.

30. Bagã-þi sabia* înapoi în teacã. În
locul în care ai fost fãcut, în þara ta**
de naºtere, te voi† judeca!

*Ier. 47.6,7. **Gen. 15.14. Cap. 16.38. †Cap. 16.3.

31. Îmi voi vãrsa* mânia peste tine,
voi sufla** împotriva ta cu focul
urgiei Mele ºi te voi da în mâinile
unor oameni care sfâºie ºi care nu
lucreazã decât la nimicire.

*Cap. 7.8; 14.19; 22.22. **Cap. 22.20,21.

32. Vei fi ars de foc; sângele tãu va
curge în mijlocul þãrii! Nu-ºi* vor mai
aduce aminte de tine! Cãci Eu, Domnul,
am vorbit.” *Cap. 25.10.

221. Cuvântul Domnului mi-a
vorbit astfel:

2. „ªi tu, fiul omului, vrei* sã judeci?
Vrei sã judeci cetatea setoasã** de
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sânge? Pune-i înainte toate urâciunile
ei! *Cap. 20.4; 23.36. **Cap. 24.6,9. Naum 3.1.

3. Spune: „Aºa vorbeºte Domnul
Dumnezeu: „Cetate care verºi sânge în
mijlocul tãu ca sã-þi vinã ziua ºi care-þi
faci idoli ca sã te spurci!
4. Te-ai fãcut vinovatã din pricina

sângelui pe care l-ai vãrsat* ºi te-ai
spurcat prin idolii pe care i-ai fãcut.
Þi-ai apropiat astfel zilele ºi ai ajuns
la capãtul anilor tãi! De aceea** te fac
de ocarã printre neamuri ºi de batjo-
curã printre toate þãrile. *2 Împ. 21.16. 
**Deut. 28.37. 1 Împ. 9.7. Cap. 5.14. Dan. 9.16.

5. Cei de aproape ºi cei de departe îºi
vor bate joc de tine, cãci eºti vestitã ca
spurcatã ºi plinã de tulburãri!
6. Iatã cã în tine, toþi voievozii* lui

Israel îºi întrebuinþeazã puterea ca sã
verse sânge. *Isa. 1.23. Mica 3.1-3. Þef. 3.3.

7. În tine, tatãl ºi mama sunt* dispre-
þuiþi, strãinul** este chinuit, orfanul ºi
vãduva sunt asupriþi.

*Deut. 27.16. **Exod 22.21,22.

8. Tu Îmi nesocoteºti* locaºurile Mele
cele sfinte, Îmi spurci** Sabatele.

*Vers. 26. **Lev. 19.30. Cap. 23.38.

9. În tine sunt bârfitori*, ca sã verse
sânge; în tine** se mãnâncã jertfe ido-
leºti pe munþi; în mijlocul tãu se fac
desfrânãri. *Exod 23.1. Lev. 19.16. **Cap. 18.6,11.

10. În mijlocul tãu se descoperã*
goliciunea tatãlui; în mijlocul tãu este
silitã femeia în timpul** necurãþiei ei!
*Lev. 18.7,8; 20.11. 1 Cor. 5.1. **Lev. 18.19; 20.18. Cap. 18.6.

11. În mijlocul tãu fiecare se dedã la
urâciuni cu nevasta* aproapelui sãu,
fiecare se spurcã prin amestecare de
sânge** cu nora sa, fiecare necin-
steºte† pe sora sa, pe fiica tatãlui sãu.

*Lev. 18.20; 20.10. Deut. 22.22. Ier. 5.8. Cap. 18.11.
**Lev. 18.15; 20.12. †Lev. 18.9; 20.17.

12. În tine se iau* daruri pentru
vãrsare de sânge. Tu iei dobândã** ºi
camãtã, jefuieºti cu sila pe aproapele
tãu, ºi pe Mine Mã† uiþi, zice Domnul
Dumnezeu.

*Exod 23.8. Deut. 16.19; 27.25. **Exod 22.25. Lev. 25.36.
Deut. 23.19. Cap. 18.13. †Deut. 32.18. Ier. 3.21. Cap. 23.35.

13. De aceea, iatã cã bat din mâini*
din pricina lãcomiei pe care ai avut-o ºi
din pricina sângelui vãrsat în mijlocul
tãu. *Cap. 21.17.

14. Îþi va suferi inima* ºi îþi vor fi
mâinile destul de tari în zilele când
voi lucra împotriva ta? Eu, Domnul**,
am vorbit ºi voi ºi lucra.

*Cap. 21.7. **Cap. 17.24.

15. Te voi risipi* printre neamuri, te

voi rãspândi în felurite þãri ºi îþi voi
nimici** cu desãvârºire necurãþia din
mijlocul tãu.

*Deut. 4.27; 28.25,64. Cap. 12.14,15. **Cap. 23.27,48.

16. Vei fi spurcatã astfel de tine însãþi
înaintea neamurilor ºi vei ºti* cã Eu
sunt Domnul.” *Ps. 9.16. Cap. 6.7.

17. Cuvântul Domnului mi-a vorbit
astfel:
18. „Fiul omului, casa lui Israel a

ajuns* pentru Mine ca niºte zgurã; toþi
sunt aramã, cositor, fier, plumb în
cuptorul de topit; au ajuns niºte zgurã
de argint.” *Isa. 1.22. Ier. 6.28, etc. Ps. 119.119.

19. De aceea, aºa vorbeºte Domnul
Dumnezeu: „Pentru cã toþi aþi ajuns
niºte zgurã, iatã cã vã voi strânge în
mijlocul Ierusalimului.
20. Cum se strânge argintul, arama,

fierul, plumbul ºi cositorul în cuptorul
de topit ºi se suflã în foc ca sã se
topeascã, aºa vã voi strânge ºi Eu în
mânia ºi urgia Mea, vã voi pune acolo
ºi vã voi topi.
21. Da, vã voi strânge ºi voi sufla*

peste voi cu focul mâniei Mele, ºi vã
veþi topi în el. *Cap. 21.31.

22. Cum se topeºte argintul în topi-
toare, aºa veþi fi topiþi voi în mijlocul
lui. ªi veþi ºti cã Eu, Domnul, Mi-am
vãrsat* mânia peste voi.”

*Vers. 31. Cap. 20.8,33. 

23. Cuvântul Domnului mi-a vorbit
astfel:
24. „Fiul omului, spune Ierusalimului:

„Eºti o þarã necurãþatã ºi neudatã de
ploaie în ziua mâniei.”
25. Mai marii lui uneltesc* în mijlocul

lui ca sã înghitã** sufletele ca un leu
care rãcneºte ºi îºi sfâºie prada; pun
mâna† pe bogãþii ºi lucruri scumpe ºi
mãresc numãrul vãduvelor în mijlocul
lui. *Osea 6.9. **Mat. 23.14. †Mica 3.11. Þef. 3.3,4

26. Preoþii* lui calcã Legea Mea ºi
Îmi pângãresc** lucrurile Mele sfinte,
nu fac nici o deosebire† între ce este
sfânt ºi ce nu este sfânt, nici nu învaþã
pe oameni sã facã deosebire între ce
este necurat ºi ce este curat, îºi întorc
ochii de la Sabatele Mele, ºi sunt
pângãrit în mijlocul lor.

*Mal. 2.8. **Lev. 22.2, etc. 1 Sam. 2.29. †Lev. 10.10.
Ier. 15.19. Cap. 44.23.

27. Cãpeteniile* lui sunt în mijlocul
lui ca niºte lupi care îºi sfâºie prada,
varsã sânge, pierd sufletele, numai ca
sã-ºi potoleascã lãcomia de bani.

*Isa. 1.23. Cap. 22.6. Mica 3.2,3,9-11. Þef. 3.3.

28. Prorocii* lui au pentru ei ten-

EZECHIEL 22 825



cuieli de ipsos, vedenii** înºelãtoare,
prorocii mincinoase. Ei zic: „Aºa vor-
beºte Domnul Dumnezeu!” ªi Domnul
nu le-a vorbit! *Cap. 13.10. **Cap. 13.6,7; 21.29.

29. Poporul* din þarã se dedã la
silnicie, furã, asupreºte** pe cel neno-
rocit ºi pe cel lipsit, calcã în picioare
pe strãin împotriva oricãrei dreptãþi!

*Ier. 5.26-28. Cap. 18.12. **Exod 22.21; 23.9. Lev. 19.33.
Cap. 22.7.

30. Caut* printre ei un om care sã
înalþe** un zid ºi sã stea în mijlocul
spãrturii† înaintea Mea pentru þarã, ca
sã n-o nimicesc; dar nu gãsesc nici
unul! *Ier. 5.1. **Cap. 13.5. †Ps. 106.23.

31. Îmi voi vãrsa urgia* peste ei, îi
voi nimici cu focul mâniei Mele ºi le
voi întoarce faptele** asupra capului
lor, zice Domnul Dumnezeu.”

*Vers. 22. **Cap. 9.10; 11.21; 16.43.

Cele douã surori curve, Samaria ºi
Ierusalimul

231. Cuvântul Domnului mi-a
vorbit astfel:

2. „Fiul omului, erau douã* femei, fiice
ale aceleiaºi mame. *Ier. 3.7,8,10. Cap. 16.46.

3. Ele au curvit* în Egipt, au curvit în
tinereþea** lor; acolo le-au fost strânse
þâþele, acolo le-a fost atins sânul
fecioresc.

*Lev. 17.7. Ios. 24.14. Cap. 20.8. **Cap. 16.22.

4. Cea mai mare se chema Ohola, ºi
sora ei, Oholiba. Erau* ale Mele ºi au
nãscut fii ºi fiice. Ohola este Samaria;
Oholiba este Ierusalimul. *Cap. 16.8,20.

5. Ohola nu Mi-a fost credincioasã; 
s-a aprins de dragoste pentru ibovnicii
ei, dupã asirieni*, vecinii ei,

*2 Împ. 15.19; 16.7; 17.3. Osea 8.9.

6. îmbrãcaþi cu stofe vopsite în
albastru, dregãtori ºi cãpetenii, toþi
tineri ºi plãcuþi, cãlãreþi cãlare pe cai.
7. Ea a curvit cu ei, cu toatã fruntea

copiilor Asiriei; s-a spurcat cu toþi
aceia pentru care umbla nebunã, s-a
spurcat cu toþi idolii lor.
8. Nu s-a lãsat nici de curviile ei*

din Egipt, cãci aceºtia se culcaserã cu
ea în tinereþea ei, îi atinseserã sânul
fecioresc ºi îºi vãrsaserã curviile peste
ea. *Vers. 3.

9. De aceea, am dat-o în mâinile
ibovnicilor ei, în mâinile copiilor
Asiriei*, pentru care se aprinsese de
dragoste. *2 Împ. 17.3-6,23; 18.9-11.

10. Ei i-au descoperit* goliciunea, 
i-au luat fiii ºi fiicele, ºi pe ea au 

ucis-o cu sabia, de i s-a dus vestea
printre femei, dupã judecãþile fãcute
de ei asupra ei. *Cap. 16.37,41.
11. Sora* ei, Oholiba, a vãzut lucrul

acesta ºi a fost mai fãrã frâu** decât
ea în patima ei; ºi a întrecut pe sora sa
în curvii. *Ier. 3.8. **Ier. 3.11. Cap. 16.47,51.
12. Ea s-a aprins de dragoste dupã

copiii Asiriei*, dupã dregãtori** ºi
cãpetenii, vecinii ei, îmbrãcaþi în chip
strãlucit, cãlãreþi cãlare pe cai, toþi
tineri ºi plãcuþi.
*2 Împ. 16.7,10. 2 Cron. 28.16-23. Cap. 16.28. **Vers. 6,23.
13. Am vãzut cã se spurcase, întocmai

ca cea dintâi din amândouã.
14. Ea a mers chiar mai departe în

curviile ei. A zãrit pe ziduri niºte
zugrãveli de bãrbaþi, niºte icoane de
haldei zugrãviþi cu culoare roºie,
15. cu brâie împrejurul coapselor lor,

cu turbane de felurite culori pe cap,
toþi având înfãþiºarea unor viteji, dupã
felul babilonienilor, a cãror þarã de
naºtere este Haldeea; ºi s-a* aprins du-
pã ei *2 Împ. 24.1. Cap. 16.29.
16. la cea dintâi privire, ºi le-a trimis

soli în Haldeea.
17. ªi copiii Babilonului au venit la

ea, în patul de dragoste, ºi au spur-
cat-o cu curviile lor. Aºa cã ea s-a
spurcat cu ei, ºi apoi inima i s-a
înstrãinat* de ei. *Vers. 22,28.
18. ªi când ºi-a dezgolit ea necurãþia,

ºi-a descoperit goliciunea, ºi inima*
Mea s-a înstrãinat de ea, cum se
înstrãinase ºi de sora sa. *Ier. 6.8.
19. Dar ea ºi-a înmulþit curviile tot

mai mult, gândindu-se iarãºi la zilele
tinereþii ei când curvea* în þara Egip-
tului. *Vers. 3.
20. Ea s-a aprins dupã niºte necuraþi

a cãror carne* era ca a mãgarilor ºi a
cãror apropiere era ca a armãsarilor.

*Cap. 16.26.
21. Astfel, þi-ai înnoit iarãºi nelegiui-

rea tinereþii tale, când egiptenii îþi
strângeau þâþele, din pricina sânului
tãu fecioresc.
22. De aceea, Oholiba, aºa vorbeºte

Domnul Dumnezeu: „Iatã cã aþâþ*
împotriva ta pe ibovnicii tãi de care
þi-ai înstrãinat inima ºi-i aduc din
toate pãrþile împotriva ta:

*Vers. 28. Cap. 16.37. 
23. pe babilonieni ºi pe toþi haldeii,

cãpitani*, voievozi ºi domni, ºi pe toþi
copiii Asiriei împreunã cu ei, tineri**
ºi plãcuþi, toþi dregãtori ºi cãpetenii,
oameni vestiþi, toþi cãlare pe cai.

*Ier. 50.21. **Vers. 12.
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24. Ei vin împotriva ta cu arme, care
ºi roþi, ºi cu o mulþime de popoare. Cu
scut, pavãzã ºi coifuri înainteazã de
toate pãrþile împotriva ta. Lor le
încredinþez judecata, ºi te vor judeca
dupã legile lor.
25. Te fac sã-Mi simþi gelozia, ºi se

vor purta cu urgie cu tine. Îþi vor tãia
nasul ºi urechile, ºi sãmânþa ta va
cãdea lovitã de sabie. Îþi vor lua fiii ºi
fiicele, ºi ce-þi va mai rãmâne va fi
mâncat de foc.
26. Te* vor dezbrãca de haine ºi vor

lua podoabele scumpe cu care te
gãteºti. *Cap. 16.39.

27. Voi* pune astfel capãt nelegiu-
irilor tale ºi curviilor** tale din þara
Egiptului. Aºa cã nu îþi vei mai în-
drepta privirile spre ei ºi nu te vei mai
gândi la Egipt.” *Cap. 16.41; 22.15. **Vers. 3,19.

28. Cãci aºa vorbeºte Domnul Dum-
nezeu: „Iatã, te dau în mâinile acelora
pe care îi urãºti*, în mâinile acelora de
care þi s-a înstrãinat** inima.

*Cap. 16.37. **Vers. 17.

29. Se vor purta cu urã cu tine; îþi vor
ridica toate bogãþiile ºi te vor lãsa
goalã*, goalã de tot. Ruºinea necurã-
þiilor tale se va descoperi, ruºinea
nelegiuirilor ºi curviilor tale.

*Vers. 26. Cap. 16.39. 

30. Lucrurile acestea þi se vor întâmpla
pentru cã ai curvit* cu neamurile,
pentru cã te-ai spurcat cu idolii lor.

*Cap. 6.9.

31. Ai mers pe calea surorii tale, de
aceea ºi Eu îþi pun potirul* ei în mânã.”

*Ier. 25.15, etc.

32. Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu:
„Vei bea potirul surorii tale, cel larg ºi
adânc; vei ajunge de râs* ºi batjocurã.
Încape mult în el! *Cap. 22.4,5.

33. Te vei umple de beþie ºi durere;
cãci potirul surorii tale Samaria este
un potir de groazã ºi spaimã!
34. Îl vei bea* ºi îl vei goli, îi vei

roade cioburile ºi-þi vei sfâºia þâþele.
Cãci Eu am vorbit, zice Domnul
Dumnezeu.” *Ps. 75.8. Isa. 51.17.

35. De aceea aºa vorbeºte Domnul
Dumnezeu: „Pentru cã M-ai uitat*,
pentru cã M-ai aruncat** la spate-þi,
poartã-þi ºi tu acum pedeapsa nelegiu-
irilor ºi curviilor tale.” *Ier. 2.32; 
3.21; 13.25. Cap. 22.12. **1 Împ. 14.9. Neem. 9.26.

36. Domnul mi-a zis: „Fiul omului,
vrei sã judeci* pe Ohola ºi pe Oholiba?
Pune-le înainte urâciunile** lor!

*Cap. 20.4; 22.2. **Isa. 58.1.

37. Ele s-au dedat la preacurvie, ºi pe
mâinile lor este* sânge: au preacurvit
cu idolii lor; ºi copiii pe care Mi-i**
nãscuserã i-au trecut prin foc, în
cinstea lor, ca sã-i mãnânce!

*Vers. 45. Cap. 16.38. **Cap. 16.20,21,36,45; 20.26,31.

38. Afarã de aceasta iatã ce Mi-au
mai fãcut: Mi-au spurcat Locaºul cel
Sfânt în aceeaºi zi ºi Mi-au pângãrit*
Sabatele. *Cap. 22.8.

39. Cãci dupã ce ºi-au jertfit copiii la
idolii lor, tot în ziua aceea s-au dus ºi
în Locaºul Meu cel Sfânt ca sã-l
spurce. Iatã* ce au fãcut în Casa Mea.

*2 Împ. 21.4.

40. Au umblat chiar dupã oamenii
care veneau de departe, le-au trimis
soli* ºi iatã cã ei au venit. Pentru ei
te-ai scãldat tu**, te-ai sulemenit† la
ochi ºi te-ai gãtit cu podoabele tale;

*Isa. 57.9. **Rut 3.3. †2 Împ. 9.30. Ier. 4.30.

41. ai ºezut pe un pat mãreþ*, înaintea
cãruia era întinsã o masã, pe care ai
pus** tãmâia ºi untdelemnul Meu.

*Est. 1.6. Isa. 57.7. Amos 2.8; 6.4. **Prov. 7.17. Cap.
16.18,19. Osea 2.8.

42. S-au auzit strigãtele unei mulþimi
vesele; ºi cu mulþimea aceasta de
oameni de rând au adus niºte beþivi
din pustiu, care au pus brãþãri în
mâinile celor douã surori ºi mândre
cununi pe capetele lor.
43. Am zis atunci cu privire la curva

cea bãtrânã: „ªi acum îºi va urma ea
oare curviile, ºi tot vor mai veni la
ea?”
44. ªi au venit la ea cum vin la o

curvã; aºa s-au dus la Ohola ºi
Oholiba, la aceste femei nelegiuite.
45. De aceea, oamenii fãrã prihanã le

vor osândi*, cum se osândesc femeile
preacurve, cum se osândesc cele ce
varsã sânge; cãci sunt preacurve ºi au
sânge** pe mâini.” *Cap. 16.38. **Vers. 37.

46. Cãci aºa vorbeºte Domnul Dum-
nezeu: „Voi aduce* împotriva lor o
mulþime de gloatã mare ºi le voi da
pradã chinului ºi jafului. *Cap. 16.40.

47. Adunarea le va ucide* cu pietre ºi
le va doborî cu lovituri de sabie; le vor
ucide** fiii ºi fiicele lor ºi le vor arde
casele cu foc.

*Cap. 16.40. **2 Cron. 36.17,19. Cap. 24.21.

48. Voi face astfel sã înceteze nele-
giuirea* în þarã; ca** toate femeile
sã ia învãþãturã ºi sã nu mai facã o
nelegiuire ca a voastrã!

*Vers. 27. Cap. 22.15. **Deut. 13.11. 2 Pet. 2.6.

49. Vi se va rãsplãti astfel nelegiuirea
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ºi veþi purta pãcatele* sãvârºite cu
idolii voºtri, ºi veþi ºti** cã Eu sunt
Domnul Dumnezeu!”

*Vers. 35. **Cap. 20.38,42,44; 25.5.

Dãrâmarea Ierusalimului

241. În anul al nouãlea, în ziua a
zecea a lunii a zecea, cuvântul

Domnului mi-a vorbit astfel:
2. „Fiul omului, scrie numele zilei

acesteia, numele zilei de azi! Cãci
chiar în ziua aceasta* se apropie
împãratul Babilonului de Ierusalim.

*2 Împ. 25.1. Ier. 39.1; 52.4.

3. Spune o pildã acestei case* de îndã-
rãtnici ºi zi-le: „Aºa vorbeºte Domnul
Dumnezeu: „Pune, pune cazanul** ºi
toarnã apã în el!

*Cap. 17.12. **Ier. 1.13. Cap. 11.3.

4. Pune bucãþi de carne în el, toate
bucãþile cele bune, coapsa ºi spata ºi
umple-l cu cele mai bune oase.
5. Alege ce e mai bun din turmã ºi

pune lemnele grãmadã sub cazan; fã-l
sã fiarbã în clocot mare ºi sã fiarbã ºi
oasele din el.”
6. De aceea, aºa vorbeºte Domnul

Dumnezeu: „Vai de cetatea cea setoasã*
de sânge, cazanul cel plin de ruginã ºi
de pe care nu se ia rugina! Scoateþi
bucãþile din el, unele dupã altele, fãrã
sã trageþi** la sorþi. *Cap. 22.3; 
23.37. Vers. 9. **2 Sam. 8.2. Ioel 3.3. Obad. 11. Naum 3.10.

7. Cãci sângele pe care l-a vãrsat ea
este încã în mijlocul ei. L-a pus pe
stânca goalã, nu l-a vãrsat* pe pãmânt
ca sã-l acopere apoi cu þãrânã.

*Lev. 17.13. Deut. 12.16,24.

8. Ca sã-Mi arãt urgia, ca sã Mã
rãzbun, i-am vãrsat* sângele pe stânca
goalã, pentru ca sã nu fie acoperit.”

*Mat. 7.2.

9. De aceea, aºa vorbeºte Domnul
Dumnezeu: „Vai* de cetatea cea setoasã
de sânge! Vreau sã fac un rug mare!

*Vers. 6. Naum 3.1. Hab. 2.12.

10. Îngrãmãdeºte multe lemne, aprinde
focul, fierbe bine carnea, fã fiertura
groasã, ca sã se ardã ºi ciolanele.
11. Apoi pune cazanul gol pe jãratic

ca sã se încãlzeascã, sã i se înfierbânte
arama, sã i se topeascã* murdãria
dinãuntru ºi sã i se ºteargã rugina.

*Cap. 22.15.

12. Trudã degeaba! Cãci rugina de
care este plin nu se dezlipeºte de el,
rugina nu se va lua de pe el decât prin
foc,
13. ºi tu doreºti iarãºi nelegiuire în

spurcãciunea ta! Pentru cã am vrut sã
te curãþ, ºi nu te-ai fãcut curatã, nu vei
mai fi curãþatã de spurcãciunea ta
pânã* Îmi voi potoli mânia asupra ta.

*Cap. 5.13; 8.18; 16.42.

14. Eu, Domnul*, am vorbit! Lucrul
acesta se va întâmpla, ºi Eu îl voi
împlini! Nu Mã voi lãsa, nu** voi
avea milã, nici nu Mã voi cãi. Vei fi
judecatã dupã puterea ta ºi dupã
faptele tale, zice Domnul Dumnezeu.”

*1 Sam. 15.29. **Cap. 5.11.

15. Cuvântul Domnului mi-a vorbit
astfel:
16. „Fiul omului, iatã, îþi voi rãpi

printr-o loviturã ce þi-e mai scump în
ochi. Dar sã nu te jeleºti, nici sã nu
plângi ºi sã nu-þi curgã lacrimile
pentru ea.
17. Suspinã în tãcere, dar nu plânge*

ca la morþi! Leagã-þi turbanul**,
pune-þi încãlþãmintea† în picioare, 
nu-þi acoperi†† barba ºi nu mânca
pâinea de jale!”

*Ier. 16.5-7. **Lev. 10.6; 21.10. †2 Sam. 15.30. ††Mica 3.7.

18. Vorbisem poporului dimineaþa, ºi
seara mi-a murit nevasta. A doua zi
dimineaþa, am fãcut cum mi se porun-
cise.
19. Poporul mi-a zis: „Nu vrei sã ne

lãmureºti* ce înseamnã pentru noi
ceea ce faci?” *Cap. 12.9; 37.18.

20. Eu le-am rãspuns: „Cuvântul Dom-
nului mi-a vorbit astfel:
21. „Spune casei lui Israel: „Aºa

vorbeºte Domnul Dumnezeu: „Iatã, voi
pângãri* Locaºul Meu cel Sfânt, fala
puterii voastre, ce vã e mai scump** în
ochi, lucrul iubit de voi; ºi fiii† voºtri
ºi fiicele voastre, pe care i-aþi lãsat
dupã voi, vor cãdea uciºi de sabie.” –

*Ier. 7.14. Cap. 7.20-22. **Ps. 27.4. †Cap. 28.47.

22. ªi atunci veþi face cum am fãcut
ºi eu. Nu* vã veþi acoperi barba ºi nu
veþi mânca pâinea de jale,

*Ier. 16.6,7. Vers. 17.

23. veþi sta cu turbane pe cap ºi cu
încãlþãmintea în picioare, nu* vã veþi
jeli ºi nici nu veþi plânge; ci veþi
tânji** pentru nelegiuirile voastre ºi
vã veþi vãita între voi. –

*Iov 27.15. Ps. 78.64. **Lev. 26.39. Cap. 33.10.

24. „Ezechiel* va fi un semn pentru
voi. Veþi face întocmai cum a fãcut el.
ªi** când se vor întâmpla aceste
lucruri, veþi ºti† cã Eu sunt Domnul
Dumnezeu. *Isa. 20.3. Cap. 4.3; 
12.6,11. **Ier. 17.15. Ioan 13.19; 14.29. †Cap. 6.7; 25.5.
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25. Tu însã, fiul omului, în ziua când
le voi rãpi ceea ce face tãria* lor,
bucuria ºi fala lor, ce le este scump
ochilor ºi lucrul iubit de ei, pe fiii ºi
fiicele lor, *Vers. 21.
26. în ziua aceea, va veni un fugar* la

tine ca sã-þi dea de ºtire ºi sã auzi cu
urechile tale. *Cap. 33.21,22.
27. În* ziua aceea, þi se va deschide

gura odatã cu a fugarului, vei vorbi ºi
nu vei mai fi mut. Vei fi** un semn
pentru ei, ºi vor ºti cã Eu sunt
Domnul.” *Cap. 3.26,27; 29.21; 33.22. **Vers. 24.

251. Cuvântul Domnului mi-a vorbit
astfel:

2. „Fiul omului, întoarce-þi* faþa
spre copiii** lui Amon ºi proroceºte
împotriva lor! *Cap. 6.2; 35.2. 
**Ier. 49.1, etc. Cap. 21.28. Amos 1.13. Þef. 2.9.
3. Spune copiilor lui Amon: „Ascultaþi

cuvântul Domnului Dumnezeu! Aºa
vorbeºte Domnul Dumnezeu: „Pentru
cã* ai zis: „Ha! Ha!” Sfântului Meu
Locaº, când era pângãrit, þãrii lui
Israel, când era pustiitã, ºi casei lui
Iuda, când se ducea în robie,

*Prov. 17.5. Cap. 26.2.
4. de aceea, iatã te dau în stãpânirea

fiilor rãsãritului; ei îºi vor aºeza
staulele în mijlocul tãu ºi îºi vor face
locuinþele în tine; îþi vor mânca
roadele ºi îþi vor bea laptele.
5. Voi face din Raba* un ocol** de

cãmile, ºi din þara copiilor lui Amon, o
stânã de oi, ca sã ºtiþi† cã Eu sunt
Domnul!” *Cap. 21.20. 
**Isa. 17.2; 32.14. Þef. 2.14,15. †Cap. 24.24; 26.6; 35.9.
6. Cãci aºa vorbeºte Domnul Dum-

nezeu: „Pentru cã ai bãtut din mâini*
ºi ai dat din picior, pentru cã te-ai
bucurat** în chip batjocoritor ºi din
adâncul sufletului de þara lui Israel,

*Iov 27.23. Plân. 2.15. Þef. 2.15. **Cap. 36.5. Þef. 2.8,10.

7. de aceea, iatã cã Îmi întind* mâna
peste tine ºi te dau pradã neamurilor;
te ºterg din mijlocul popoarelor, te
scot din numãrul þãrilor ºi te nimicesc.
ªi vei ºti cã Eu sunt Domnul!”

*Cap. 35.3.

8. Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu:
„Pentru cã Moabul* ºi Seirul** au zis:
„Iatã, casa lui Iuda a ajuns ca toate
neamurile!”,

*Isa. 15; 16. Ier. 48.1, etc. Amos 2.1. **Cap. 35.2,5,12.

9. de aceea, deschid þinutul Moabului
dinspre cetãþi, dinspre cetãþile lui de
la hotare, care sunt podoaba þãrii, ºi
anume: Bet-Ieºimotul, Baal-Meonul ºi
Chiriataim,

10. îl deschid ºi-l dau în stãpânire
fiilor* rãsãritului împreunã cu þara
amoniþilor, ca sã nu mai fie pomeniþi**
printre neamuri copiii lui Amon.

*Vers. 4. **Cap. 21.32.

11. Îmi voi împlini judecãþile împo-
triva Moabului! ªi vor ºti cã Eu sunt
Domnul.”
12. Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu:

„Pentru cã Edomul* s-a dedat la
rãzbunare faþã de casa lui Iuda, pentru
cã s-a fãcut vinovat ºi s-a rãzbunat pe
ea, *2 Cron. 28.17. Ps. 137.7. 
Ier. 49.7,8, etc. Cap. 35.2, etc. Amos 1.11. Obad. 10, etc.

13. de aceea, aºa vorbeºte Domnul
Dumnezeu: „Îmi întind mâna împo-
triva Edomului, îi voi nimici cu
desãvârºire oamenii ºi vitele, îl voi
preface într-un pustiu, de la Teman
pânã la Dedan; vor cãdea loviþi de
sabie.
14. Mã voi rãzbuna* pe Edom prin

poporul Meu, Israel. El va face Edo-
mului dupã mânia ºi urgia Mea; ca sã
vadã rãzbunarea Mea, zice Domnul
Dumnezeu.” *Isa. 11.14. Ier. 49.2.

15. Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu:
„Pentru cã* filistenii** s-au dedat la
rãzbunare, pentru cã s-au rãzbunat în
chip batjocoritor ºi din adâncul
sufletului, voind sã nimiceascã totul în
ura lor strãveche,
*Ier. 25.20; 47.1, etc. Ioel 3.4, etc. Amos 1.6. **2 Cron. 28.18.

16. aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu:
„Iatã cã Îmi întind mâna* împotriva
filistenilor, nimicesc cu desãvârºire pe
cheretiþi** ºi prãpãdesc tot ce a mai
rãmas† pe coasta mãrii,

*Þef. 2.4, etc. **1 Sam. 30.14. †Ier. 47.4.

17. Mã voi nãpusti* cu mare rãzbu-
nare asupra lor, pedepsindu-i cu urgie.
ªi vor ºti** cã Eu sunt Domnul, când
Mã voi rãzbuna pe ei.” *Cap. 5.15. **Ps. 9.16.

Prorocie împotriva Tirului ºi Sidonului

261. În anul al unsprezecelea, în
ziua întâi a lunii, cuvântul Dom-

nului mi-a vorbit astfel:
2. „Fiul omului, pentru cã* Tirul a zis

despre Ierusalim: „Ha! Ha**! Este
zdrobitã poarta popoarelor!, ºi se
întoarce la mine! Mã voi îmbogãþi,
cãci el a rãmas pustiu!” *Isa. 23. 
Ier. 25.22; 47.4. Amos 1.9. Zah. 9.2. **Cap. 25.3; 36.2.

3. de aceea, aºa vorbeºte Domnul
Dumnezeu: „Iatã cã am necaz pe tine,
Tirule, ºi voi aduce împotriva ta multe
neamuri, cum îºi ridicã marea valurile!
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4. Ele vor dãrâma zidurile Tirului, îi
vor surpa turnurile, îi voi rãzui ºi
þãrâna ºi o voi face* o stâncã goalã.

*Vers.14.

5. Va rãmâne în mare ca un loc unde
se vor întinde mreji* de prins peºte;
Eu am vorbit, zice Domnul Dum-
nezeu. Va fi prada neamurilor!

*Cap. 27.32.

6. Cetãþile din þinutul lui vor fi
trecute prin sabie. ªi vor ºti* astfel cã
Eu sunt Domnul.” *Cap. 25.5.

7. Cãci aºa vorbeºte Domnul Dum-
nezeu: „Iatã cã aduc de la miazãnoapte
împotriva Tirului pe Nebucadneþar,
împãratul Babilonului, împãratul*
tuturor împãraþilor, cu cai, care,
cãlãreþi ºi cu o mare mulþime de
popoare. *Ezra 7.12. Dan. 2.37.

8. El va nimici cu sabia cetãþile din
þinutul tãu; va face ºanþuri* de apãrare
împotriva ta, va ridica întãrituri ºi va
ridica scutul împotriva ta. *Cap. 21.22.

9. Va îndrepta loviturile berbecilor
sãi împotriva zidurilor tale ºi îþi va
surpa turnurile cu maºinile lui.
10. Mulþimea cailor lui te va acoperi

de praf, zidurile tale se vor cutre-
mura de vuietul cãlãreþilor, roþilor ºi
carelor, când va intra Nebucadneþar pe
porþile tale cum se intrã într-o cetate
cuceritã.
11. Va cãlca toate uliþele tale cu

copitele cailor lui ºi-þi va ucide
poporul cu sabia, ºi stâlpii mândriei
tale vor cãdea la pãmânt.
12. Îþi vor ridica bogãþiile, îþi vor

prãda mãrfurile, îþi vor surpa zidurile,
îþi vor dãrâma casele tale cele plãcute
ºi vor arunca în ape pietrele, lemnele
ºi þãrâna ta.
13. Voi* face sã înceteze astfel

glasul** cântecelor tale ºi nu se va
mai auzi sunetul harpelor tale.
*Isa. 14.11; 24.8. Ier. 7.34; 16.9; 25.10. **Isa. 23.16. Cap.
28.13. Apoc. 18.22.

14. Te* voi face o stâncã goalã, vei fi
ca un loc în mare unde se vor întinde
mreji de prins peºtii ºi nu vei mai fi
zidit la loc. Cãci Eu, Domnul, am
vorbit, zice Domnul Dumnezeu.”

*Vers. 4,5.

15. Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu
despre Tir: „Se vor cutremura* ostroa-
vele de vuietul cãderii tale, de gemetele
rãniþilor ºi de mãcelul din mijlocul
tãu. *Ier. 49.21. Vers. 18. Cap. 27.28; 31.16.

16. Toþi voievozii mãrii* se dau
jos** de pe scaunele lor de domnie,

îºi scot mantalele ºi îºi leapãdã
hainele cusute la gherghef; se învelesc
în spaimã ºi stau† pe pãmânt, întruna
tremurã†† de groazã ºi stau înmãr-
muriþi*† din pricina ta. *Isa. 23.8. 
**Iona 3.6. †Iov 2.13. ††Cap. 32.10. *†Cap. 27.35.

17. Ei fac o cântare de jale* asupra
ta ºi-þi zic: „Vai cum ai fost nimicit,
tu, care erai locuit de cei ce strãbat
mãrile, cetate vestitã, care erai puter-
nicã** pe mare! Cum a fost nimicitã
cetatea aceasta cu locuitorii ei care
bãgau groaza în toþi cei dimprejur!

*Cap. 27.32. Apoc. 18.9. **Isa. 23.4.

18. Acum tremurã* ostroavele în ziua
cãderii tale, stau îngrozite ostroavele
mãrii de sfârºitul tãu.” *Vers. 15.

19. Cãci aºa vorbeºte Domnul Dum-
nezeu: „Când te voi preface într-o
cetate pustie, ca cetãþile care n-au
locuitori, când voi ridica împotriva ta
adâncul ºi când te vor acoperi apele
cele mari,
20. te voi coborî împreunã cu cei ce*

se coboarã în groapã, la poporul de
odinioarã, ºi te voi aºeza în adâncimile
pãmântului, în singurãtãþi veºnice,
lângã cei ce s-au coborât în groapã, ca
sã nu mai fii locuitã ºi sã nu te mai
scoli în þara** celor vii.

*Cap. 32.18,24. **Cap. 32.23,26,27,32.

21. Te voi nimici* cu desãvârºire, ºi
nu vei mai fi; te vor cãuta**, ºi nu te
vor mai gãsi niciodatã, zice Domnul
Dumnezeu.” *Cap. 27.36; 28.19. **Ps. 37.36.

271. Cuvântul Domnului mi-a
vorbit astfel:

2. „ªi tu, fiul omului, rosteºte*
aceastã cântare de jale asupra Tirului!

*Cap. 19.1; 26.17; 28.12; 32.2.

3. Spune Tirului: „Tu, care* stai pe
malul mãrii ºi faci negoþ** cu popoa-
rele unui mare numãr de ostroave, aºa
vorbeºte Domnul Dumnezeu: „Tirule,
tu ziceai: „Eu† sunt de o desãvârºitã
frumuseþe!” *Cap. 28.2. **Isa. 23.3. †Cap. 28.12.

4. Þinutul tãu este în inima mãrilor, ºi
cei ce te-au zidit te-au fãcut desãvârºit
de frumos.
5. Cu chiparoºi din Senir* þi-au fãcut

toate laturile corãbiilor. Au luat cedri
din Liban ca sã-þi ridice catargele;

*Deut. 3.9.

6. lopeþile þi le-au fãcut din stejari
de Basan, ºi laviþele, cu fildeº prins în
cimiºir, adus din ostroavele* Chitim.

*Ier. 2.10.

EZECHIEL 26, 27830

7. Pânzele care-þi slujeau ca steag
erau de in subþire din Egipt, cusut la
gherghef, iar învelitoarea ta era de
purpurã albastrã ºi roºie, din ostroa-
vele Eliºei.
8. Locuitorii Sidonului ºi Arvadului

îþi erau vâslaºi, ºi cei mai înþelepþi din
mijlocul tãu, Tirule, îþi erau cârmaci.
9. Bãtrânii* Ghebalului ºi lucrãtorii

lui iscusiþi erau la tine ºi-þi dregeau
crãpãturile. Toate corãbiile mãrii cu
marinarii lor erau la tine ca sã facã
schimb de mãrfuri cu tine.

*1 Împ. 5.18. Ps. 83.7.

10. Cei din Persia, din Lud ºi din
Put* slujeau în oastea ta ca oameni de
rãzboi, ei îºi spânzurau în tine scutul
ºi coiful ºi-þi dãdeau strãlucire.

*Ier. 46.9. Cap. 30.5; 38.5.

11. Cei din Arvad îþi umpleau zidu-
rile cu rãzboinicii tãi, ºi oamenii viteji
erau în turnurile tale. Ei îºi atârnau
pavezele pe toate zidurile tale ºi-þi
desãvârºeau astfel frumuseþea*. *Vers. 3.

12. Cei din Tars* fãceau negoþ cu
tine, cu tot felul de mãrfuri pe care le
aveai din belºug. Veneau la târgul tãu
cu argint, cu fier, cu cositor ºi cu plumb.

*Gen. 10.4. 2 Cron. 20.36.

13. Iavanul*, Tubalul ºi Meºecul
fãceau negoþ cu tine; dãdeau robi ºi
unelte de aramã** în schimbul mãrfu-
rilor tale. *Gen. 10.2. **Apoc. 18.13.

14. Cei din casa Togarmei* aduceau
la târgul tãu cai, cãlãreþi ºi catâri.

*Gen. 10.3. Cap. 38.6.

15. Cei din Dedan* fãceau negoþ cu
tine; negoþul multor ostroave trecea
prin mâinile tale; îþi aduceau ca bir
coarne de fildeº ºi de abanos. *Gen. 10.7.

16. Siria fãcea negoþ cu tine, cu marele
numãr de lucruri fãcute de tine; ei
veneau la târgul tãu cu smarald, purpurã
ºi materii pestriþe, cu in subþire,
mãrgean ºi agat.
17. Iuda ºi þara lui Israel fãceau negoþ

cu tine; îþi dãdeau grâu* de Minit**,
turte, miere, untdelemn ºi leac alinãtor†
în schimbul mãrfurilor tale.
*1 Împ. 5.9,11. Ezra 3.7. Fapt. 12.20. **Judc. 11.33. †Ier. 8.22.

18. Damascul fãcea negoþ cu tine, cu
marele numãr de lucruri fãcute de tine,
cu tot felul de mãrfuri pe care le aveai
din belºug; îþi dãdea vin din Helbon ºi
lânã albã.
19. Vedanul ºi Iavanul, de la Uzal,

veneau la târgul tãu; fier lucrat, casie
ºi trestie mirositoare erau schimbate
cu tine.

20. Dedanul* fãcea negoþ cu tine cu
învelitori de pus pe cal. *Gen. 25.3.

21. Arabia ºi toþi voievozii Chedarului*
erau negustorii tãi ºi-þi aduceau miei,
berbeci ºi þapi. *Gen. 25.13. Isa. 60.7.

22. Negustorii din Seba* ºi din Raema
fãceau negoþ cu tine; îþi plãteau cu
cele mai bune miresme, cu pietre
scumpe ºi aur, mãrfurile tale.

*Gen. 10.7. 1 Împ. 10.1,2. Ps. 72.10,15. Isa. 60.6.

23. Haranul*, Canehul ºi Edenul,
negustorii din Seba**, din Asiria, din
Chilmad fãceau negoþ cu tine,

*Gen. 11.31. 2 Împ. 19.12. **Gen. 25.3.

24. fãceau negoþ cu tine de haine
scumpe, de mantale de purpurã albastrã
ºi cusãturi la gherghef, de covoare
scumpe puse în lãzi de funii, sucite ºi
bine împletite, aduse la târgul tãu.
25. Corãbiile* din Tars îþi aduceau

mãrfurile pe mare, erai în culmea
bogãþiei ºi slavei, în inima** mãrilor! 

*Ps. 48.7. Isa. 2.16; 23.14. **Vers. 4.

26. Vâslaºii tãi te duceau pe ape
mari: dar un vânt* de la rãsãrit te va
sfãrâma în inima mãrilor! *Ps. 48.7.

27. Bogãþiile tale*, târgurile tale ºi
mãrfurile tale, marinarii ºi cârmacii
tãi, cei ce îþi dreg crãpãturile corã-
biilor ºi cei ce fac schimb de mãrfuri
cu tine, toþi oamenii de rãzboi care
sunt în tine ºi toatã mulþimea care este
în mijlocul tãu se vor prãbuºi în inima
mãrilor, în ziua cãderii tale.

*Prov. 11.4. Vers. 34. Apoc. 18.9, etc.

28. Toate valurile mãrii se vor cutre-
mura* de þipetele cârmacilor tãi!

*Cap. 26.15,18.

29. ªi toþi vâslaºii*, marinarii, toþi
cârmacii de pe mare se vor da jos din
corãbii ºi vor pãºi pe uscat.

*Apoc. 18.17, etc.

30. Vor striga cu glas tare din pricina
ta ºi vor scoate þipete amarnice. Îºi vor
arunca þãrânã* în cap ºi se vor
tãvãli** în cenuºã.

*Iov 2.12. Apoc. 18.19. **Est. 4.1,3. Ier. 6.26.

31. Îºi vor rade* capul din pricina ta
ºi se vor îmbrãca în saci, te vor plânge
cu sufletul amãrât ºi cu mâhnire mare.

*Ier. 16.6; 47.5. Mica 1.16.

32. În durerea lor, vor* face un
cântec de jale asupra ta, te vor boci ºi
vor zice: „Cine era** ca Tirul cel
nimicit în mijlocul mãrii?

*Vers. 2. Cap. 26.17. **Apoc. 18.18.

33. Când* ieºeau mãrfurile tale pe
mãri, sãturai un mare numãr de
popoare; cu belºugul avuþiilor ºi
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mãrfurilor tale îmbogãþeai pe împãraþii
pãmântului. *Apoc. 18.19.

34. Acum însã eºti sfãrâmat* de mãri,
negoþul** tãu a pierit în adâncimea
apelor, ºi toatã mulþimea ta de oameni
s-a cufundat odatã cu tine!

*Cap. 26.19. **Vers. 27.

35. Toþi locuitorii* ostroavelor stau
înmãrmuriþi din pricina ta, împãraþii
lor stau cu pãrul vâlvoi de groazã ºi le
tremurã faþa! *Cap. 26.15,16.

36. Negustorii popoarelor fluierã*
asupra ta! Eºti nimicit** de tot ºi te-ai
dus pentru totdeauna!”

*Ier. 18.16. **Cap. 26.21.

281. Cuvântul Domnului mi-a
vorbit astfel:

2. „Fiul omului, spune voievodului
Tirului: „Aºa vorbeºte Domnul Dum-
nezeu: „Pentru cã þi s-a îngâmfat inima
ºi ai zis*: „Eu sunt Dumnezeu ºi ºed
pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu
în mijlocul** mãrilor”, mãcar cã nu
eºti decât om†, ºi nu eºti Dumnezeu,
mãcar cã îþi dai ifose ca ºi când ai fi
Dumnezeu. *Vers. 9. **Cap. 27.3,4. †Isa. 31.3.

3. Iatã cã eºti mai înþelept* decât
Daniel, nici o tainã nu este ascunsã de
tine; *Zah. 9.2.

4. prin înþelepciunea ºi priceperea ta
þi-ai fãcut avere ºi þi-ai grãmãdit aur ºi
argint în vistieriile tale;
5. prin marea ta înþelepciune* ºi prin

negoþul tãu þi-ai mãrit bogãþiile, ºi prin
bogãþiile tale, inima þi s-a îngâmfat
foarte mult.” *Ps. 62.10. Zah. 9.3.

6. De aceea, aºa vorbeºte Domnul
Dumnezeu: „Pentru cã îþi dai ifose ca
ºi când ai fi Dumnezeu,
7. iatã cã voi aduce împotriva ta niºte

strãini, pe cele mai* asupritoare dintre
popoare, care vor scoate sabia împo-
triva înþelepciunii tale strãlucitoare
ºi-þi vor pângãri frumuseþea.

*Cap. 30.11; 31.12; 32.12.

8. Te vor arunca în groapã, ºi vei muri
ca cei ce cad strãpunºi de lovituri, în
mijlocul mãrilor.
9. Vei mai* zice tu atunci în faþa

ucigaºului tãu: „Sunt Dumnezeu”,
mãcar cã eºti om, ºi nu Dumnezeu, sub
mâna celui ce te va ucide? *Vers. 2.

10. Vei muri de moartea celor netãiaþi
împrejur*, de mâna strãinilor! Cãci Eu
am vorbit, zice Domnul Dumnezeu.”

*Cap. 31.18; 32.19,21,25,27.

11. Cuvântul Domnului mi-a vorbit
astfel:
12. „Fiul omului, fã un cântec de

jale* asupra împãratului Tirului ºi
spune-i: „Aºa vorbeºte Domnul Dum-
nezeu: „Ajunseseºi la cea mai înaltã
desãvârºire, erai plin de înþelep-
ciune** ºi desãvârºit în frumuseþe.

*Cap. 27.2. **Vers. 3. Cap. 27.3. 

13. Stãteai în Eden*, grãdina lui
Dumnezeu, ºi erai acoperit cu tot felul
de pietre scumpe: cu sardonix, cu topaz,
cu diamant, cu hrisolit, cu onix, cu
iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald ºi
cu aur; timpanele** ºi flautele erau în
slujba ta, pregãtite pentru ziua când ai
fost fãcut. *Cap. 31.8,9. **Cap. 26.13.

14. Erai un heruvim* ocrotitor cu
aripile întinse; te pusesem pe mun-
tele** cel sfânt al lui Dumnezeu, ºi
umblai prin mijlocul pietrelor scânte-
ietoare. *Exod 25.20. Vers. 16. **Cap. 20.40.

15. Ai fost fãrã prihanã în cãile tale,
din ziua când ai fost fãcut pânã în ziua
când s-a gãsit nelegiuirea în tine.
16. Prin mãrimea negoþului tãu te-ai

umplut de silnicie ºi ai pãcãtuit; de
aceea te-am aruncat de pe muntele lui
Dumnezeu ºi te nimicesc, heruvim
ocrotitor*, din mijlocul pietrelor scân-
teietoare. *Vers. 14.

17. Þi s-a îngâmfat* inima din pricina
frumuseþii tale, þi-ai stricat înþelep-
ciunea cu strãlucirea ta. De aceea te
arunc la pãmânt, te dau priveliºte
împãraþilor. *Vers. 2,5.

18. Prin mulþimea nelegiuirilor tale,
prin nedreptatea negoþului tãu þi-ai
spurcat locaºurile sfinte; de aceea scot
din mijlocul tãu un foc care te mistuie
ºi te prefac în cenuºã pe pãmânt,
înaintea tuturor celor ce te privesc.
19. Toþi cei ce te cunosc între

popoare rãmân uimiþi din pricina ta;
eºti nimicit* ºi nu vei mai fi nicio-
datã!” *Cap. 26.21; 27.36.

20. Cuvântul Domnului mi-a vorbit
astfel:
21. „Fiul omului, întoarce-þi* faþa

spre Sidon** ºi proroceºte împotriva
lui! *Cap. 6.2; 
25.2; 29.2. **Isa. 23.4,12. Ier. 25.22; 27.3. Cap. 32.30.

22. Spune: „Aºa vorbeºte Domnul
Dumnezeu: „Iatã* cã am necaz pe
tine, Sidonule, ºi voi fi proslãvit în
mijlocul tãu; ca sã se ºtie** cã Eu sunt
Domnul, când Îmi voi împlini judecãþile
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împotriva lui ºi când Îmi voi arãta
sfinþenia† în mijlocul lui.
*Exod 14.4,17. Cap. 39.13. **Ps. 9.16. †Vers. 25. Cap. 20.41;
36.23.

23. Voi trimite ciuma* în el, voi face
sã curgã sângele pe uliþele lui, vor
cãdea morþii în mijlocul lui, uciºi de
sabia care va veni din toate pãrþile 
sã-i loveascã, ºi vor ºti astfel cã Eu
sunt Domnul. *Cap. 38.22.

24. Atunci el nu va mai fi pentru casa
lui Israel un spin* care înþeapã, un
mãrãcine aducãtor de dureri printre toþi
cei ce-l înconjoarã ºi-l dispreþuiesc.
ªi vor ºti astfel cã Eu sunt Domnul
Dumnezeu.” *Num. 33.55. Ios. 23.13.

25. Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu:
„Când voi strânge* iarãºi casa lui
Israel din mijlocul popoarelor la care
este risipitã, Îmi voi arãta în ea
sfinþenia** înaintea neamurilor, ºi vor
locui în þara lor pe care am dat-o
robului Meu Iacov.

*Isa. 11.12. Cap. 11.17; 20.41; 34.13; 37.21. **Vers. 22.

26. Vor locui* liniºtiþi în ea, vor zidi
case** ºi vor sãdi† vii; da, vor locui
liniºtiþi în ea, când Îmi voi împlini
judecãþile împotriva tuturor celor ce-i
înconjoarã ºi-i dispreþuiesc. ªi vor ºti
cã Eu sunt Domnul Dumnezeul lor.”

*Ier. 23.6. Cap. 36.28. **Isa. 65.21. Amos 9.14. †Ier. 31.5.

Împotriva Egiptului

291. În anul al zecelea, în ziua a
douãsprezecea a lunii a zecea,

cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
2. „Fiul omului, întoarce-te cu faþa*

spre faraon, împãratul Egiptului, ºi
proroceºte împotriva lui ºi împotriva
întregului** Egipt!

*Cap. 28.21. **Isa. 19.1. Ier. 25.19; 46.2,25.

3. Vorbeºte ºi spune: „Aºa vorbeºte
Domnul Dumnezeu: „Iatã cã* am necaz
pe tine, faraoane, împãratul Egiptului,
crocodil** mare care te culci în
mijlocul râurilor tale ºi† zici: „Râul
meu, Nilul, este al meu, eu l-am fãcut!”

*Ier. 44.30. Vers. 10. Cap. 28.22. **Ps. 74.13,14. Isa. 27.1;
51.9. Cap. 32.2. †Cap. 28.2.

4. Îþi voi pune* însã un cârlig în fãlci,
voi lipi peºtii râurilor tale de solzii tãi
ºi te voi scoate din mijlocul râurilor
tale, cu toþi peºtii care se aflã în ele ºi
care se vor lipi de solzii tãi.

*Isa. 37.29. Cap. 38.4.
5. Te voi arunca în pustiu, pe tine

ºi pe toþi peºtii din râurile tale. Vei
cãdea pe faþa ogoarelor, nu vei fi
ridicat*, nici îngropat; ci te voi** da

de mâncare fiarelor pãmântului ºi
pãsãrilor cerului.

*Ier. 8.2; 16.4; 25.33. **Ier. 7.33; 34.20.

6. ªi toþi locuitorii Egiptului vor ºti
cã Eu sunt Domnul, pentru cã au fost o
proptea de trestie* pentru casa lui
Israel. *2 Împ. 18.21. Isa. 36.6.

7. Când au pus mâna* pe tine, te-ai
rupt ºi le-ai strãpuns tot umãrul; când
s-au proptit de tine, te-ai sfãrâmat ºi
le-ai scrântit ºoldurile.”

*Ier. 37.5,7,11. Cap. 17.17.

8. De aceea, aºa vorbeºte Domnul
Dumnezeu: „Iatã, voi aduce sabia*
împotriva ta ºi voi nimici cu desã-
vârºire din mijlocul tãu oamenii ºi
vitele. *Cap. 14.17; 32.11-13.

9. Þara Egiptului va ajunge o pustie-
tate ºi un pustiu, ºi vor ºti cã Eu sunt
Domnul, pentru cã a zis: „Nilul este al
meu, eu l-am fãcut!”
10. De aceea iatã cã am necaz pe tine

ºi pe râurile tale 
ºi voi* preface þara Egiptului într-un

pustiu ºi într-o pustietate,
de la** Migdol pânã la Siena ºi pânã

la hotarele Etiopiei. *Cap. 30.12. **Cap. 30.6.

11. Nici picior* de om nu va trece
prin ea,
nici picior de vitã nu va trece prin ea, 
ºi va rãmâne patruzeci de ani fãrã sã

fie locuitã. *Cap. 32.13.

12. Voi preface* þara Egiptului într-o
pustietate
în mijlocul altor þãri pustiite,
ºi cetãþile ei vor fi pustii între alte

cetãþi pustii, timp de patruzeci de ani.
Iar pe egipteni îi voi risipi printre

neamuri ºi-i voi împrãºtia în felurite
þãri.” *Cap. 30.7,26.

13. Aºa vorbeºte Domnul Dum-
nezeu:
„Dupã* patruzeci de ani, voi strânge

pe egipteni
din mijlocul popoarelor între care îi

voi risipi. *Isa. 19.23. Ier. 46.26.

14. Voi aduce înapoi pe prinºii de
rãzboi ai Egiptului, îi voi aduce înapoi
în þara Patros, în þara lor de baºtinã, ºi
vor alcãtui acolo o împãrãþie* slabã.

*Cap. 17.6,14.

15. Da, va fi cea mai neînsemnatã
dintre împãrãþii ºi nu se va mai înãlþa
peste neamuri; îi voi împuþina, ca sã
nu stãpâneascã peste neamuri.
16. Împãrãþia aceasta nu va mai fi

pentru casa lui Israel o pricinã de
încredere*; ci îi va aduce aminte de
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nelegiuirea ei, când se întorcea spre
ei. ªi vor ºti cã Eu sunt Domnul Dum-
nezeu.” *Isa. 30.2,3; 36.4,6.

17. În al douãzeci ºi ºaptelea an, în
ziua întâi a lunii întâi, cuvântul Dom-
nului mi-a vorbit astfel:
18. „Fiul omului, Nebucadneþar*,

împãratul Babilonului, ºi-a pus oastea
sã facã o slujbã grea împotriva Tirului.
Toate capetele au ajuns pleºuve, toþi
umerii sunt jupuiþi, ºi n-a luat de la Tir
nici o platã, nici el, nici oastea lui,
pentru slujba pe care a fãcut-o împo-
triva lui. *Ier. 27.6. Cap. 26.7,8.

19. De aceea, aºa vorbeºte Domnul
Dumnezeu: „Iatã cã dau lui Nebucad-
neþar, împãratul Babilonului, þara
Egiptului; el îi va ridica bogãþiile, o va
prãda ºi o va jefui; aceasta va fi plata
oºtii lui!
20. Ca platã pentru slujba fãcutã

împotriva Tirului îi dau þara Egiptului;
cãci pentru Mine s-au* ostenit, zice
Domnul Dumnezeu. *Ier. 25.9.

21. În ziua aceea, voi da tãrie* casei
lui Israel ºi-þi voi deschide** gura
veselã în mijlocul lor; ºi vor ºti cã Eu
sunt Domnul.” *Ps. 132.17. **Cap. 24.27.

301. Cuvântul Domnului mi-a
vorbit astfel:

2. „Fiul omului, proroceºte ºi spune:
„Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu:
„Vãitaþi-vã*!... Nenorocitã zi! *Isa. 13.6.

3. Cãci se apropie* ziua, se apropie
ziua Domnului, zi întunecoasã: aceasta
va fi vremea neamurilor.

*Cap. 7.7,12. Ioel 2.1. Þef. 1.7.

4. Sabia va pãtrunde în Egipt, ºi în
Etiopia va fi groazã, când vor cãdea
morþii în Egipt, când i se vor ridica*
bogãþiile ºi i se vor rãsturna** temeliile.

*Cap. 29.19. **Ier. 50.15.

5. Etiopia, Put, Lud, toatã* Arabia,
Cub ºi fiii þãrii unite cu ele vor cãdea
împreunã cu ei loviþi de sabie.”

*Ier. 52.20,24.

6. Aºa vorbeºte Domnul: „Sprijinitorii
Egiptului vor cãdea, ºi mândria tãriei
lui se va prãbuºi! Din Migdol* pânã la
Siene vor cãdea loviþi de sabie, zice
Domnul Dumnezeu. *Cap. 29.10.

7. Vor* fi pustiiþi între alte þãri pus-
tiite, ºi cetãþile lui vor fi nimicite în
mijlocul altor cetãþi nimicite. *Cap. 29.12.

8. ªi vor ºti cã Eu sunt Domnul, când
voi pune foc în Egipt ºi când toþi
sprijinitorii lui vor fi zdrobiþi.
9. În ziua aceea niºte soli* se vor duce

din partea Mea cu corãbiile sã tulbure
Etiopia în liniºtea ei; ºi-i va apuca
spaimã mare în ziua Egiptului; cãci
iatã cã lucrurile acestea se întâmplã!”

*Isa. 18.1,2.

10. Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu:
„Voi pierde* mulþimea Egiptului prin
mâna lui Nebucadneþar, împãratul
Babilonului. *Cap. 29.19.

11. El ºi poporul lui cu el, cel mai
grozav* dintre popoare, vor fi trimiºi
sã nimiceascã þara. Vor scoate sabia
împotriva Egiptului ºi vor umple þara
de morþi. *Cap. 28.7.

12. Canalurile le voi* seca, voi da
þara** în mâinile celor rãi; voi pustii
þara cu tot ce cuprinde ea prin mâna
strãinilor. Eu, Domnul, am vorbit!” 

*Isa. 19.5,6. **Isa. 19.4.

13. Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu:
„Voi nimici* idolii ºi voi stârpi din
Nof chipurile deºarte. Nu** va mai fi
nici un voievod din þara Egiptului ºi
voi rãspândi† groaza în þara Egiptului.

*Isa. 19.1. Ier. 43.12; 46.25. Zah. 13.2. **Zah. 10.11.
†Isa. 19.16.

14. Voi pustii Patrosul*, voi pune foc
Þoanului** ºi-Mi voi aduce la înde-
plinire† judecãþile asupra Noului.

*Cap. 29.14. **Ps. 78.12,43. †Naum 3.8-10.

15. Îmi voi vãrsa urgia asupra Sinului,
cetãþuia Egiptului, ºi voi nimici* cu
desãvârºire mulþimea din No.

*Ier. 46.25.

16. Voi pune foc* Egiptului; Sinul va
fi cuprins de spaimã; No va fi deschis
prin spãrturã, ºi Noful, cucerit ziua
namiaza mare de vrãjmaºi. *Vers. 8.

17. Tinerii din On ºi din Pi-Beset vor
cãdea uciºi de sabie, ºi cetãþile acestea
se vor duce în robie.
18. La Tahpanes* se va întuneca ziua,

când voi sfãrâma jugul Egiptului ºi
când se va sfârºi mândria tãriei lui; un
nor va acoperi Tahpanesul, ºi cetãþile
lui vor merge în robie. *Ier. 2.16.

19. Îmi voi aduce astfel la îndeplinire
judecãþile asupra Egiptului, ºi vor ºti
cã Eu sunt Domnul.”
20. În anul al unsprezecelea, în ziua a

ºaptea a lunii întâi, cuvântul Dom-
nului mi-a vorbit astfel:
21. „Fiul omului, am* frânt braþul lui

faraon, împãratul Egiptului; ºi iatã cã
nu-i vor lega** rana ca sã se vindece,
nu-l vor obloji cu legãturi, nu-l vor
lega ca sã se întremeze ºi sã poatã
mânui sabia.” *Ier. 48.25. **Ier. 46.11.

22. De aceea, aºa vorbeºte Domnul
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Dumnezeu: „Iatã, am necaz pe faraon
împãratul Egiptului, ºi-i voi rupe
braþele, pe cel tare ºi pe cel frânt, ca
sã-i cadã sabia din mânã. *Ps. 37.17.

23. Iar pe egipteni îi voi* împrãºtia
printre neamuri ºi-i voi risipi în felu-
rite þãri. *Vers. 26. Cap. 29.12.

24. În schimb, voi întãri braþele
împãratului Babilonului ºi-i voi pune
o sabie în mânã; iar braþele lui faraon
le voi frânge, ca sã geamã înaintea lui
cum gem cei rãniþi de moarte.
25. Dar voi întãri braþele împãratului

Babilonului, iar braþele lui faraon vor
cãdea. ªi vor ºti* cã Eu sunt Domnul,
când voi pune sabia Mea în mâna împã-
ratului Babilonului ºi când o va întoarce
împotriva þãrii Egiptului. *Ps. 9.16.

26. Voi împrãºtia* pe egipteni printre
neamuri, îi voi risipi în felurite þãri, ºi
vor ºti cã Eu sunt Domnul.”

*Vers. 23. Cap. 29.12.

311. În anul al unsprezecelea, în
ziua întâi a lunii a treia, cuvântul

Domnului mi-a vorbit astfel:
2. „Fiul omului, spune lui faraon, îm-

pãratul Egiptului, ºi mulþimii lui: „Cu
cine* te asemeni tu în mãrimea ta?

*Vers. 18.

3. Iatã* cã asirianul era un cedru falnic
în Liban; ramurile lui erau stufoase,
frunziºul umbros, tulpina înaltã, iar
vârful îi ajungea pânã la nori. *Dan. 4.10.

4. Apele* îl fãcuserã sã creascã,
adâncul îl fãcuse înalt, râurile lui îi scãl-
dau rãsadniþa ºi îºi trimiteau pâraiele
la toþi copacii de pe câmp. *Ier. 51.36.

5. De aceea, tulpina* lui se înãlþa dea-
supra tuturor copacilor de pe câmp,
crengile i se înmulþiserã ºi ramurile i
se întindeau de mulþimea apelor care-l
fãcuserã sã dea lãstari. *Dan. 4.11.

6. Toate pãsãrile* cerului îºi fãceau
cuiburi în crengile lui, toate fiarele
câmpului fãtau sub ramurile lui ºi tot
felul de neamuri multe locuiau sub
umbra lui. *Cap. 17.23. Dan. 4.12.

7. Era frumos prin mãrimea lui, prin
întinderea ramurilor lui; cãci rãdã-
cinile îi erau înfipte în ape mari.
8. Cedrii din grãdina* lui Dumnezeu

nu-l întreceau, chiparoºii nu erau de
asemuit cu crengile lui, ºi platanii nu
erau ca ramurile lui; nici un copac din
grãdina lui Dumnezeu nu era ca el în
frumuseþe. *Gen. 2.8; 13.10. Cap. 28.13.

9. Îl fãcusem atât de frumos prin mul-
þimea crãcilor lui, cã-l pizmuiau toþi

copacii Edenului, care se aflau în
grãdina lui Dumnezeu.”
10. De aceea, aºa vorbeºte Domnul

Dumnezeu: „Pentru cã avea o tulpinã
aºa de înaltã, pentru cã îºi înãlþa*
vârful pânã la nori ºi inima i se mân-
drea cu înãlþimea lui, *Dan. 5.20.

11. l-am dat în mâinile viteazului
neamurilor, care-i va face dupã rãutatea
lui; cãci l-am izgonit.
12. Strãinii, cele mai grozave* popoare,

l-au tãiat ºi l-au lepãdat. Crengile**
i-au cãzut în munþi ºi în toate vãile.
Ramurile i s-au sfãrâmat în toate
puhoaiele þãrii; ºi toate popoarele
pãmântului au plecat de la umbra lui
ºi l-au pãrãsit. *Cap. 28.7. **Cap. 32.5; 35.8.

13. Pe sfãrâmãturile lui* au venit ºi
s-au aºezat toate pãsãrile cerului, ºi
toate fiarele câmpului ºi-au fãcut
culcuºul între ramurile lui,

*Isa. 18.6. Cap. 32.4.

14. ca sã nu se mai îngâmfe nici unul
din copacii de lângã ape cu înãlþimea
lor ºi sã nu-ºi mai ridice vârful pânã
în nori, ca sã nu se mai fãleascã
stejarii udaþi de apã cu înãlþimea lor;
cãci toþi* sunt daþi pradã morþii, în**
adâncimile pãmântului, printre copiii
oamenilor, împreunã cu cei ce se
coboarã în groapã.” *Ps. 82.7. **Cap. 32.18.

15. Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu:
„În ziua când s-a coborât în Locuinþa
morþilor, am rãspândit jalea, am aco-
perit Adâncul din pricina lui ºi i-am
oprit râurile; apele cele mari au fost
oprite; am întristat Libanul pentru el,
ºi toþi copacii de pe câmp s-au uscat.
16. De vuietul cãderii lui am fãcut sã

se cutremure* neamurile, când l-am
aruncat** în Locuinþa morþilor împre-
unã cu cei ce se coboarã în groapã, ºi
s-au mângâiat† în adâncimile pãmân-
tului toþi†† copacii Edenului, cei mai
frumoºi ºi cei mai buni copaci din
Liban, toþi cei udaþi de ape.

*Cap. 26.15. **Isa. 14.15. †Cap. 32.31. ††Isa. 14.8.
17. S-au coborât ºi ei cu el în Locuinþa

morþilor la cei ce au pierit uciºi de
sabie, ei, care erau braþul lui ºi locuiau*
la umbra lui printre neamuri.

*Plân. 4.20.
18. Cu* cine poþi fi asemuit tu în

slavã ºi în mãrime între copacii Ede-
nului? Totuºi vei fi aruncat împreunã
cu copacii Edenului în adâncimile
pãmântului ºi vei fi** culcat în mij-
locul celor netãiaþi împrejur, împreunã
cu cei ce au pierit uciºi de sabie. Iatã
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ce este faraon ºi toatã mulþimea lui,
zice Domnul Dumnezeu.”

*Vers. 2. Cap. 32.19. **Cap. 28.10; 32.19,21,24, etc.

321. În anul al doisprezecelea, în
ziua întâi a lunii a douãspre-

zecea, cuvântul Domnului mi-a vorbit
astfel:
2. „Fiul omului, fã un cântec de jale*

asupra lui faraon, împãratul Egiptului,
ºi spune-i: „Semãnai** cu un pui de
leu între neamuri, erai† ca un crocodil
în mãri, te aruncai în râurile tale,
tulburai†† apele cu picioarele tale ºi
le întãrâtai valurile. *Vers. 16. Cap. 27.2. 
**Cap. 19.3,6; 38.13. †Cap. 29.3. ††Cap. 34.18.

3. Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu:
„Îmi voi întinde mreaja* peste tine, în
mijlocul unei mari mulþimi de popoare,
ºi te vor trage în laþul Meu.

*Cap. 12.13; 17.20. Osea 7.12.

4. Te* voi arunca pe uscat ºi te voi
întinde pe câmpie, ca toate pãsãrile
cerului sã ºadã** pe tine; ºi voi sãtura
fiarele întregului pãmânt cu tine.

*Cap. 29.5. **Cap. 31.13.

5. Îþi voi azvârli carnea pe munþi* ºi
voi umple vãile cu sfãrâmãturile tale.

*Cap. 31.12.

6. Þara în care înoþi o voi uda cu
sângele tãu pânã la munþi, ºi se vor
umple puhoaiele de tine.
7. Când te voi stinge, voi* acoperi

cerurile ºi le voi întuneca stelele; voi
acoperi soarele cu nori, ºi luna nu-ºi
va mai da lumina ei. *Isa. 13.10. 
Ioel 2.31; 3.15. Amos 8.9. Mat. 24.29. Apoc. 6.12,13.

8. Din pricina ta, voi întuneca pe toþi
luminãtorii cerurilor ºi voi rãspândi
întunericul peste þara ta, zice Domnul
Dumnezeu.
9. Voi mâhni ºi inima multor popoare,

când voi vesti pieirea ta printre nea-
muri, în þãrile pe care nu le cunoºteai.
10. Voi face sã se* îngrozeascã multe

popoare de tine, ºi împãraþilor lor li se
va face pãrul mãciucã din pricina ta,
când Îmi voi învârti sabia înaintea lor;
vor tremura** în orice clipã fiecare
pentru viaþa lui, în ziua cãderii tale.”

*Cap. 27.35. **Cap. 26.16.

11. Cãci aºa* vorbeºte Domnul Dum-
nezeu: „Sabia împãratului Babilonului
va veni peste tine. *Ier. 46.26. Cap. 30.4.

12. Mulþimea ta o voi face sã cadã
lovitã de sabia unor viteji, cei mai cum-
pliþi* dintre popoare. Ei vor nimici**
mândria Egiptului, ºi toatã mulþimea
lui va fi prãpãditã. *Cap. 28.7. **Cap. 29.19.

13. Voi pierde ºi toate vitele lui de
lângã apele cele mari; nici picior* de
om nu le va mai tulbura, nici copitã de
vite nu le va mai tulbura. *Cap. 29.11.

14. Atunci îi voi potoli apele ºi voi
face sã-i curgã râurile lin ca untde-
lemnul, zice Domnul Dumnezeu.
15. Când voi preface þara Egiptului

într-o pustietate, ºi þara va fi jefuitã
de tot ce are, când voi lovi pe toþi cei
ce o locuiesc, vor ºti* cã Eu sunt
Domnul. *Exod 7.5; 14.4,18. Ps. 9.16. Cap. 6.7.

16. Acesta este cântecul de jale* pe
care îl vor cânta. Fiicele neamurilor
îl vor cânta: da, asupra Egiptului ºi
asupra întregii lui mulþimi îl vor
cânta, zice Domnul Dumnezeu.”

*2 Sam. 1.17. 2 Cron. 35.25. Vers. 2. Cap. 26.17. 

17. În anul al doisprezecelea, în ziua
a cincisprezecea a lunii, cuvântul
Domnului mi-a vorbit astfel:
18. „Fiul omului, boceºte-te pentru

mulþimea Egiptului ºi arunc-o*, pe ea
ºi pe fiicele neamurilor puternice, în
adâncimile pãmântului, la cei coborâþi
în groapã! *Cap. 26.20; 31.14.

19. Pe cine* întreci tu în frumuseþe?
Coboarã-te** ºi culcã-te lângã cei
netãiaþi împrejur!

*Cap. 31.2,18. **Vers. 21,24, etc. Cap. 28.10.

20. Vor cãdea astfel în mijlocul celor
uciºi de sabie. Sabia vã este datã:
doborâþi în mormânt Egiptul ºi toatã
mulþimea lui!
21. Atunci vitejii cei puternici* vor

vorbi în Locuinþa morþilor despre el ºi
cei ce-l sprijineau ºi vor zice: „S-au
coborât**, s-au culcat cei netãiaþi
împrejur uciºi de sabie!”

*Isa. 1.31; 14.9,10. Vers. 27. **Vers. 19,25, etc.
22. Acolo este asirianul* cu toatã

mulþimea lui, ºi mormintele lor stau
împrejurul lui – toþi au murit ºi au
cãzut uciºi de sabie. *Vers. 24,26,29,30.
23. Mormintele* lor sunt în adânci-

mile gropii, ºi mulþimea lui este
împrejurul mormântului lui; toþi au
murit ºi au cãzut uciºi de sabie, ei,
care rãspândeau** groaza în þara celor
vii. *Isa. 14.15. **Vers. 24-27,32. Cap. 26.17. 
24. Acolo este ºi Elamul* cu toatã

mulþimea lui, împrejurul mormântului
lui; toþi au murit ºi au cãzut uciºi de
sabie, s-au coborât** netãiaþi împrejur
în adâncimile pãmântului, ei, care
rãspândeau† groaza în þara celor vii, ºi
îºi poartã acum ocara cu cei ce se
coboarã în groapã.

*Ier. 49.34, etc. **Vers. 21. †Vers. 23.
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25. L-au culcat la un loc cu morþii,
împreunã cu toatã mulþimea lui, ºi
mormintele lor sunt împrejurul lui;
toþi aceºti netãiaþi împrejur au murit
uciºi de sabie, cãci rãspândeau groaza
în þara celor vii, ºi îºi poartã acum
ocara cu cei ce se coboarã în groapã; 
i-au culcat acum la un loc cu cei morþi.
26. Acolo sunt ºi Meºec*, Tubal ºi

toatã mulþimea lor, ºi mormintele lor
sunt împrejurul lor; toþi aceºti netãiaþi
împrejur** au murit uciºi de sabie,
cãci rãspândeau groaza în þara celor
vii. *Gen. 10.2. Cap. 27.13; 38.2. **Vers. 19,20, etc.

27. Ei sunt culcaþi* împreunã cu
vitejii cãzuþi din vechime dintre cei
netãiaþi împrejur; sunt coborâþi în
Locuinþa morþilor împreunã cu armele
lor de rãzboi, cu sãbiile puse sub cape-
tele lor ºi nelegiuirile lor lipite pe
osemintele lor, cãci vitejia lor era o
groazã în þara celor vii. *Isa. 14.18,19. Vers. 21. 

28. ªi tu vei fi zdrobit în mijlocul
celor netãiaþi împrejur ºi te vei culca
împreunã cu cei uciºi de sabie!
29. Acolo este ºi Edomul* cu împã-

raþii lui ºi toþi voievozii lui, care, cu
toatã vitejia lor, au fost aºezaþi la un
loc cu cei uciºi de sabie: stau culcaþi
împreunã cu cei netãiaþi împrejur, cu
cei coborâþi în groapã. *Cap. 25.12, etc.

30. Tot acolo* sunt toþi voievozii de
la miazãnoapte ºi toþi sidonienii**
care s-au coborât la cei morþi, acope-
riþi de ruºine, cu toatã groaza pe care
o arunca vitejia lor; aceºti netãiaþi
împrejur stau culcaþi cu cei uciºi de
sabie ºi-ºi poartã ocara lângã cei cobo-
râþi în groapã. *Cap. 38.6,15; 39.2. **Cap. 28.21.

31. Faraon îi va vedea ºi se va
mângâia* pentru toatã mulþimea lui,
pentru ai lui care au murit uciºi de
sabie ºi pentru toatã oastea lui, zice
Domnul Dumnezeu. *Cap. 31.16.

32. Cãci l-am lãsat sã rãspândeascã
groaza în þara celor vii. De aceea,
faraon ºi toatã mulþimea lui se vor
culca împreunã cu cei netãiaþi împrejur,
cu cei ce au murit uciºi de sabie, zice
Domnul Dumnezeu.”

Datoriile prorocilor

331. Cuvântul Domnului mi-a
vorbit astfel:

2. „Fiul omului, vorbeºte copiilor*
poporului tãu ºi spune-le: „Când**
voi aduce sabia peste vreo þarã, ºi
poporul þãrii va lua din mijlocul lui pe

un om oarecare ºi-l va pune ca
strãjer†, *Cap. 3.11. **Cap. 14.17. 
†2 Sam. 18.24,25. 2 Împ. 9.17. Vers. 7. Osea 9.8.

3. dacã omul acela va vedea venind
sabia asupra þãrii, va suna din trâmbiþã
ºi va da de ºtire poporului,
4. ºi dacã cel ce va auzi sunetul

trâmbiþei nu se va feri, ºi va veni sabia
ºi-l va prinde, sângele* lui sã cadã
asupra capului lui. *Cap. 18.13.

5. Fiindcã a auzit sunetul trâmbiþei, ºi
nu s-a ferit, de aceea, sângele lui sã
cadã asupra lui; dar, dacã se va feri, îºi
va scãpa viaþa.
6. Dacã însã strãjerul va vedea venind

sabia, ºi nu va suna din trâmbiþã, ºi
dacã poporul nu va fi înºtiinþat, ºi va
veni sabia ºi va rãpi viaþa vreunui om,
omul acela va pieri din pricina nele-
giuirii* lui, dar voi cere sângele lui
din mâna strãjerului.” *Vers. 8.

7. Acum, fiul omului*, te-am pus
strãjer peste casa lui Israel. Tu trebuie
sã asculþi cuvântul care iese din gura
Mea ºi sã-i înºtiinþezi din partea Mea.

*Cap. 3.17, etc.

8. Când zic celui rãu: „Rãule, vei
muri negreºit!”, ºi tu nu-i spui, ca sã-l
întorci de la calea lui cea rea, rãul
acela va muri în nelegiuirea lui, dar
sângele lui îl voi cere din mâna ta.
9. Dar, dacã vei înºtiinþa pe cel rãu, ca

sã se întoarcã de la calea lui, ºi el nu se
va întoarce, va muri în nelegiuirea lui,
dar tu îþi vei mântui sufletul.
10. Spune, dar, fiul omului, casei lui

Israel: „Voi cu drept cuvânt ziceþi:
„Fãrãdelegile ºi pãcatele noastre sunt
asupra noastrã ºi din pricina lor
tânjim*; cum** am putea sã trãim?”

*Cap. 24.23. **Isa. 49.14. Cap. 37.11.
11. Spune-le: „Pe viaþa Mea, zice

Domnul Dumnezeu, cã nu doresc*
moartea pãcãtosului, ci sã se întoarcã
de la calea lui, ºi sã trãiascã. Întoar-
ceþi-vã, întoarceþi-vã de la calea voas-
trã cea rea! Pentru ce** vreþi sã muriþi
voi, casa lui Israel?” 

*2 Sam. 14.14. Cap. 18.23,32. 2 Pet. 3.9. **Cap. 18.31.
12. ªi tu, fiul omului, spune copiilor

poporului tãu: „Neprihãnirea* celui
neprihãnit nu-l va mântui în ziua
fãrãdelegii lui, ºi cel rãu nu va
cãdea** lovit de rãutatea lui în ziua
când se va întoarce de la ea, dupã cum
nici cel neprihãnit nu va putea sã
trãiascã prin neprihãnirea lui în ziua
când va sãvârºi o fãrãdelege.

*Cap. 3.20; 18.24,26,27. **2 Cron. 7.14.
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13. Când zic celui neprihãnit cã va
trãi negreºit – dacã se încrede* în
neprihãnirea lui, ºi sãvârºeºte nelegiu-
irea, atunci toatã neprihãnirea lui se va
uita, ºi el va muri din pricina nele-
giuirii pe care a sãvârºit-o.

*Cap. 3.20; 18.24.

14. Dimpotrivã, când* zic celui rãu:
„Vei muri!” – dacã se întoarce de la
pãcatul lui ºi face ce este bine ºi
plãcut, *Cap. 3.18,19; 18.27.

15. dacã dã înapoi* zãlogul, întoarce**
ce a rãpit, urmeazã învãþãturile† care
dau viaþa ºi nu sãvârºeºte nici o
nelegiuire, va trãi negreºit, ºi nu va
muri. *Cap. 18.7. **Exod 22.2,4. Lev. 6.2,4,5. 
Num. 5.6,7. Luca 19.8. †Lev. 18.5. Cap. 20.11,13,21.

16. Toate* pãcatele pe care le-a
sãvârºit se vor uita; a fãcut ce este
bine ºi plãcut, ºi va trãi negreºit!

*Cap. 18.22.

17. Copiii* poporului tãu zic: „Calea
Domnului nu este dreaptã!” Totuºi mai
degrabã calea lor nu este dreaptã!

*Vers. 20. Cap. 18.25,29.

18. Dacã* cel neprihãnit se abate de
la neprihãnirea lui ºi sãvârºeºte nele-
giuirea, trebuie sã moarã din pricina
aceasta. *Cap. 18.26,27.

19. Dar dacã cel rãu se întoarce de la
rãutatea lui ºi face ce este bine ºi
plãcut, va trãi tocmai din pricina
aceasta!
20. Fiindcã ziceþi: „Calea* Domnului

nu este dreaptã!”, vã voi judeca pe
fiecare dupã umbletele lui, casa lui
Israel!” *Vers. 17. Cap. 18.25,29.

21. În al doisprezecelea an*, în ziua a
cincea a lunii a zecea a robiei noastre,
un om** care scãpase din Ierusalim a
venit la mine ºi a zis: „Cetatea† a fost
luatã!” *Cap. 1.2. **Cap. 24.26. †2 Împ. 25.4.

22. Dar mâna* Domnului venise peste
mine seara, înainte de venirea fugarului
la mine, ºi Domnul îmi deschisese**
gura pânã a venit el la mine dimineaþa.
Gura îmi era deschisã, ºi nu mai eram
mut. *Cap. 1.3. **Cap. 24.27.

23. Atunci cuvântul Domnului mi-a
vorbit astfel:
24. „Fiul omului, cei ce* locuiesc în

dãrâmãturile** acelea în þara lui Israel
zic: „Avraam† era singur, ºi tot a
moºtenit þara; dar noi†† suntem mulþi,
ºi þara ne-a fost datã în stãpânire!”

*Cap. 34.2. **Vers. 27. Cap. 36.4. †Isa. 51.2. Fapt. 7.5.
††Mica 3.11. Mat. 3.9. Ioan 8.39.

25. De aceea spune-le: „Aºa vorbeºte

Domnul Dumnezeu: „Voi mâncaþi*
carne cu sânge, vã ridicaþi** ochii
spre idolii voºtri ºi vãrsaþi† sânge. ªi
voi sã stãpâniþi þara?

*Gen. 9.4. Lev. 3.17; 7.26; 17.10; 19.26. Deut. 12.16.
**Cap. 18.6. †Cap. 22.6,9.

26. Voi vã bizuiþi pe sabia voastrã,
sãvârºiþi urâciuni, fiecare din voi
necinsteºte* pe nevasta aproapelui sãu.
ªi voi sã stãpâniþi þara?” *Cap. 18.6; 22.11.

27. De aceea spune-le: „Aºa vorbeºte
Domnul Dumnezeu: „Pe viaþa Mea, cã
cei ce* locuiesc în aceste dãrâmãturi
vor cãdea uciºi de sabie; pe cei ce sunt
pe câmp îi voi da de mâncare fiare-
lor**; iar cei ce sunt în întãrituri ºi în
peºteri† vor muri de ciumã.

*Vers. 24. **Cap. 39.4. †Judc. 6.2. 1 Sam. 13.6.

28. Voi preface* þara într-o pustietate
ºi într-un pustiu; mândria** tãriei ei
se va sfârºi, munþii† lui Israel vor fi
pustiiþi ºi nimeni nu va mai trece prin
ei. *Ier. 44.2,6,22. 
Cap. 36.34,35. **Cap. 7.24; 24.21; 30.6,7. †Cap. 6.2,3,6.

29. ªi vor ºti cã Eu sunt Domnul,
când voi preface þara într-o pustietate
ºi într-un pustiu, din pricina tuturor
urâciunilor pe care le-au sãvârºit.”
30. Fiul omului! Copiii poporului

tãu vorbesc de tine pe lângã ziduri ºi
pe la uºile caselor ºi zic* unul altuia,
fiecare fratelui sãu: „Veniþi, dar, ºi
ascultaþi care este cuvântul ieºit de la
Domnul!” *Isa. 29.13.

31. ªi vin* cu grãmada la tine, stau**
înaintea ta ca popor al Meu, ascultã
cuvintele tale, dar nu le împlinesc,
cãci cu gura† vorbesc dulce de tot, dar
cu inima†† umblã tot dupã poftele lor.

*Cap. 14.1; 20.1, etc. **Cap. 8.1. †Ps. 78.36,37. Isa. 29.13.
††Mat. 13.22.

32. Iatã cã tu eºti pentru ei ca un
cântãreþ plãcut cu un glas frumos ºi
iscusit la cântare pe corzi. Ei îþi
ascultã cuvintele, dar nu le împlinesc
deloc.
33. Când* se vor întâmpla însã aceste

lucruri – ºi iatã cã se întâmplã! – vor
ºti** cã era un proroc în mijlocul lor.”

*1 Sam. 3.20. **Cap. 2.5.

Împotriva cãpeteniilor lui Israel –
Fãgãduinþe

341. Cuvântul Domnului mi-a
vorbit astfel:

2. „Fiul omului, proroceºte împotriva
pãstorilor* sufleteºti ai lui Israel!
Proroceºte ºi spune-le lor, pãstorilor:
„Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu:
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„Vai** de pãstorii lui Israel, care se
pasc pe ei înºiºi! Nu trebuie pãstorii
sã pascã turma?

*Cap. 33.24. **Ier. 23.1. Zah. 11.17.

3. Voi mâncaþi* grãsimea, vã îmbrãcaþi
cu lâna, tãiaþi** ce e gras, dar nu
paºteþi oile. *Isa. 56.11. 
Zah. 11.16. **Cap. 33.25,26. Mica 3.1-3. Zah. 11.5.

4. Nu întãriþi pe cele slabe*, nu
vindecaþi pe cea bolnavã, nu legaþi
pe cea rãnitã; n-aduceþi înapoi pe cea
rãtãcitã, nu cãutaþi** pe cea pierdutã,
ci le stãpâniþi† cu asuprire ºi cu
asprime!

*Vers. 16. Zah. 11.16. **Luca 15.4. †1 Pet. 5.3.

5. Astfel ele* s-au risipit** pentru cã
n-aveau pãstor; au ajuns† prada tuturor
fiarelor câmpului ºi s-au risipit.

*Cap. 33.21,28. **1 Împ. 22.17. Mat. 9.36. †Isa. 56.9.
Ier. 12.9. Vers. 8.

6. Turma Mea rãtãceºte pe toþi munþii
ºi pe toate dealurile înalte; oile Mele
sunt risipite pe toatã faþa þãrii ºi
nimeni nu îngrijeºte de ele, nici nu le
cautã!
7. De aceea, pãstorilor, ascultaþi

cuvântul Domnului!
8. Pe viaþa Mea, zice Domnul Dum-

nezeu, pentru cã oile Mele au ajuns
de jaf ºi sunt* prada tuturor fiarelor
câmpului, din lipsã de pãstor, pentru
cã pãstorii Mei n-au nici o grijã de
oile Mele, ci se pãºteau** numai pe ei
înºiºi, ºi nu pãºteau oile Mele,

*Vers. 5,6. **Vers. 2,10.

9. de aceea, pãstorilor, ascultaþi
Cuvântul Domnului!
10. Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu:

Iatã, am necaz pe pãstori! Îmi voi* lua
înapoi oile din mâinile lor, nu-i voi
mai lãsa sã-Mi pascã oile, ºi nu se vor
mai paºte** nici pe ei înºiºi; cãci Îmi
voi izbãvi oile din gura lor, ºi nu le
vor mai sluji ca hranã!”

*Cap. 3.18. Evr. 13.17. **Vers. 2,8.

11. Cãci aºa vorbeºte Domnul Dum-
nezeu: „Iatã, Mã voi îngriji Eu însumi
de oile Mele ºi le voi cerceta!
12. Cum îºi cerceteazã un pãstor

turma când este în mijlocul oilor sale
împrãºtiate, aºa Îmi voi cerceta Eu
oile ºi le voi strânge din toate locurile
pe unde au fost risipite în ziua plinã de
nori* ºi negurã. *Cap. 30.3. Ioel 2.2.

13. Le voi* scoate dintre popoare,
le voi strânge din felurite þãri ºi le
voi aduce înapoi în þara lor; le voi

paºte pe munþii lui Israel, de-a lungul
râurilor ºi în toate locurile locuite
ale þãrii.

*Isa. 65.9,10. Ier. 23.3. Cap. 28.25; 36.24; 37.21,22.

14. Le voi* paºte pe o pãºune bunã,
ºi stâna lor va fi pe munþii cei înalþi
ai lui Israel; acolo** se vor odihni
într-un staul plãcut ºi vor avea pãºuni
grase pe munþii lui Israel.

*Ps. 23.2. **Ier. 33.12.

15. Eu însumi Îmi voi paºte oile, Eu
le voi duce la odihnã, zice Domnul
Dumnezeu.
16. Voi* cãuta pe cea pierdutã, voi

aduce înapoi pe cea rãtãcitã, voi lega
pe cea rãnitã ºi voi întãri pe cea slabã.
Dar voi pãzi pe cele grase** ºi pline
de vlagã: vreau sã le pasc† cum se
cade.” *Isa. 40.11. Vers. 4. Mica 4.6. Mat. 18.11. 
Marc. 2.17. Luca 5.32. **Isa. 10.16. Amos 4.1. †Ier. 10.24.

17. „ªi voi, oile Mele, aºa vorbeºte
Domnul Dumnezeu: „Iatã, voi* judeca
între oaie ºi oaie, între berbeci ºi þapi.

*Vers. 20,22. Cap. 20.37,38. Zah. 10.3. Mat. 25.32,33.

18. Este prea puþin pentru voi cã
paºteþi în pãºunea cea bunã, de mai
cãlcaþi în picioare ºi cealaltã parte a
pãºunii voastre? Cã beþi o apã limpede,
de mai tulburaþi ºi pe cealaltã cu
picioarele?
19. ªi oile Mele trebuie apoi sã pascã

ce aþi cãlcat voi cu picioarele voastre
ºi sã bea ce aþi tulburat voi cu
picioarele voastre!”
20. De aceea, aºa le vorbeºte Domnul

Dumnezeu: „Iatã cã voi* judeca între
oaia grasã ºi oaia slabã. *Vers. 17.

21. Pentru cã aþi izbit cu coasta ºi cu
umãrul ºi aþi împuns cu coarnele
voastre toate oile slabe pânã le-aþi
izgonit,
22. voi veni în ajutorul oilor Mele, ca

sã nu mai fie de jaf, ºi voi judeca între
oaie* ºi oaie. *Vers. 17.

23. Voi pune peste ele un singur
pãstor* care le va paºte, ºi anume pe
Robul** Meu David; El le va paºte, El
va fi pãstorul lor.
*Isa. 40.11. Ier. 23.4,5. Ioan 10.11. Evr. 13.20. 1 Pet. 2.25; 5.4.
**Ier. 30.9. Cap. 37.24,25. Osea 3.5.

24. Eu*, Domnul, voi fi Dumnezeul
lor, ºi Robul Meu David va fi voie-
vod** în mijlocul lor. Eu, Domnul, am
vorbit! *Exod 29.45. 
Vers. 30. Cap. 37.27. **Cap. 37.22. Luca 1.32,33.

25. Voi încheia* cu ele un legãmânt
de pace ºi voi** îndepãrta din þarã
toate fiarele sãlbatice; ele vor locui
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în liniºte† în pustiu ºi vor putea dormi
în mijlocul pãdurilor. *Cap. 37.26. 
**Lev. 26.6. Isa. 11.6-9; 35.9. Osea 2.18. †Ier. 23.6. Vers. 28.

26. Le voi face, pe ele ºi împrejuri-
mile dealului* Meu, o pricinã de bine-
cuvântare**; le voi trimite† ploaie la
vreme, ºi aceasta va fi o ploaie††
binecuvântatã! *Isa. 56.7. Cap. 20.40. **Gen. 12.2. 
Isa. 19.24. Zah. 8.13. †Lev. 26.4. ††Ps. 68.9. Mal. 3.10.

27. Pomul* de pe câmp îºi va da
rodul, ºi pãmântul îºi va da roadele.
Ele vor fi liniºtite în þara lor ºi vor ºti
cã Eu sunt Domnul, când voi** rupe
legãturile jugului lor ºi când le voi
izbãvi din mâna celor ce† le asupresc.
*Lev. 26.4. Ps. 85.12. Isa. 4.2. **Lev. 26.13. Ier. 2.20.
†Ier. 25.14.

28. Nu vor* mai fi de jaf între
neamuri, nu le vor mânca fiarele din
þarã, ci vor** locui în liniºte ºi nu le
va mai tulbura nimeni.

*Vers. 8. Cap. 36.4. **Ier. 30.10; 46.27. Vers. 25.

29. Le voi pune un rãsad* cãruia i se
va duce faima; nu vor mai fi mistuite
de foame în þarã ºi nu vor mai purta**
ocara neamurilor.

*Isa. 11.1. Ier. 23.5. **Cap. 36.3,6,15.

30. ªi vor ºti astfel cã Eu*, Domnul
Dumnezeul lor, sunt cu ele ºi cã ele
sunt poporul Meu, ele, casa lui Israel,
zice Domnul Dumnezeu.

*Vers. 24. Cap. 37.27.

31. Voi sunteþi oile* Mele, oile
pãºunii Mele, ºi Eu sunt Dumnezeul
vostru, zice Domnul Dumnezeu.”

*Ps. 100.3. Ioan 10.11.

Prorocie împotriva edomiþilor

351. Cuvântul Domnului mi-a vorbit
astfel:

2. „Fiul omului, întoarce-te* cu faþa
spre muntele** Seir, proroceºte† împo-
triva lui *Cap. 6.2. **Deut. 2.5. 
†Ier. 49.7,8. Cap. 25.12. Amos 1.11. Obad. 10, etc.

3. ºi zi: „Aºa vorbeºte Domnul Dum-
nezeu: „Iatã, am necaz pe tine, muntele
Seirului! Îmi întind* mâna împotriva
ta ºi te prefac într-o pustietate ºi într-un
pustiu! *Cap. 6.14.

4. Îþi voi preface cetãþile* în dãrâ-
mãturi, vei ajunge o pustietate, ca sã
ºtii cã Eu sunt Domnul! *Vers. 9.

5. Pentru cã aveai o urã* veºnicã ºi ai
doborât cu sabia pe copiii lui Israel în
ziua necazului lor, în vremea când
nelegiuirea** era la culme, *Cap. 25.12. 
Obad. 10. **Ps. 137.7. Cap. 21.25,29. Dan. 9.24. Obad. 11.

6. de aceea, pe viaþa Mea, zice Dom-

nul Dumnezeu, cã te voi face sânge
ºi te va urmãri sângele; fiindcã* n-ai
urât sângele, de aceea sângele te va
urmãri. *Ps. 109.17.

7. Voi preface muntele Seir într-o
pustietate ºi într-un pustiu ºi voi
nimici cu desãvârºire din el ºi pe cei
ce se duc*, ºi pe cei ce se întorc.

*Judc. 5.6. Cap. 29.11.

8. Îi voi umple* munþii cu morþi; ºi
cei uciºi de sabie vor cãdea pe dealu-
rile tale, în vãile tale ºi în toate
puhoaiele tale. *Cap. 31.12; 32.5.

9. Te voi preface* în niºte pustietãþi
veºnice, cetãþile nu-þi vor mai fi locuite,
ºi veþi ºti** cã Eu sunt Domnul.
*Ier. 49.17,18. Vers. 4. Cap. 25.13. Mal. 1.3,4. **Cap. 6.7;
7.4,9; 36.11.

10. Pentru cã ai zis: „Aceste douã
neamuri ºi aceste douã þãri vor fi ale
mele ºi le vom lua* în stãpânire!”,
mãcar cã Domnul** era acolo,
*Ps. 83.4,12. Cap. 36.5. Obad. 13. **Ps. 48.1,3; 132.13,14.
Cap. 48.35.

11. de aceea, pe viaþa Mea, zice
Domnul Dumnezeu, cã Mã voi purta
cu tine dupã mânia* ºi urgia pe care
le-ai arãtat ºi tu în ura ta împotriva
lor; ºi Mã voi face cunoscut în
mijlocul lor, când te voi judeca.

*Mat. 7.2. Iac. 2.13.

12. Vei ºti* însã cã Eu, Domnul, am
auzit toate batjocurile pe care le-ai
rostit împotriva munþilor lui Israel
când ai zis: „Sunt pustiiþi ºi ne sunt
daþi ca pradã!” *Ps. 9.16. Cap. 6.7.

13. V-aþi fãlit astfel împotriva Mea
prin vorbirile* voastre ºi v-aþi înmulþit
cuvintele împotriva Mea: am auzit!”

*1 Sam. 2.3. Apoc. 13.6.

14. Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu:
„Când* toatã þara se va bucura, pe tine
te voi preface într-o pustietate!

*Isa. 65.13,14.

15. Din pricina bucuriei* pe care ai
simþit-o cã moºtenirea casei lui Israel
era pustiitã, îþi voi face ºi þie la fel. Vei
ajunge** o pustietate, munte al
Seirului, tu ºi tot Edomul, ºi se va ºti cã
Eu sunt Domnul.” *Obad. 12,15. **Vers. 3,4.

Aºezarea din nou a lui Israel

361. „Tu, fiul omului, proroceºte
asupra munþilor* lui Israel ºi

spune: „Munþi ai lui Israel, ascultaþi
cuvântul Domnului! *Cap. 6.2,3.

2. Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu:
„Pentru cã* vrãjmaºul a zis despre voi:
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„Ha! Ha! Aceste înãlþimi** veºnice au
ajuns moºtenirea† noastrã!”,

*Cap. 25.3; 26.2. **Deut. 32.13. †Cap. 35.10.

3. proroceºte ºi zi: „Aºa vorbeºte
Domnul Dumnezeu: „Da, pentru cã
din toate pãrþile au voit sã vã pustiascã
ºi sã vã înghitã, ca sã ajungeþi moºte-
nirea altor neamuri, ºi pentru cã aþi
fost* de batjocura ºi de ocara popoa-
relor, *Deut. 28.37. 1 Împ. 9.7. Plân. 2.15. Dan. 9.16.

4. de aceea, munþi ai lui Israel, ascul-
taþi cuvântul Domnului Dumnezeu!”
Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu
munþilor ºi dealurilor, râurilor ºi
vãilor, dãrâmãturilor pustii ºi cetãþilor
pãrãsite care au ajuns* de prada ºi de
râsul** celorlalte neamuri dimprejur;

*Cap. 34.28. **Ps. 79.4.

5. aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu:
„Da, în* focul geloziei Mele, vorbesc
împotriva celorlalte neamuri ºi împo-
triva întregului Edom, care ºi-au
însuºit** þara Mea ºi s-au bucurat din
toatã inima lor ºi cu tot dispreþul sufle-
tului lor, ca sã-i jefuiascã roadele.”

*Deut. 4.24. Cap. 38.19. **Cap. 35.10,12.

6. De aceea proroceºte despre þara lui
Israel ºi spune munþilor ºi dealurilor,
râurilor ºi vãilor: „Aºa vorbeºte
Domnul Dumnezeu: „Iatã, vorbesc în
gelozia ºi urgia Mea, pentru cã suferiþi
ocarã* din partea neamurilor!”

*Ps. 123.3,4. Vers. 15. Cap. 34.29. 

7. De aceea, aºa vorbeºte Domnul
Dumnezeu: „Îmi ridic* mâna ºi jur cã
neamurile care vã înconjoarã îºi vor
purta ele însele ocara! *Cap. 20.5.

8. Iar voi, munþi ai lui Israel, veþi da
crengi ºi vã veþi purta roadele pentru
poporul Meu, Israel, cãci lucrurile
acestea sunt aproape sã se întâmple.
9. Iatã cã vã voi fi binevoitor, Mã voi

întoarce spre voi, ºi veþi fi lucraþi ºi
semãnaþi.
10. Voi pune sã locuiascã pe voi

oameni în mare numãr, toatã casa lui
Israel, pe toþi! Cetãþile vor fi locuite
ºi se vor zidi iarãºi dãrâmãturile*.

*Isa. 58.12; 61.4. Vers. 33. Amos 9.14.

11. Voi înmulþi* pe voi oamenii ºi
vitele, care vor creºte ºi se vor
înmulþi: voi face sã fiþi locuiþi ca ºi
mai înainte ºi vã voi face mai mult
bine decât odinioarã; ºi veþi ºti** cã
Eu sunt Domnul.

*Ier. 31.27; 33.12. **Cap. 35.9; 37.6,13.

12. Voi face sã umble pe voi oameni,
ºi anume poporul Meu, Israel; ei te

vor stãpâni*; ºi tu vei fi moºtenirea
lor ºi nu-i vei mai** nimici.”

*Obad. 17, etc. **Ier. 15.7.

13. Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu:
„Pentru cã þi se zice: „Tu*, þarã, ai
mâncat oameni, þi-ai nimicit chiar
neamul tãu”, *Num. 13.32.

14. din pricina aceasta, de acum
încolo nu vei mai mânca oameni ºi
nu-þi vei mai nimici neamul, zice
Domnul Dumnezeu.
15. De acum, nu te voi mai face* sã

auzi batjocurile neamurilor ºi nu vei
mai purta ocara popoarelor; nu-þi vei
mai nimici neamul, zice Domnul
Dumnezeu.” *Cap. 34.29.

16. Cuvântul Domnului mi-a vorbit
astfel:
17. „Fiul omului, cei din casa lui

Israel, când locuiau în þara lor, au
spurcat-o* prin purtarea lor ºi prin
faptele lor; aºa cã purtarea lor a fost
înaintea Mea ca spurcãciunea** unei
femei în timpul necurãþiei ei.

*Lev. 18.25,27,28. Ier. 2.7. **Lev. 15.19, etc.

18. Atunci Mi-am vãrsat urgia peste
ei, din pricina sângelui* pe care-l
vãrsaserã în þarã ºi din pricina idolilor
cu care o spurcaserã. *Cap. 16.36,38; 23.37.

19. I-am risipit* printre neamuri, ºi
au fost împrãºtiaþi în felurite þãri; 
i-am** judecat dupã purtarea ºi fap-
tele lor rele. *Cap. 22.15. **Cap. 7.3; 18.30; 39.24.

20. Când au venit printre neamuri,
oriîncotro se duceau pângãreau*
Numele Meu cel sfânt, aºa încât se
zicea despre ei: „Acesta este poporul
Domnului, ei au trebuit sã iasã din þara
lor.” *Isa. 52.5. Rom. 2.24.

21. ªi am vrut sã scap cinstea
Numelui* Meu celui sfânt pe care-l
pângãrea casa lui Israel printre nea-
murile la care se dusese. *Cap. 20.9,14.

22. De aceea, spune casei lui Israel:
„Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu:
„Nu din pricina voastrã fac aceste
lucruri, casa lui Israel, ci din pricina
Numelui Meu* celui sfânt pe care 
l-aþi pângãrit printre neamurile la care
aþi mers. *Ps. 106.8.

23. De aceea voi sfinþi Numele Meu
cel mare care a fost pângãrit printre
neamuri, pe care l-aþi pângãrit în
mijlocul lor. ªi neamurile vor cunoaºte
cã Eu sunt Domnul, zice Domnul
Dumnezeu, când voi fi sfinþit* în voi
sub ochii lor. *Cap. 20.41; 28.22.

24. Cãci vã voi scoate* dintre neamuri,
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vã voi strânge din toate þãrile ºi vã
voi aduce iarãºi în þara voastrã.

*Cap. 34.13; 37.21.

25. Vã voi stropi* cu apã curatã, ºi
veþi fi curãþaþi; vã voi curãþa** de
toate spurcãciunile voastre ºi de toþi
idolii voºtri. *Isa. 52.15. Evr. 10.22. **Ier. 33.8.

26. Vã voi* da o inimã nouã ºi voi
pune în voi un duh nou; voi scoate din
trupul vostru inima de piatrã ºi vã voi
da o inimã de carne. *Ier. 32.39. Cap. 11.19.

27. Voi pune Duhul* Meu în voi ºi vã
voi face sã urmaþi poruncile Mele, ºi
sã pãziþi, ºi sã împliniþi legile Mele.

*Cap. 11.19; 37.14.

28. Veþi locui* în þara pe care am
dat-o pãrinþilor voºtri; voi veþi fi
poporul Meu**, ºi Eu voi fi Dum-
nezeul vostru.

*Cap. 28.25; 37.25. **Ier. 30.22. Cap. 11.20; 37.27.

29. Vã voi* izbãvi de toate necurã-
þiile voastre. Voi chema** grâul ºi-l
voi înmulþi; nu voi† mai trimite
foametea peste voi.

*Mat. 1.21. Rom. 11.26. **Ps. 105.16. †Cap. 34.29.

30. Voi înmulþi* rodul pomilor ºi
venitul câmpului, ca sã nu mai purtaþi
ocara foametei printre neamuri.

*Cap. 34.27.

31. Atunci vã veþi* aduce aminte de
purtarea voastrã cea rea ºi de faptele
voastre care nu erau bune; vã va fi
scârbã** de voi înºivã, din pricina
nelegiuirilor ºi urâciunilor voastre.

*Cap. 16.61,63. **Lev. 26.39. Cap. 6.9; 20.43.

32. ªi toate aceste lucruri nu* le fac
din pricina voastrã, zice Domnul
Dumnezeu, sã ºtiþi! Ruºinaþi-vã ºi
roºiþi de purtarea voastrã, casa lui
Israel!” *Deut. 9.5. Vers. 22.

33. Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu:
„În ziua când vã voi curãþa de toate
nelegiuirile voastre, voi face ca cetã-
þile voastre sã fie locuite, ºi dãrâmã-
turile* vor fi zidite din nou; *Vers. 10.

34. þara pustiitã va fi lucratã iarãºi,
de unde pânã aici era pustie în ochii
tuturor trecãtorilor.
35. ªi se va spune atunci: „Þara

aceasta pustiitã a ajuns ca o grãdinã a
Edenului*; ºi cetãþile acestea dãrâ-
mate, care erau pustii ºi surpate, sunt
întãrite ºi locuite!”

*Isa. 51.3. Cap. 28.13. Ioel 2.3.

36. ªi neamurile care vor mai rãmâne
în jurul vostru vor ºti cã Eu, Domnul,
am zidit din nou ce era surpat ºi

am sãdit ce era pustiit. Eu*, Domnul,
am vorbit ºi voi ºi face.”

*Cap. 17.24; 22.14; 37.14.

37. Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu:
„Iatã în ce privinþã Mã voi* lãsa
înduplecat de casa lui Israel ºi iatã ce
voi face pentru ei: voi înmulþi** pe
oameni ca pe o turmã de oi.

*Cap. 14.3; 20.3,31. **Vers. 10.

38. Cetãþile dãrâmate se vor umple cu
turme de oameni, ca turmele închinate
Domnului ca turmele care sunt aduse la
Ierusalim în timpul sãrbãtorilor celor
mari. ªi vor ºti cã Eu sunt Domnul.”

Întoarcerea lui Israel ºi unirea celor
douã împãrãþii

371. Mâna* Domnului a venit peste
mine ºi m-a luat în Duhul**

Domnului, ºi m-a pus în mijlocul unei
vãi pline de oase.

*Cap. 1.3. **Cap. 3.14; 8.3; 11.24. Luca 4.1.

2. M-a fãcut sã trec pe lângã ele, de
jur împrejur, ºi iatã cã erau foarte
multe pe faþa vãii ºi erau uscate de
tot.
3. El mi-a zis: „Fiul omului, vor

putea oare oasele acestea sã învie?”
Eu am rãspuns: „Doamne Dumnezeule,
Tu ºtii* lucrul acesta!”

*Deut. 32.39. 1 Sam. 2.6. Ioan 5.21. Rom. 4.17. 2 Cor. 1.9.

4. El mi-a zis: „Proroceºte despre
oasele acestea ºi spune-le: „Oase uscate,
ascultaþi cuvântul Domnului!
5. Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu

cãtre oasele acestea: „Iatã cã voi face*
sã intre în voi un duh, ºi veþi învia!

*Ps. 104.30. Vers. 9.

6. Vã voi da vine, voi face sã creascã
pe voi carne, vã voi acoperi cu piele,
voi pune un duh în voi, ºi veþi învia. ªi
veþi ºti* cã Eu sunt Domnul.”

*Cap. 6.7; 35.12. Ioel 2.27; 3.17.

7. Am prorocit cum mi se poruncise.
ªi pe când proroceam, s-a fãcut un
vuiet, ºi iatã cã s-a fãcut o miºcare, ºi
oasele s-au apropiat unele de altele!
8. M-am uitat ºi iatã cã le-au venit

vine, carnea a crescut ºi le-a acoperit
pielea pe deasupra; dar nu era încã
duh în ele.
9. El mi-a zis: „Proroceºte ºi vorbeºte

duhului! Proroceºte, fiul omului, ºi
zi duhului: „Aºa vorbeºte Domnul
Dumnezeu: „Duhule, vino* din cele
patru vânturi, suflã peste morþii aceºtia
ca sã învie!” *Ps. 104.30. Vers. 5.
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10. Am prorocit cum mi se poruncise.
ªi a intrat* duhul în ei, ºi au înviat
ºi au stat pe picioare: era o oaste
mare, foarte mare la numãr.

*Apoc. 11.11.

11. El mi-a zis: „Fiul omului, oasele
acestea sunt toatã casa lui Israel. Iatã
cã ei zic: „Ni s-au uscat oasele*, ni 
s-a dus nãdejdea; suntem pierduþi!”

*Ps. 141.7. Isa. 49.14.

12. De aceea, proroceºte ºi spune-le:
„Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu:
„Iatã, vã voi deschide mormintele, vã
voi scoate din mormintele voastre,
poporul Meu*, ºi vã voi aduce**
iarãºi în þara lui Israel.

*Isa. 26.19. Osea 13.14. **Vers. 25. Cap. 36.24. 

13. ªi veþi ºti cã Eu sunt Domnul,
când vã voi deschide mormintele ºi
vã voi scoate din mormintele voastre,
poporul Meu!
14. Voi pune Duhul Meu* în voi, ºi

veþi trãi; vã voi aºeza iarãºi în þara
voastrã, ºi veþi ºti cã Eu, Domnul, am
vorbit ºi am ºi fãcut, zice Domnul.”

*Cap. 36.27.

15. Cuvântul Domnului mi-a vorbit
astfel:
16. „Fiul omului, ia* o bucatã de

lemn ºi scrie pe ea: „Pentru Iuda ºi
pentru copiii** lui Israel care sunt
tovarãºii lui.” Ia apoi o altã bucatã de
lemn ºi scrie pe ea: „Pentru Iosif,
lemnul lui Efraim, ºi pentru toatã casa
lui Israel care este tovarãºa lui.”

*Num. 17.2. **2 Cron. 11.12,13,16; 15.9; 30.11,18.

17. Dupã aceea, împreuneazã-le* una
cu alta, într-o singurã bucatã, aºa încât
sã fie una în mâna ta. *Vers. 22,24.

18. ªi când îþi vor zice copiii popo-
rului tãu: „Nu vrei* sã ne lãmureºti ce
înseamnã lucrul acesta?”, *Cap. 12.9; 24.19.
19. sã le rãspunzi*: „Aºa vorbeºte

Domnul Dumnezeu: „Iatã cã voi lua
toiagul** de lemn al lui Iosif, care
este în mâna lui Efraim, ºi al semin-
þiilor lui Israel care-i sunt tovarãºe, le
voi uni cu toiagul lui Iuda ºi voi face
un singur lemn, aºa cã vor fi una în
mâna Mea.” *Zah. 10.6. **Vers. 16,17.
20. Toiegele de lemn pe care vei scrie

sã le þii astfel în mâna ta, sub ochii*
lor. *Cap. 12.3.
21. ªi sã le spui: „Aºa vorbeºte

Domnul Dumnezeu: „Iatã, voi lua* pe
copiii lui Israel din mijlocul neamu-
rilor la care s-au dus, îi voi strânge din
toate pãrþile ºi-i voi aduce înapoi în
þara lor. *Cap. 36.24.

22. Voi face* din ei un singur neam în
þarã, pe munþii lui Israel; toþi vor avea
un singur** împãrat ºi nu vor mai fi
douã neamuri, nici nu vor mai fi
împãrþiþi în douã împãrãþii. *Isa. 11.13. 
Ier. 3.18; 50.4. Osea 1.11. **Cap. 34.23,24. Ioan 10.16.

23. Nici nu* se vor mai spurca prin
idolii lor, cu urâciunile lor ºi cu toate
fãrãdelegile lor. Îi voi scoate** din
toate abaterile cu care au pãcãtuit ºi-i
voi curãþa; ei vor fi poporul Meu, ºi
Eu voi fi Dumnezeul lor.

*Cap. 36.25. **Cap. 36.25.

24. Robul* Meu David va fi împãrat
peste ei, ºi toþi vor avea un singur**
pãstor. Vor urma† poruncile Mele, vor
pãzi legile Mele ºi le vor împlini.
*Cap. 36.28,29. Isa. 40.11. Ier. 23.5; 30.9. Cap. 34.23,24.
Osea 3.5. Luca 1.32. **Vers. 22. Ioan 10.16. †Cap. 36.27.

25. Vor locui* iarãºi în þara pe care
am dat-o robului Meu Iacov ºi pe care
au locuit-o ºi pãrinþii voºtri. Da, vor
locui în ea, ei, copiii lor ºi copiii
copiilor lor pe vecie, ºi Robul Meu**
David va fi voievodul lor în veci†.
*Cap. 36.28. **Vers. 24. Ioan 12.34. †Isa. 60.21. Ioel 3.20.
Amos 9.15.

26. Voi încheia cu ei un legãmânt de
pace*, care va fi un legãmânt veºnic
cu ei; îi voi sãdi ºi-i voi înmulþi**, ºi
voi pune Locaºul† Meu cel Sfânt în
mijlocul lor pentru totdeauna.
*Ps. 89.3. Isa. 55.3. Ier. 32.40. Cap. 34.25. **Cap. 36.10,37.
†2 Cor. 6.16.

27. Locuinþa* Mea va fi între ei; Eu
voi fi Dumnezeul** lor, ºi ei vor fi
poporul Meu. *Lev. 26.11,12. 
Cap. 43.7. Ioan 1.14. **Cap. 11.20; 14.11; 36.28.

28. ªi neamurile vor ºti* cã Eu sunt
Domnul care sfinþeºte** pe Israel,
când Locaºul Meu cel Sfânt va fi
pentru totdeauna în mijlocul lor.”

*Cap. 36.23. **Cap. 20.12.

Prorocie împotriva lui Gog

381. Cuvântul Domnului mi-a
vorbit astfel:

2. „Fiul* omului, întoarce-te** cu
faþa spre Gog† din þara lui Magog,
spre domnul Roºului, Meºecului†† ºi
Tubalului, ºi proroceºte împotriva lui!

*Cap. 39.1. **Cap. 35.2,3. †Apoc. 20.8. ††Cap. 32.26.

3. ªi spune: „Aºa vorbeºte Domnul
Dumnezeu: „Iatã, am necaz pe tine,
Gog, domnul Roºului, Meºecului ºi
Tubalului!
4. Te voi* târî ºi-þi voi pune un

cârlig în fãlci; te voi scoate, pe tine ºi
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toatã oastea ta, cai ºi cãlãreþi, toþi**
îmbrãcaþi în chip strãlucit, ceatã mare
de popor, care poartã scut ºi pavãzã ºi
care toþi mânuiesc sabia;

*2 Împ. 19.28. Cap. 29.4; 39.2. **Cap. 23.12.

5. împreunã cu ei voi scoate pe cei
din Persia, Etiopia ºi Put, toþi cu scut
ºi coif:
6. Gomerul* cu toate oºtile lui, þara

Togarmei**, din fundul miazãnoaptei,
cu oºtile sale, popoare multe împreunã
cu tine! *Gen. 10.2. **Cap. 27.14.

7. Pregãteºte-te*, dar, fii gata, tu ºi
toatã mulþimea adunatã în jurul tãu!
Fii cãpetenia lor! *Isa. 8.9,10. Ier. 46.3,4,14; 51.12.

8. Dupã multe* zile, vei fi** în
fruntea lor; în vremea de apoi,
vei merge împotriva þãrii ai cãrei locu-
itori scãpaþi de sabie vor fi strânºi†
dintre mai multe popoare pe munþii††
lui Israel care multã vreme fuseserã
pustii; dar, fiind scoºi din mijlocul
popoarelor, vor fi toþi liniºtiþi în*†
locuinþele lor. *Gen. 49.1. 
Deut. 4.30. Vers. 16. **Isa. 29.6. †Vers. 12. Cap. 34.13.
††Cap. 36.1,4,8. *†Ier. 23.6. Vers. 11. Cap. 28.26; 34.25,28. 

9. Iar tu te vei sui, vei înainta ca o
furtunã*, vei fi ca un nor** negru care
va acoperi þara, tu cu toate oºtile tale
ºi multe popoare cu tine.”

*Isa. 28.2. **Ier. 4.13. Vers. 16.

10. Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu:
„În ziua aceea, multe gânduri îþi vor
veni în minte ºi vei urzi planuri rele.
11. Vei zice: „Mã voi sui împotriva

þãrii acesteia deschise, voi nãvãli*
peste oamenii aceºtia liniºtiþi, care
stau** fãrã grijã în locuinþele lor, toþi
în locuinþe fãrã ziduri ºi neavând nici
zãvoare, nici porþi! *Ier. 49.31. **Vers. 8.

12. Mã voi duce sã iau pradã ºi sã mã
dedau la jaf, sã pun mâna pe aceste
dãrâmãturi* locuite din nou, pe popo-
rul** acesta strâns din mijlocul nea-
murilor, care are turme ºi moºii ºi
locuieºte în mijlocul pãmântului.”

*Cap. 36.34,35. **Vers. 8

13. Seba* ºi Dedan**, negustorii din
Tars† ºi toþi puii lor†† de lei îþi vor
zice: „Vii sã iei pradã? Pentru jaf þi-ai
adunat oare mulþimea ta, ca sã iei
argint ºi aur, ca sã iei turme ºi avuþii
ºi sã faci o pradã mare?” *Cap. 27.22,23.
**Cap. 27.15,20. †Cap. 27.12. ††Cap. 19.3,5.

14. De aceea proroceºte, fiul omului,
ºi spune lui Gog: „Aºa vorbeºte Domnul
Dumnezeu: „Da, în ziua* când poporul
Meu, Israel, va trãi** în liniºte, vei
porni din þara ta *Isa. 4.1. **Vers. 8.

15. ºi vei veni* din fundul miazã-
noaptei, tu** ºi multe popoare cu tine,
toþi cãlare pe cai, o mare mulþime ºi o
puternicã oºtire! . *Cap. 39.2. **Vers. 6.

16. Vei* înainta împotriva popo-
rului Meu, Israel, ca un nor care va
acoperi þara. În zilele** de apoi, te voi
aduce împotriva þãrii Mele, ca sã Mã
cunoascã† neamurile, când voi fi sfinþit
în tine sub ochii lor, Gog!”

*Vers. 9. **Vers. 8. †Exod 14.4. Cap. 36.23; 39.21.

17. Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu:
„Nu eºti tu acela despre care am vorbit
odinioarã prin robii Mei prorocii lui
Israel, care au prorocit atunci ani de
zile, cã te voi aduce împotriva lor?
18. În ziua aceea însã, în ziua când va

porni Gog împotriva pãmântului lui
Israel, zice Domnul Dumnezeu, Mi se
va sui în nãri mânia aprinsã.
19. O spun în* gelozia ºi în focul

mâniei** Mele: în ziua aceea†, va fi
un mare cutremur în þara lui Israel.

*Cap. 36.5,6; 39.25. **Ps. 89.46. †Hag. 2.6,7. Apoc. 16.18.

20. Peºtii* mãrii ºi pãsãrile cerului
vor tremura de Mine ºi fiarele
câmpului ºi toate târâtoarele care se
târãsc pe pãmânt, ºi toþi oamenii care
sunt pe faþa pãmântului; munþii** se
vor rãsturna, pereþii stâncilor se vor
prãbuºi ºi toate zidurile vor cãdea la
pãmânt. *Osea 4.3. **Ier. 4.24. Naum 1.5,6.

21. Atunci voi chema* groaza**
împotriva lui pe toþi munþii Mei, zice
Domnul Dumnezeu; sabia† fiecãruia
se va întoarce împotriva fratelui sãu.

*Ps. 105.16. **Cap. 14.17. †Judc. 7.22. 1 Sam. 14.20.
2 Cron. 20.23.

22. Îl voi judeca* prin ciumã** ºi
sânge, printr-o ploaie† nãprasnicã ºi
prin pietre de grindinã††; voi ploua
foc ºi pucioasã peste el, peste oºtile
lui ºi peste popoarele cele multe care
vor fi cu el. *Isa. 66.16. Ier. 25.31. **Cap. 5.17. 
†Ps. 11.6. Isa. 29.6; 30.30. ††Cap. 13.11. Apoc. 16.21.

23. Îmi voi arãta astfel mãrimea ºi
sfinþenia*, Mã voi face cunoscut**
înaintea mulþimii neamurilor, ºi vor ºti
cã Eu sunt Domnul.”

*Cap. 36.23. **Ps. 9.16. Vers. 16. Cap. 37.28; 39.7. 

391. „Fiul omului*, proroceºte acum
împotriva lui Gog ºi spune: „Aºa

vorbeºte Domnul Dumnezeu: „Iatã
cã am necaz pe tine, Gog, domnul
Roºului, Meºecului ºi Tubalului!

*Cap. 38.2,3.

2. Te voi* târî, te voi aduce, te voi
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sui din fundul miazãnoaptei ºi te voi
aduce pe munþii lui Israel. *Cap. 38.15.

3. Îþi voi doborî arcul din mâna
stângã ºi voi face sã-þi cadã sãgeþile
din mâna dreaptã.
4. Vei cãdea pe munþii lui Israel, tu*

ºi toate oºtile tale, ºi popoarele care
vor fi cu tine, te** voi da de mâncare
pãsãrilor de pradã, tuturor celor ce au
aripi, ºi fiarelor câmpului.

*Vers. 17. Cap. 38.21. **Cap. 33.27.

5. Vei cãdea pe faþa câmpului, cãci
Eu am vorbit, zice Domnul Dum-
nezeu.
6. Voi pune* foc Magogului ºi celor

ce locuiesc liniºtiþi în** ostroave, ca
sã ºtie cã Eu sunt Domnul.

*Cap. 38.22. Amos 1.4. **Ps. 72.10.

7. Îmi voi face cunoscut* Numele
Meu cel sfânt în mijlocul poporului
Meu, Israel, ºi nu-i voi mai lãsa sã-Mi
pângãreascã** Numele Meu cel sfânt;
ci vor ºti† neamurile cã Eu sunt Domnul,
Sfântul lui Israel!

*Vers. 22. **Lev. 18.21. Cap. 20.39. †Cap. 38.16,23.

8. Iatã* cã lucrurile acestea vin ºi
se întâmplã, zice Domnul Dumnezeu!
Aceasta este ziua despre care** am
vorbit. *Apoc. 16.17; 21.6. **Cap. 38.17.

9. Atunci locuitorii cetãþilor lui Israel
vor ieºi, vor arde ºi vor da pradã flã-
cãrilor armele, pavezele ºi scuturile,
arcurile ºi sãgeþile, lãncile ºi suliþele;
ºi ºapte ani vor face focul cu ele.
10. Nu vor lua lemne de pe câmp ºi

nu vor tãia lemne din pãduri, ci vor
face focul cu armele. Vor jefui* pe cei
ce i-au jefuit ºi vor prãda pe cei ce 
i-au prãdat, zice Domnul Dumnezeu.

*Isa. 14.2.

11. În ziua aceea, voi da lui Gog un
loc de înmormântare în Israel: Valea
Cãlãtorilor, la rãsãritul Mãrii Moarte,
ºi mormântul acesta va astupa trecerea
cãlãtorilor. Acolo vor îngropa pe Gog
cu toatã mulþimea lui ºi vor numi
valea aceasta: „Valea mulþimii lui
Gog”.
12. ªapte luni îi va îngropa casa lui

Israel, ca sã cureþe* þara.
*Deut. 21.23. Vers. 14,16.

13. Tot poporul þãrii îi va îngropa
ºi i se va duce vestea, în ziua când
voi fi* proslãvit, zice Domnul Dum-
nezeu. *Cap. 28.22.

14. Apoi vor alege niºte oameni care
vor cutreiera neîncetat þara ºi care
vor îngropa trupurile rãmase pe faþa

pãmântului, ca sã cureþe* þara; dupã
ºapte luni vor începe sã cerceteze.

*Vers. 12.

15. Cei ce vor strãbate þara o vor
cutreiera, ºi când unul din ei va vedea
oasele unui om, va pune un semn
lângã el, pânã îl vor îngropa groparii
în „Valea mulþimii lui Gog”.
16. Tot acolo va mai fi ºi o cetate

numitã Hamona (Mulþime). Aºa vor*
curãþa þara.” *Vers. 12.

17. Fiul omului, aºa vorbeºte Domnul
Dumnezeu: „Spune* pãsãrilor de orice
soi ºi tuturor fiarelor câmpului:  „Adu-
naþi-vã** ºi veniþi! Strângeþi-vã din
toate pãrþile pentru jertfa Mea, pe care
o înjunghii pentru voi; jertfã mare
este† pe munþii lui Israel! Mâncaþi
carne ºi beþi sânge,

*Apoc. 19.17. **Isa. 18.6; 34.6. Ier. 12.9. Þef. 1.7. †Vers. 4.

18. mâncaþi* carnea vitejilor ºi beþi
sângele voievozilor pãmântului, sânge
de berbeci, de miei, de þapi, de tauri
îngrãºaþi** din Basan!

*Apoc. 19.18. **Deut. 32.14. Ps. 22.12.

19. Mâncaþi grãsime pânã vã veþi
sãtura ºi beþi sânge pânã vã veþi
îmbãta, din jertfele Mele pe care le voi
înjunghia pentru voi.
20. Sãturaþi-vã* la masa Mea de

carnea cailor ºi a cãlãreþilor, de carnea
vitejilor** ºi a tuturor oamenilor de
rãzboi, zice Domnul Dumnezeu.

*Ps. 76.6. Cap. 38.4. **Apoc. 19.18.

21. Îmi voi* arãta slava între neamuri;
ºi toate neamurile vor vedea judecãþile
pe care le voi face ºi pedepsele cu care
îi va lovi mâna** Mea.

*Cap. 38.16,23. **Exod 7.4.

22. Cei din casa lui Israel vor ºti* cã
Eu sunt Domnul Dumnezeul lor din
ziua aceea ºi de atunci înainte.

*Vers. 7,28.

23. ªi neamurile* vor cunoaºte cã din
pricina nelegiuirilor ei a fost dusã casa
lui Israel în robie, din pricina fãrã-
delegilor ei sãvârºite de ea împotriva
Mea; de aceea le-am ascuns** faþa
Mea ºi i-am dat† în mâinile vrãj-
maºilor lor, ca sã piarã toþi uciºi de
sabie.

*Cap. 36.18-20,23. **Deut. 31.17. Isa. 59.2. †Lev. 26.25.

24. Le-am fãcut dupã necurãþiile*
lor ºi dupã fãrãdelegile lor ºi le-am
ascuns faþa Mea.” *Cap. 36.19.

25. De aceea, aºa vorbeºte Domnul
Dumnezeu: „Acum* voi aduce înapoi
pe prinºii de rãzboi ai lui Iacov, voi
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avea milã de toatã** casa lui Israel ºi
voi fi gelos de Numele Meu cel sfânt.

*Ier. 30.3,18. Cap. 34.13; 36.24. **Cap. 20.40. Osea 1.11.

26. Atunci îºi vor uita* ocara ºi toate
fãrãdelegile pe care le-au sãvârºit
împotriva Mea, când locuiau** liniº-
tiþi în þara lor ºi când nu-i tulbura
nimeni. *Dan. 9.16. **Lev. 26.5,6.

27. Când îi voi aduce* înapoi dintre
popoare ºi îi voi strânge din þara
vrãjmaºilor lor, voi fi sfinþit** de ei
înaintea multor neamuri.

*Cap. 28.25,26. **Cap. 36.23,24; 38.16.

28. ªi vor ºti* cã Eu sunt Domnul
Dumnezeul lor care-i lãsasem sã fie
luaþi prinºi de rãzboi între neamuri ºi
care-i strâng iarãºi în þara lor; nu voi
mai lãsa pe nici unul din ei acolo

*Vers. 22. Cap. 34.30. 

29. ºi nu le* voi mai ascunde faþa
Mea, cãci voi turna** Duhul Meu peste
casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu.”

*Isa. 54.8. **Ioel 2.28. Zah. 12.10. Fapt. 2.17.

Vedenia noului Ierusalim

401. În anul al douãzeci ºi cincilea
al robiei noastre, la începutul

anului, în ziua a zecea a lunii, la pai-
sprezece ani dupã dãrâmarea* cetãþii,
tocmai în ziua aceea a venit mâna**
Domnului peste mine ºi m-a strãmutat
în þara lui Israel. *Cap. 33.21. **Cap. 1.3.

2. M-a dus acolo în niºte vedenii*
dumnezeieºti ºi m-a aºezat** pe un
munte foarte înalt; spre miazãzi de
acest munte era ceva ca o cetate ziditã.

*Cap. 8.3. **Apoc. 21.10.

3. M-a dus acolo; ºi iatã cã acolo era
un om a cãrui înfãþiºare era ca
înfãþiºarea* aramei; el avea în mânã
o sfoarã** de mãsurat de in ºi o
prãjinã† de mãsurat ºi stãtea la
poartã.

*Cap. 1.7. Dan. 10.6. **Cap. 47.3. †Apoc. 11.1; 21.15.

4. Omul acela mi-a zis: „Fiul omului*,
priveºte cu ochii tãi, ascultã cu
urechile tale ºi ia aminte la toate
lucrurile pe care þi le voi arãta; cãci ai
fost adus aici ca sã þi le arãt. Fã
cunoscut** casei lui Israel tot ce vei
vedea.” *Cap. 44.5. **Cap. 43.10.

5. Un zid* înconjura Templul pe din
afarã de jur împrejur. În mâna omului
aceluia era o prãjinã de mãsurat lungã
de ºase coþi, fiecare cot având cu o
palmã mai mult decât cotul obiºnuit.
A mãsurat lãþimea zidului, care era de
o prãjinã, ºi înãlþimea, care era tot de
o prãjinã. *Cap. 42.20.

6. A mers la poarta de rãsãrit ºi i-a
suit treptele. A mãsurat pragul porþii,
care era lat de o prãjinã, ºi celãlalt
prag, care era lat de o prãjinã.
7. Fiecare odaie de pazã era lungã de

o prãjinã ºi largã tot de o prãjinã. Între
fiecare douã odãi de pazã era un loc
gol de cinci coþi. Pragul porþii, de
lângã tinda porþii dinãuntru, era de o
prãjinã.
8. A mãsurat ºi tinda porþii dinãuntru;

era de o prãjinã.
9. A mãsurat apoi tinda porþii; era de

opt coþi, ºi stâlpii ei erau de doi coþi.
Tinda porþii era spre partea dinãuntru.
10. Odãile de pazã ale porþii de

rãsãrit erau în numãr de trei de o parte
ºi trei de cealaltã; toate trei aveau
aceeaºi mãsurã, ºi stâlpii de fiecare
parte aveau tot aceeaºi mãsurã.
11. A mãsurat apoi lãrgimea deschi-

zãturii porþii, care era de zece coþi, ºi
lungimea porþii, care era de trei-
sprezece coþi.
12. Înaintea odãilor de pazã era un

loc gol de un cot de o parte ºi de cea-
laltã; fiecare odaie de pazã avea ºase
coþi de o parte ºi ºase coþi de cealaltã.
13. A mãsurat poarta de la acoperiºul

unei odãi de pazã pânã la acoperiºul
celeilalte; între cele douã deschizãturi
care erau faþã în faþã era o lãþime de
douãzeci ºi cinci de coþi.
14. A mãsurat tinda porþii curþii, ºi a

gãsit douãzeci de coþi; tinda dãdea
într-o curte, de jur împrejurul porþii.
15. Locul dintre poarta de la intrare ºi

tinda porþii dinãuntru era lung de
cincizeci de coþi.
16. La odãile de pazã ºi la stâlpii lor

dinãuntrul porþii, de jur împrejur, erau
niºte ferestre* îngrãdite; ferestre erau
ºi înãuntru în tindele porþii, de jur
împrejur; iar pe stâlpi erau sãpate
ramuri de finici. *1 Împ. 6.4.

17. M-a dus în curtea* de afarã unde
se aflau odãi** ºi un caldarâm, de jur
împrejur; pe caldarâmul acesta erau
treizeci† de odãi.

*Apoc. 11.2. **1 Împ. 6.5. †Cap. 45.5.

18. Caldarâmul era pe lângã porþi
ºi era de-a lungul porþilor: acesta era
caldarâmul de jos.
19. A mãsurat lãþimea de la poarta de

jos pânã la partea de afarã a curþii
dinãuntru, ºi avea o sutã de coþi la
rãsãrit ºi la miazãnoapte.
20. A mãsurat lungimea ºi lãþimea
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porþii de miazãnoapte a curþii de afarã.
21. Odãile ei de pazã, în numãr de

trei de o parte ºi trei de alta, stâlpii ºi
tinda ei aveau aceeaºi mãsurã ca
poarta dintâi, cincizeci de coþi în
lungime ºi douãzeci ºi cinci de coþi în
lãþime.
22. Ferestrele ei, tinda ei, finicii ei

aveau aceeaºi mãsurã ca poarta de
rãsãrit; te suiai la ea pe ºapte trepte,
iar tinda ei era în partea dinãuntru.
23. La curtea dinãuntru era o poartã,

în faþa porþii de miazãnoapte ºi în faþa
porþii de rãsãrit; a mãsurat o sutã de
coþi de la o poartã pânã la cealaltã.
24. M-a dus în partea de miazãzi

unde se afla poarta de la miazãzi. I-a
mãsurat stâlpii ºi tinda, care aveau
aceeaºi mãsurã.
25. Poarta aceasta ºi tinda ei aveau

ferestre de jur împrejur, ca ºi celelalte
ferestre, ºi poarta era lungã de cinci-
zeci de coþi ºi latã de douãzeci ºi cinci
de coþi.
26. La ea te suiai pe o scarã de ºapte

trepte, iar tinda ei era în partea
dinãuntru; pe stâlpi era câte un finic
de fiecare parte.
27. Curtea dinãuntru avea o poartã

înspre miazãzi; a mãsurat de la o
poartã pânã la cealaltã spre miazãzi o
sutã de coþi.
28. M-a dus în curtea dinãuntru pe

poarta de miazãzi. A mãsurat poarta
de miazãzi, ºi a gãsit cã avea aceeaºi
mãsurã.
29. Odãile ei de pazã, stâlpii ºi tinda

ei aveau aceeaºi mãsurã. Poarta
aceasta ºi tinda ei aveau ferestre de jur
împrejur, ºi poarta era lungã de cinci-
zeci de coþi ºi latã de douãzeci ºi cinci
de coþi.
30. (De jur împrejur erau tinde lungi

de douãzeci ºi cinci* de coþi ºi late de
cinci coþi.) *Vers. 21,25,33,36.

31. Tinda porþii dãdea în curtea de
afarã; pe stâlpii ei erau finici ºi opt
trepte pentru suit la poartã.
32. M-a dus apoi în curtea dinãuntru

pe intrarea de rãsãrit. A mãsurat
poarta, ºi a gãsit cã avea aceeaºi
mãsurã.
33. Odãile ei de pazã, stâlpii ei ºi

tinda ei aveau aceeaºi mãsurã. Poarta
aceasta ºi tinda ei aveau ºi ele ferestre
de jur împrejur, lungi de cincizeci de
coþi ºi late de douãzeci ºi cinci.
34. Tinda ei dãdea în curtea de

afarã; de fiecare parte erau finici pe
stâlpi ºi opt trepte pentru suit la
poartã.
35. M-a dus la poarta de miazã-

noapte. A mãsurat-o, ºi a gãsit aceeaºi
mãsurã.
36. ªi ea avea odãi de pazã, stâlpi,

tindã ºi ferestre de jur împrejur; era
lungã de cincizeci de coþi ºi latã de
douãzeci ºi cinci de coþi.
37. Tinda ei dãdea în curtea de afarã;

de fiecare parte erau finici pe stâlpii ei
ºi opt trepte pentru suit la poartã.
38. Era o odaie care se deschidea spre

tinda porþii; acolo trebuiau spãlate
arderile de tot.
39. În tinda porþii erau de fiecare

parte douã mese pe care trebuia
înjunghiatã arderea de tot, jertfa de
ispãºire* ºi jertfa pentru vinã**.

*Lev. 4.2,3. **Lev. 5.6; 6.6; 7.1.

40. În una din pãrþile de afarã, cum te
sui la intrarea porþii de miazãnoapte,
erau douã mese; ºi în cealaltã parte,
spre tinda porþii, erau iarãºi douã
mese.
41. În cele douã pãrþi ale porþii se

aflau astfel patru mese de o parte ºi
patru mese de cealaltã, de toate opt
mese, pe care trebuiau înjunghiate
jertfele.
42. În faþa meselor pentru jertfe mai

erau, pentru arderile de tot, patru mese
de pietre cioplite, lungi de un cot ºi
jumãtate, late de un cot ºi jumãtate ºi
înalte de un cot; pe mesele acestea
trebuiau puse uneltele cu care se
înjunghiau vitele pentru arderi de tot
ºi pentru celelalte jertfe.
43. Pe dinãuntru casa avea de jur

împrejur pervazuri de un lat de mânã,
care slujeau ca mese pentru carnea
jertfelor.
44. Afarã din poarta dinãuntru erau

douã odãi pentru cântãreþi*, în curtea
dinãuntru: una era alãturi de poarta de
miazãnoapte ºi avea faþa spre miazãzi,
cealaltã era alãturi de poarta de mia-
zãzi ºi avea faþa spre miazãnoapte.

*1 Cron. 6.31.

45. El mi-a zis: „Odaia aceasta din-
spre miazãzi este pentru preoþii care
îngrijesc* de slujba Templului.
*Lev. 8.35. Num. 3.27,28,32,38; 18.5. 1 Cron. 9.23. 2 Cron.
13.11. Ps. 134.1.

46. Iar odaia dinspre miazãnoapte
este pentru preoþii care îngrijesc*
de slujba altarului. Fiii lui Þadoc**
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sunt aceia care, din fiii lui Levi, se
apropie de Domnul ca sã-I slujeascã.”
*Num. 18.5. Cap. 44.15. **1 Împ. 2.35. Cap. 43.19; 44.15,16.

47. A mãsurat curtea, care era în
patru colþuri, lungã de o sutã de coþi.
Altarul era înaintea casei.
48. M-a dus în tinda casei. A mãsurat

stâlpii tindei, ºi a gãsit cinci coþi de o
parte ºi cinci coþi de cealaltã. Lãþimea
porþii era de paisprezece coþi, iar
peretele de pe laturile porþii era de trei
coþi de o parte ºi de trei coþi de cealaltã.
49. Tinda avea o lungime* de douã-

zeci de coþi ºi o lãþime de doisprezece
coþi; te suiai la ea pe zece trepte.
Lângã stâlpi** mai erau ºi alþi stâlpi,
unul de o parte ºi altul de alta.

*1 Împ. 6.3. **1 Împ. 7.21.

411. M-a dus în Templu. A mãsurat
stâlpii; aveau o lãþime de ºase

coþi de o parte ºi o lãþime de ºase coþi
de alta – aceasta este lãþimea stâlpilor.
2. Lãþimea uºii era de zece coþi; iar

canaturile uºii erau late de cinci coþi
de o parte ºi cinci coþi de cealaltã parte.
A mãsurat ºi lungimea Templului:
patruzeci de coþi, ºi lãþimea: douãzeci
de coþi.
3. Apoi a intrat înãuntru. A mãsurat

uºorii uºii, doi coþi, uºa, ºase coþi, ºi
lãþimea uºii, ºapte coþi.
4. Pe partea dinainte a Templului a

mãsurat* în lungime douãzeci de coþi
ºi în lãþime douãzeci de coþi; ºi mi-a
zis: „Acesta este Locul Preasfânt!”

*1 Împ. 6.20. 2 Cron. 3.8.

5. A mãsurat zidul casei, gros de ºase
coþi, ºi lãþimea odãilor lãturalnice de
jur împrejurul Casei, patru coþi.
6. Odãile* lãturalnice erau unele

peste altele, în numãr de treizeci,
aºezate în trei caturi; ele dãdeau în
niºte îmbucãturi de zid, fãcute anume
pentru odãile acestea de jur împrejurul
Casei, aºa cã se sprijineau pe ele, ºi nu
pe zidul Casei. *1 Împ. 6.5,6.

7. Odãile, cu cât erau mai sus*, cu
atât erau mai încãpãtoare, ºi te suiai la
ele ocolind; cãci te suiai împrejurul
Casei pe o scarã ºerpuitoare. Astfel era
mai mult loc, ca lãrgime, în partea de
sus a Casei, ºi din catul de jos te suiai
în catul de sus prin cel de la mijloc.

*1 Împ. 6.8.

8. De jur împrejurul Casei se vedea
o pardosealã ieºitã în afarã. Odãile

lãturalnice aveau niºte temelii ºi erau
de o prãjinã* întreagã, adicã ºase coþi
la unghi. *Cap. 40.5.

9. Zidul de afarã al odãilor lãtural-
nice avea o grosime de cinci coþi.
10. Locul gol dintre odãile lãtural-

nice ale Casei ºi odãile dimprejurul
Casei avea o lãþime de douãzeci de
coþi de jur împrejur.
11. Uºa odãilor lãturalnice dãdea în

locul gol: o uºã la miazãnoapte ºi o
uºã la miazãzi; ºi lãrgimea locului gol
era de cinci coþi de jur împrejur.
12. Clãdirea din faþa locului gol, din

partea de apus, avea o lãþime de
ºaptezeci de coþi, un zid de cinci coþi
de gros de jur împrejur, ºi era lung de
nouãzeci de coþi.
13. A mãsurat ºi Casa, care avea o

lungime de o sutã de coþi. Locul gol,
clãdirea ºi zidurile sale aveau de
asemenea o lungime de o sutã de coþi.
14. Lãþimea feþei Casei ºi a locului

gol dinspre rãsãrit era de o sutã de coþi.
15. A mãsurat lungimea clãdirii dina-

intea locului gol, pe partea dinapoi a
Casei, ºi pridvoarele ei de fiecare
parte: erau o sutã de coþi.
16. Templul ºi Casa dinãuntru, tinda

de afarã, pragurile, ferestrele* îngrã-
dite, pridvoarele din jurul celor trei
caturi, în faþa pragurilor, erau aco-
perite cu lemn de jur împrejur. De la
pãmânt pânã la ferestrele acoperite

*Vers. 26. Cap. 40.16. 

17. pânã deasupra uºii, partea dinã-
untrul Casei, partea de afarã, tot zidul
de jur împrejurul Casei dinãuntru ºi
din afarã, totul era dupã mãsurã 
18. ºi împodobit cu* heruvimi ºi

finici. Între doi heruvimi era un finic.
Fiecare heruvim avea douã feþe,

*1 Împ. 6.29.

19. o faþã de om* întoarsã spre un
finic de o parte, ºi o faþã de leu
întoarsã spre celãlalt finic, de cealaltã
parte; aºa era de jur împrejurul Casei.

*Cap. 1.10.

20. De la pãmânt pânã deasupra uºii
erau heruvimi ºi finici, ºi tot aºa ºi pe
zidul Templului.
21. Uºorii Templului erau în patru

muchii. ªi în faþa Locului Preasfânt
era ceva care se vedea
22. ca un altar* de lemn, înalt de

trei coþi, lung de doi coþi ºi lat de doi
coþi. Colþurile, temelia ºi pereþii lui
erau de lemn. Omul acela mi-a zis:
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„Aceasta este masa** care este
înaintea† Domnului!”

*Exod 30.1. **Cap. 44.16. Mal. 1.7,12. †Exod 30.8.

23. Templul* ºi Locul Preasfânt
aveau douã uºi. *1 Împ. 6.31-35.

24. Fiecare uºã avea douã canaturi
care se întorceau amândouã pe uºi,
douã canaturi pentru o uºã ºi douã
pentru cealaltã.
25. Pe uºile Templului erau sãpaþi

heruvimi ºi finici, ca ºi pe ziduri. În
faþa pridvorului de afarã erau niºte
grinzi de lemn îmbucate între ele.
26. Erau ferestre* îngrãdite, ºi de o

parte ºi de cealaltã erau finici, ºi tot
aºa era ºi pe laturile pridvorului, pe
odãile lãturalnice ale Casei ºi pe grin-
zile de sus. *Vers. 16. Cap. 40.16. 

42 1. Apoi m-a scos ºi m-a dus în
curtea de afarã, dinspre miazã-

noapte, ºi m-a dus în odãile* din faþa
locului gol ºi din faþa clãdirii, la
miazãnoapte. *Cap. 41.12,15.

2. Faþa unde se afla uºa de miazã-
noapte avea o lungime de o sutã de
coþi; ºi lãþimea era de cincizeci de
coþi.
3. În dreptul celor douãzeci de coþi ai

curþii dinãuntru ºi în dreptul caldarâ-
mului curþii de afarã se aflau prid-
voare* lângã pridvoare, în catul al
treilea. *Cap. 41.16.

4. Pe dinaintea odãilor era un loc de
trecere lat de zece coþi ºi un drum de
un cot; uºile lor erau spre miazãnoapte.
5. Odãile de sus erau mai strâmte

decât cele de jos ºi decât cele de la
mijlocul clãdirii, pentru cã le mai luau
din loc ºi pridvoarele.
6. Erau trei caturi, dar n-aveau stâlpi

ca stâlpii curþilor; de aceea, începând
de jos, odãile de sus erau mai strâmte
decât cele de jos ºi cele de la mijloc.
7. Zidul de afarã, care mergea alãturi

cu odãile, dinspre curtea de afarã,
în faþa odãilor, avea o lungime de
cincizeci de coþi;
8. cãci lungimea odãilor dinspre curtea

de afarã era de cincizeci de coþi. Dar
faþa Templului avea o sutã de coþi.
9. Dedesubtul acestor odãi era in-

trarea de la rãsãrit, cum veneai din
curtea de afarã.
10. Mai erau niºte odãi de grosimea

zidului curþii dinspre rãsãrit, în dreptul
locului gol ºi în dreptul clãdirii.

11. În faþa lor era un loc de trecere*,
ca ºi înaintea odãilor dinspre miazã-
noapte, de aceeaºi lungime ºi lãþime;
ieºirile, întocmirea ºi uºile lor erau la
fel. *Vers. 4.

12. Tot aºa era ºi cu uºile odãilor
dinspre miazãzi. Era o uºã la capul
locului de trecere, care se afla drept
înaintea zidului dinspre rãsãrit, pe
unde intrai.
13. El mi-a zis: „Odãile de la miazã-

noapte ºi odãile de la miazãzi, care sunt
în faþa locului gol, sunt odãile sfinte,
unde vor mânca* lucrurile preasfinte
preoþii care se apropie de Domnul; în
ele vor pune lucrurile preasfinte,
darurile de mâncare**, vitele aduse ca
jertfã de ispãºire ºi de vinã; cãci locul
acesta este sfânt. *Lev. 6.16,26; 
24.9. **Lev. 2.3,10; 6.14,17,25,29; 7.1; 10.13,14. Num. 18.9,10.

14. Când* vor intra preoþii, nu vor
ieºi din Locul Sfânt ca sã se ducã în
curtea de afarã, ci îºi vor lãsa acolo
hainele cu care fac slujba, cãci hainele
acestea sunt sfinte; se vor îmbrãca în
alte haine ca sã se apropie de curtea
care este pentru popor.” *Cap. 44.19.

15. Dupã ce a isprãvit de mãsurat
Casa dinãuntru, m-a scos pe poarta
dinspre rãsãrit ºi a mãsurat-o pe partea
de afarã, de jur împrejur.
16. A mãsurat partea de rãsãrit cu

prãjina de mãsurat, ºi de jur împrejur a
gãsit cinci sute de prãjini.
17. A mãsurat partea de miazãnoapte

cu prãjina de mãsurat, ºi a gãsit de jur
împrejur cinci sute de prãjini.
18. A mãsurat partea de miazãzi cu

prãjina de mãsurat, ºi a gãsit cinci sute
de prãjini.
19. S-a întors apoi spre apus ºi a

mãsurat cinci sute de prãjini cu prãjina
de mãsurat.
20. A mãsurat astfel în cele patru

laturi zidul* de jur împrejurul Casei;
lungimea era de cinci sute** de prãjini
ºi lãþimea de cinci sute de prãjini;
zidul acesta despãrþea Locul Sfânt de
cel nesfânt. *Cap. 40.5. **Cap. 45.2.

431. M-a dus la poartã, la poarta
dinspre* rãsãrit. *Cap. 10.19; 44.1; 46.1.

2. ªi iatã* cã slava Dumnezeului lui
Israel venea de la rãsãrit. Glasul**
Sãu era ca urletul unor ape mari, ºi
pãmântul strãlucea† de slava Sa.
*Cap. 11.23. **Cap. 1.24. Apoc. 1.15; 14.2; 19.1,6. †Cap.
10.4. Apoc. 18.1.

3. Vedenia aceasta semãna* cu aceea
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pe care o avusesem când venisem sã
nimicesc** cetatea; ºi vedeniile acestea
semãnau cu aceea pe care o avusesem
lângã râul† Chebar. ªi am cãzut cu
faþa la pãmânt.

*Cap. 1.4,28; 8.4. **Ier. 1.10. †Cap. 1.3; 3.23.

4. Slava* Domnului a intrat în Casã
pe poarta dinspre rãsãrit. *Cap. 10.19; 44.2.

5. Atunci, Duhul* m-a rãpit ºi m-a
dus în curtea dinãuntru. ªi Casa** era
plinã de slava Domnului!

*Cap. 3.12,14; 8.3. **1 Împ. 8.10,11. Cap. 44.4.

6. Am auzit pe cineva vorbindu-mi
din Casã, ºi un om* stãtea lângã mine.

*Cap. 40.3.

7. El mi-a zis: „Fiul omului, acesta
este locul* scaunului Meu de domnie,
locul** unde voi pune talpa picioa-
relor Mele; aici voi locui† veºnic în
mijlocul copiilor lui Israel! Casa lui
Israel ºi împãraþii lor nu-Mi vor mai
pângãri†† Numele Meu cel sfânt prin
curviile lor ºi prin trupurile*† moarte
ale împãraþilor lor la moartea lor,
*Ps. 99.1. **1 Cron. 28.2. Ps. 99.5. †Exod 29.45. Ps. 68.16;
132.14. Ioel 3.17. Ioan 1.14. 2 Cor. 6.16. ††Cap. 39.7. *†Lev.
26.30. Ier. 16.18.

8. ca atunci când îºi puneau pragul*
lor lângã pragul Meu, stâlpii lor lângã
stâlpii Mei, ºi nu era decât un zid între
Mine ºi ei. Aºa au pângãrit ei Numele
Meu cel sfânt cu urâciunile pe care 
le-au sãvârºit; de aceea i-am mistuit în
mânia Mea.

*2 Împ. 16.14; 21.4,5,7. Cap. 8.3; 23.39; 44.7.

9. Acum vor depãrta de la Mine
curviile lor ºi trupurile moarte* ale
împãraþilor lor, ºi voi** locui veºnic
în mijlocul lor. *Vers. 7. **Vers. 7.

10. Tu însã, fiul omului, aratã*
Templul acesta casei lui Israel; ei sã-i
mãsoare planul ºi sã roºeascã de
nelegiuirile lor. *Cap. 40.4.

11. Dacã vor roºi de toatã purtarea
lor, aratã-le chipul Casei acesteia,
întocmirea ei, ieºirile ºi intrãrile ei,
toate planurile ºi toate legile ei; zugrã-
veºte-le-o sub ochi, ca sã pãzeascã
toate planurile ei, toate poruncile ei ºi
toate orânduirile ei, ºi sã facã întocmai
dupã ele.
12. Aceasta este legea privitoare la

Casã. Pe vârful muntelui*, tot locul pe
care-l va cuprinde ea este preasfânt.
Iatã, aceasta este legea asupra Casei.

*Cap. 40.2.

13. Iatã mãsurile altarului, în coþi;
fiecare cot* era cu o palmã mai lung
decât cotul obiºnuit. Temelia era înaltã

de un cot ºi latã de un cot; ºi pervazul
dimprejur avea o lãþime de un lat de
mânã; aceasta era propteaua altarului.

*Cap. 40.5; 41.8.

14. De la temelia de pe pãmânt pânã
la pervazul de jos erau doi coþi ºi o
lãþime de un cot; ºi de la pervazul cel
mic pânã la cel mare erau patru coþi ºi
un cot lãþime.
15. Altarul avea o vatrã de patru coþi;

ºi din vatra altarului se înãlþau patru
coarne.
16. Vatra altarului avea o lungime de

doisprezece coþi, o lãþime de doispre-
zece coþi, ºi cu cele patru laturi ale lui
fãcea un pãtrat.
17. Pervazul avea paisprezece coþi

lungime pe paisprezece coþi lãþime, în
cele patru laturi ale lui; marginea de
sus era de o jumãtate de cot; temelia
era latã de un cot de jur împrejur ºi
treptele* erau îndreptate spre rãsãrit.”

*Exod 20.26.

18. El mi-a zis: „Fiul omului, aºa
vorbeºte Domnul Dumnezeu: „Iatã
legile cu privire la altar, pentru ziua
când îl vor face, ca sã aducã pe el
arderi de tot ºi sã stropeascã* sângele.

*Lev. 1.5.

19. Sã dai preoþilor*, leviþilor, care
sunt din sãmânþa lui Þadoc ºi care se
apropie de Mine ca sã-Mi slujeascã,
zice Domnul Dumnezeu, un viþel**
pentru jertfa de ispãºire.

*Cap. 44.15. **Exod 29.10,12. Lev. 8.14,15. Cap. 45.18,19.

20. Sã iei din sângele lui ºi sã ungi
cele patru coarne ale altarului, cele
patru colþuri ale pervazului ºi marginea
care-l înconjoarã; sã cureþi astfel
altarul ºi sã faci ispãºire pentru el.
21. Sã iei viþelul pentru ispãºire ºi

sã-l ardã* într-un loc anume lângã
Casã, afarã** din Sfântul Locaº.

*Exod 29.14. **Evr. 13.11.

22. În ziua a doua, sã aduci ca jertfã
de ispãºire un þap fãrã cusur, ca sã
cureþe altarul, cum l-au curãþat cu
viþelul.
23. Dupã ce vei isprãvi de fãcut

ispãºirea, sã aduci un viþel fãrã cusur
ºi un berbec din turmã fãrã cusur.
24. Sã-i aduci înaintea Domnului;

preoþii* sã-i presare cu sare ºi sã-i
aducã Domnului ca ardere de tot.

*Lev. 2.13.

25. Timp de ºapte* zile sã jertfeºti  în
fiecare zi un þap ca jertfã de ispãºire;
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sã jertfeascã ºi un viþel ºi un berbec
din turmã, amândoi fãrã cusur.

*Exod 29.35,36. Lev. 8.23.

26. Timp de ºapte zile vor face
ispãºirea ºi curãþarea altarului, ºi-l vor
sfinþi astfel.
27. Dupã ce* se vor împlini aceste

zile, de la ziua a opta înainte, preoþii
sã aducã pe altar arderile voastre de
tot ºi jertfele voastre de mulþumire. ªi
vã voi** fi binevoitor, zice Domnul
Dumnezeu.”

*Lev. 9.1. **Iov 42.8. Cap. 20.40,41. Rom. 12.1. 1 Pet. 2.5.

441. M-a adus înapoi la poarta de
afarã a Sfântului Locaº, dinspre*

rãsãrit. Dar era închisã. *Cap. 43.1.

2. ªi Domnul mi-a zis: „Poarta aceasta
va sta închisã, nu se va deschide ºi
nimeni nu va trece pe ea; cãci*
Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat
pe ea. De aceea va rãmâne închisã!

*Cap. 43.4.

3. În ce priveºte pe voievod, voievo-
dul va putea sã ºadã sub ea, ca sã
mãnânce* pâinea de jertfã înaintea Dom-
nului. El** va intra pe drumul care dã
în tinda porþii ºi va ieºi pe acelaºi
drum.” *Gen. 31.54. 1 Cor. 10.18. **Cap. 46.2,8.

4. M-a dus apoi la poarta de miazã-
noapte, înaintea casei Templului. 
M-am uitat ºi iatã* cã slava Domnului
umplea Casa Domnului! ªi am cãzut**
cu faþa la pãmânt.

*Cap. 3.23; 43.5. **Cap. 1.28.

5. Domnul mi-a zis: „Fiul omului*,
fii cu luare aminte, uitã-te cu ochii tãi
ºi ascultã cu urechile tale tot ce-þi voi
spune cu privire la toate rânduielile
Casei Domnului ºi cu privire la toate
legile ei; priveºte cu bãgare de seamã
intrarea Casei ºi toate ieºirile Sfân-
tului Locaº! *Cap. 40.4.

6. ªi spune celor îndãrãtnici*, casei
lui Israel: „Aºa vorbeºte Domnul Dum-
nezeu: „Ajungã-vã** toate urâciunile
voastre, casa lui Israel!

*Cap. 2.5. **Cap. 45.9. 1 Pet. 4.3.

7. Aþi bãgat* în Locaºul Meu cel Sfânt
niºte strãini** cu inima† netãiatã
împrejur ºi cu carnea netãiatã împrejur,
ca sã-Mi spurce Casa; aþi adus pâinea
Mea††, grãsimea*† ºi sângele înaintea
tuturor urâciunilor voastre ºi aþi rupt
astfel legãmântul Meu.
*Vers. 9. Cap. 43.8. Fapt. 21.28. **Lev. 22.25. †Lev. 26.41.
Deut. 10.16. Fapt. 7.51. ††Lev. 21.6,8,17,21. *†Lev. 3.16; 17.11.

8. N-aþi pãzit* ce trebuia pãzit cu
privire la lucrurile Mele cele sfinte,

ci i-aþi pus în locul vostru, ca sã facã
slujbã în Locaºul Meu cel Sfânt.”

*Lev. 22.2, etc.

9. Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu:
„Nici un strãin*, netãiat împrejur cu
inima ºi netãiat împrejur cu trupul, sã
nu intre în Locaºul Meu cel Sfânt, nici
unul din strãinii care vor fi în mijlocul
copiilor lui Israel. *Vers. 7.

10. Mai mult, leviþii* care s-au
depãrtat de Mine, când se rãtãcea
Israel ºi se abãtea de la Mine ca sã-ºi
urmeze idolii, vor purta pedeapsa
nelegiuirilor lor:

*2 Împ. 23.8, etc. 2 Cron. 29.4,5. Cap. 48.11.

11. ei vor fi în Locaºul Meu cel Sfânt
ca slugi, vor pãzi* porþile Casei ºi vor
face slujbã în Casã; vor înjunghia**
pentru popor vitele rânduite pentru
arderile de tot ºi pentru celelalte
jertfe ºi vor sta† înaintea lui ca sã-i
slujeascã.

*1 Cron. 26.1. **2 Cron. 29.34. †Num. 16.9.

12. Pentru cã i-au slujit înaintea
idolilor lui ºi au fãcut* sã cadã în
pãcat casa lui Israel, de aceea Îmi ridic
mâna** asupra lor, zice Domnul Dum-
nezeu, ca sã-ºi poarte pedeapsa nele-
giuirii lor. *Isa. 9.16. Mal. 2.8. **Ps. 106.26.

13. Nu se vor* apropia de Mine ca sã
fie în slujba Mea ca preoþi, nu se vor
apropia de lucrurile Mele cele sfinte,
nici de lucrurile Mele preasfinte; ci
vor purta** pedeapsa ruºinii lor ºi
urâciunilor pe care le-au sãvârºit.

*Num. 18.3. 2 Împ. 23.9. **Cap. 32.30; 36.7.

14. Totuºi le voi da paza* Casei, îi voi
întrebuinþa la toatã slujba ei ºi la tot ce
trebuie fãcut în ea. *Num. 18.4. 1 Cron. 23.28,32.

15. Dar* preoþii, leviþii, fiii** lui
Þadoc, care au pãzit slujba Locaºului
Meu celui Sfânt când† se rãtãceau
copiii lui Israel de la Mine, aceia se
vor apropia de Mine sã-Mi slujeascã ºi
vor sta†† înaintea Mea ca sã-Mi aducã
grãsime*† ºi sânge, zice Domnul
Dumnezeu. *Cap. 40.46; 
43.19. **1 Sam. 2.35. †Vers. 10. ††Deut. 10.8. *†Vers. 7.

16. Ei vor intra în Locaºul Meu cel
Sfânt, se vor apropia de masa* Mea ca
sã-Mi slujeascã ºi vor fi în slujba Mea.

*Cap. 41.22.

17. Când vor trece pe porþile curþii
dinãuntru, se vor îmbrãca* în haine de
in; nu vor avea pe ei nimic de lânã,
când vor face slujba în porþile curþii
dinãuntru ºi în Casã.

*Exod 28.39,40,43; 39.27,28.

18. Vor avea pe cap* ºi scufii de in,
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ºi izmene de in pe coapsele lor; nu se
vor încinge cu ceva care sã aducã
sudoarea; *Exod 28.40,42; 39.28.

19. iar când vor ieºi sã se ducã în
curtea de afarã la popor, vor lepãda
veºmintele* cu care fac slujba ºi le vor
pune în odãile Sfântului Locaº; se vor
îmbrãca în altele ca sã nu sfinþeascã
poporul cu veºmintele lor.
*Cap. 42.14; 46.20. Exod 29.37; 30.29. Lev. 6.27. Mat. 23.17,19.

20. Nu-ºi* vor rade capul, dar nici nu
vor lãsa pãrul sã creascã în voie; ci
vor trebui sã-ºi taie pãrul. *Lev. 21.5.

21. Nici un preot* nu va bea vin când
va intra în curtea dinãuntru. *Lev. 10.9.

22. Nu vor lua de nevastã nici o
vãduvã*, nici o femeie lãsatã de
bãrbat, ci vor lua numai fecioare din
sãmânþa casei lui Israel; totuºi vor
putea sã ia ºi pe vãduva unui preot.

*Lev. 21.7,13,14.

23. Vor* învãþa pe poporul Meu sã
deosebeascã ce este sfânt de ce nu este
sfânt ºi vor arãta deosebirea dintre ce
este necurat ºi ce este curat.

*Lev. 10.10,11. Cap. 22.26. Mal. 2.7.

24. Vor judeca în neînþelegeri* ºi vor
hotãrî dupã legile Mele. Vor pãzi de
asemenea legile ºi poruncile Mele, la
toate sãrbãtorile Mele, ºi vor sfinþi**
Sabatele Mele.

*Deut. 17.8, etc. 2 Cron. 19.8,10. **Cap. 22.26.

25. Un preot nu se va duce la un*
mort, ca sã nu se facã necurat; nu va
putea sã se facã necurat decât pentru
un tatã, pentru o mamã, pentru un fiu,
pentru o fiicã, pentru un frate ºi pentru
o sorã care nu era mãritatã. *Lev. 21.1, etc.

26. Dupã curãþare*, i se vor numãra
ºapte zile. *Num. 6.10; 19.11, etc.

27. În ziua când va intra în Locaºul
Meu cel Sfânt, în curtea* dinãuntru,
ca sã facã slujba în Sfântul Locaº, îºi
va aduce** jertfa de ispãºire, zice
Domnul Dumnezeu. *Vers. 17. **Lev. 4.3.

28. Iatã moºtenirea pe care o vor
avea: Eu voi fi* moºtenirea lor. Sã nu
le daþi nici o moºie în Israel: Eu voi fi
moºia lor!

*Num. 18.20. Deut. 10.9; 18.1,2. Ios. 13.14,33.

29. Dar se vor hrãni* cu darurile de
mâncare, cu jertfele de ispãºire ºi de
vinã; ºi tot ce va fi închinat** Domnu-
lui prin fãgãduinþã în Israel va fi al lor.

*Lev. 6.18,29; 7.6. **Lev. 27.21,28. Num. 18.14.

30. Cele mai bune* din cele dintâi
roade de orice fel ºi partea ridicatã
din toate darurile de mâncare, pe care
le veþi aduce ca daruri ridicate, vor fi

ale preoþilor; veþi da preoþilor ºi
pârga** fãinii voastre, pentru ca†
binecuvântarea sã rãmânã peste casa
voastrã. *Exod 13.2; 22.29,30; 23.19. Num. 3.13; 
18.12,13. **Num. 15.20. Neem. 10.37. †Prov. 3.9,10. Mal. 3.10.

31. Preoþii însã nu vor mânca din nici
o pasãre sau vitã moartã* ori sfâºiatã
de fiarã.” *Exod 22.31. Lev. 22.8.

45 1. „Când veþi împãrþi* þara ca
moºtenire prin sorþi, sã ridicaþi**

ca dar sfânt pentru Domnul o bucatã
din þarã, lungã de douãzeci ºi cinci de
mii de coþi ºi latã de zece mii: aceasta
va fi sfântã în toatã întinderea ei.

*Cap. 47.22. **Cap. 48.8.

2. Din bucata aceasta veþi lua pentru
Sfântul Locaº cinci sute de coþi în
lung ºi cinci sute* de coþi în lat, în
patru laturi; ºi cincizeci de coþi ca loc
slobod de jur împrejur. *Cap. 42.20.

3. Din aceastã întindere sã mãsori o
bucatã lungã de douãzeci ºi cinci de
mii ºi latã de zece mii, pentru* Sfântul
Locaº, pentru Locul Preasfânt. *Cap. 48.10.

4. Aceasta* este partea sfântã din
þarã: ea va fi a preoþilor care fac slujba
în Sfântul Locaº, care se apropie de
Domnul sã-I slujeascã; acolo vor fi
casele lor, ºi acesta va fi un loc sfânt
pentru Locaºul cel Sfânt.

*Vers. 1. Cap. 48.10, etc.

5. Leviþilor care slujesc în Casã sã li
se dea în stãpânire un þinut de douã-
zeci ºi cinci de mii* de coþi în lung ºi
zece mii în lat, pentru cetãþile în care
vor locui, împreunã cu douãzeci de
odãi**. *Cap. 48.13. **Cap. 40.17.

6. Sã daþi* ºi cetãþii o moºie de cinci
mii de coþi în lat ºi douãzeci ºi cinci de
mii în lung, lângã partea cea sfântã
luatã pentru Sfântul Locaº; aceasta va
fi pentru toatã casa lui Israel. *Cap. 48.15.

7. Pentru domnitor* veþi deosebi un
loc lângã cele douã laturi ale pãrþii
sfinte ºi ale moºiei cetãþii, de-a lungul
pãrþii sfinte ºi de-a lungul moºiei
cetãþii, la apus de partea de apus ºi la
rãsãrit de partea de rãsãrit, pe o
lungime cât una din pãrþi, de la hotarul
de apus pânã la hotarul de rãsãrit.

*Cap. 48.21.

8. Acesta va fi pãmântul lui, moºia
lui, în Israel; ºi domnitorii* Mei nu
vor mai asupri poporul Meu, ci vor
împãrþi casei lui Israel cealaltã parte
a þãrii, dupã seminþiile ei.”

*Ier. 22.17. Cap. 22.27; 46.18.

9. Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu:
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„Destul*, domnitori ai lui Israel!
Încetaþi** cu silnicia ºi rãpirile, faceþi
judecatã ºi dreptate! Înlãturaþi stoar-
cerile voastre de la poporul Meu,
zice Domnul Dumnezeu. 

*Cap. 44.6. **Ier. 22.3.

10. Sã aveþi cumpene* drepte, o efã
dreaptã ºi un bat drept.

*Lev. 19.35,36. Prov. 11.1.

11. Efa ºi batul sã aibã aceeaºi mãsurã:
batul sã cuprindã a zecea parte dintr-un
omer, ºi efa, a zecea parte dintr-un
omer; mãsura lor se va potrivi dupã
omer.
12. Siclul* sã fie de douãzeci de ghere.

Cinci sicli sã fie cinci, zece sicli sã fie
zece, iar mina sã fie de cincizeci de
sicli! *Exod 30.13. Lev. 27.25. Num. 3.47.

13. Iatã darul de mâncare pe care-l
veþi ridica: a ºasea parte dintr-o efã la
un omer de grâu ºi a ºasea parte din
efã la un omer de orz.
14. Pentru untdelemn, la un bat de

untdelemn, veþi datora a zecea parte
dintr-un bat la un cor, care este totuna
cu un omer de zece baþi, cãci zece baþi
fac un omer.
15. O oaie dintr-o turmã de douã sute

de oi, din toate seminþiile lui Israel, sã
fie datã ca dar de mâncare, ardere de
tot ºi jertfã de mulþumire, pentru ca sã
slujeascã drept jertfã* de ispãºire, zice
Domnul Dumnezeu. *Lev. 1.4.

16. Tot poporul din þarã va trebui sã
dea darul acesta de mâncare pentru
domnitorul lui Israel.
17. Domnitorul va fi dator sã dea

arderile de tot, darurile de mâncare ºi
jertfele de bãuturã la sãrbãtori, la
lunile noi, la Sabate, la toate adunãrile
de sãrbãtoare ale casei lui Israel. El va
îngriji de jertfa ispãºitoare, de darul
de mâncare, de arderea de tot ºi de
jertfa de mulþumire, ca sã se facã
ispãºire pentru casa lui Israel.”
18. Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu:

„În cea dintâi zi a lunii întâi vei lua un
viþel fãrã cusur ºi vei face ispãºire*
pentru Sfântul Locaº. *Lev. 16.16.

19. Preotul* va lua din sângele jertfei
ispãºitoare ºi va pune pe uºorii Casei,
pe cele patru colþuri ale pervazului
altarului ºi pe uºorii porþii curþii
dinãuntru. *Cap. 43.20.

20. Tot aºa vei face ºi în ziua întâi a
lunii* a ºaptea, în ziua întâi a lunii
noi, pentru cei din popor care pãcãtu-

iesc fãrã voie sau din nechibzuinþã; ºi
astfel veþi curãþa Casa. *Lev. 4.27.

21. În ziua a paisprezecea a lunii
întâi* veþi prãznui Paºtile. Sãrbãtoarea
va þine ºapte zile, în care timp se vor
mânca azime. *Exod 12.18. 
Lev. 23.5,6. Num. 9.2,3; 28.16,17. Deut. 16.1, etc.

22. Domnitorul va aduce în ziua
aceea, pentru el ºi pentru tot poporul
þãrii, un viþel* ca jertfã de ispãºire.

*Lev. 4.14.

23. În timpul celor ºapte* zile ale
sãrbãtorii, va aduce ca ardere de tot
Domnului ºapte viþei ºi ºapte berbeci
fãrã cusur, în fiecare** din cele ºapte
zile, ºi un þap ca jertfã de ispãºire, în
fiecare zi.

*Lev. 23.8. **Num. 28.15,22,30; 29.5,11,16,19, etc.

24. Va adãuga* ºi darul de mâncare:
câte o efã de fiecare viþel ºi o efã de
fiecare berbec, cu câte un hin de
untdelemn de efã. *Cap. 46.5,7.

25. În ziua a cincisprezecea a lunii a
ºaptea, la sãrbãtoare*, va aduce timp
de ºapte zile aceleaºi jertfe de ispã-
ºire, aceleaºi arderi de tot ºi acelaºi
dar de mâncare împreunã cu untde-
lemnul.” *Lev. 23.34. Num. 29.12. Deut. 16.13.

461. Aºa vorbeºte Domnul Dum-
nezeu: „Poarta curþii dinãuntru,

dinspre rãsãrit, va rãmâne închisã în
cele ºase zile de lucru; dar se va
deschide în ziua Sabatului ºi va fi
deschisã ºi în ziua lunii noi.
2. Domnitorul* va intra pe drumul

care dã în tinda porþii de afarã ºi va sta
lângã uºorii porþii. Apoi preoþii vor
aduce arderea lui de tot ºi jertfele lui
de mulþumire. El se va închina pe
pragul porþii, apoi va ieºi iarãºi afarã,
ºi poarta nu se va închide pânã seara.

*Vers. 8. Cap. 44.3. 

3. Poporul þãrii se va închina ºi el
înaintea Domnului la intrarea acestei
porþi, în zilele de Sabat ºi la lunile noi.
4. Arderea de tot pe care o va aduce

Domnului domnitorul* în ziua Saba-
tului va fi de ºase miei fãrã cusur ºi un
berbec fãrã cusur; *Cap. 45.17.

5. iar darul* lui de mâncare va fi o
efã de berbec ºi un dar de bunãvoie
pentru miei cu un hin de untdelemn de
fiecare efã. *Vers. 7,11. Cap. 45.24. 

6. În ziua lunii noi, va da un viþel fãrã
cusur, ºase miei ºi un berbec, toþi fãrã
cusur.
7. ªi darul lui de mâncare va fi de o
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efã pentru viþel, o efã pentru berbec ºi
cât va voi pentru miei, cu un hin de
untdelemn de fiecare efã.
8. Când va intra domnitorul*, va intra

pe drumul din tinda porþii ºi va ieºi pe
acelaºi drum. *Vers. 2.

9. Dar când va veni poporul þãrii
înaintea* Domnului, la sãrbãtori, cel
ce va intra pe poarta de miazãnoapte,
ca sã se închine, va ieºi pe poarta de
miazãzi; iar cel ce va intra pe poarta
de miazãzi va ieºi pe poarta de
miazãnoapte; nu trebuie sã se întoarcã
pe aceeaºi poartã pe care vor intra, ci
vor ieºi drept înainte pe cealaltã.

*Exod 23.14-17. Deut. 16.16.

10. Domnitorul va intra cu ei, când
vor intra, ºi vor ieºi împreunã, când
vor ieºi.
11. La sãrbãtori ºi la praznice, darul*

de mâncare va fi de o efã pentru viþel,
o efã pentru berbec ºi cât va voi pentru
miei, împreunã cu un hin de untde-
lemn de fiecare efã. *Vers. 5.

12. Dacã însã domnitorul aduce Dom-
nului o ardere de tot de bunãvoie sau o
jertfã de mulþumire de bunãvoie, îi vor
deschide* poarta dinspre rãsãrit, ºi el
îºi va aduce arderea de tot ºi jertfa de
mulþumire aºa cum o aduce în ziua
Sabatului; apoi va ieºi afarã, ºi dupã
ce va ieºi, vor închide iarãºi poarta.

*Vers. 2. Cap. 44.3. 

13. În fiecare zi vei aduce* Domnului
ca ardere de tot un miel de un an fãrã
cusur; pe acesta îl vei aduce în fiecare
dimineaþã. *Exod 29.38. Num. 28.3.

14. Vei mai adãuga la el ca dar de mân-
care, în fiecare dimineaþã, a ºasea parte
dintr-o efã ºi a treia parte dintr-un hin
de untdelemn, pentru stropirea florii
de fãinã. Acesta este darul de mâncare
de adus Domnului; aceasta este o lege
veºnicã, pentru totdeauna!
15. În fiecare dimineaþã, vor aduce

astfel mielul ºi darul de mâncare
împreunã cu untdelemnul, ca o ardere
de tot veºnicã.”
16. Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu:

„Dacã domnitorul dã unuia din fiii sãi
un dar luat din moºtenirea sa, darul
acesta va rãmâne al fiilor sãi, ca moºia
lor prin drept de moºtenire.
17. Dar dacã dã unuia din slujitorii

lui un dar luat din moºtenirea lui, darul
acela va fi al lui pânã în anul slobo-
zeniei*, apoi se va întoarce înapoi

domnitorului; numai fiii lui vor stã-
pâni ce le va da din moºtenirea lui.

*Lev. 25.10.

18. Domnitorul* nu va lua nimic din
moºtenirea poporului, nu-l va despuia
de moºiile lui. Ci, ce va da de
moºtenire fiilor sãi, va lua din ce are
el, pentru ca nici unul din poporul
Meu sã nu fie îndepãrtat din moºia
lui!” *Cap. 45.8.

19. M-a dus, pe intrarea de lângã
poartã, în odãile sfinte, rânduite preo-
þilor, ºi care se aflã spre miazãnoapte.
ªi iatã cã în fund era un loc, înspre
apus.
20. El mi-a zis: „Acesta este locul

unde vor fierbe* preoþii carnea de la
jertfele pentru vinã ºi pentru ispãºire
ºi unde vor coace** darurile de mân-
care, ca sã se fereascã sã le ducã în
curtea de afarã ºi sã sfinþeascã† astfel
poporul prin ele.”

*2 Cron. 35.13. **Lev. 2.4,5,7. †Cap. 44.19.

21. M-a dus apoi în curtea de afarã ºi
m-a fãcut sã trec pe lângã cele patru
colþuri ale curþii. ªi iatã cã era o curte
la fiecare colþ al curþii.
22. ªi în cele patru colþuri ale curþii

erau niºte curþi despãrþite, lungi de
patruzeci de coþi ºi late, de treizeci;
toate patru aveau aceeaºi mãsurã ºi
erau în colþuri.
23. Toate patru erau înconjurate cu

un zid, ºi la picioarele zidului de jur
împrejur erau niºte vetre pentru gãtit
24. El mi-a zis: „Acestea sunt bucãtã-

riile unde vor fierbe* slujitorii Casei
carnea de la jertfele aduse de popor.”

*Vers. 20.

471. M-a adus înapoi la uºa Casei.
ªi iatã cã ieºea apã* de sub

pragul Casei, dinspre rãsãrit; cãci faþa
Casei era spre rãsãrit. Apa se cobora
de sub partea dreaptã a Casei înspre
partea de miazãzi a altarului.

*Ioel 3.18. Zah. 13.1; 14.8. Apoc. 22.1.

2. M-a scos pe poarta de miazãnoapte
ºi m-a fãcut sã ocolesc pe din afarã
pânã la poarta de rãsãrit. ªi iatã cã apa
curgea din partea dreaptã.
3. Când a înaintat omul* acela spre

rãsãrit, cu mãsura în mânã, a mãsurat
o mie de coþi ºi m-a trecut prin apã;
apa îmi venea pânã la glezne. *Cap. 40.3.

4. A mai mãsurat iarãºi o mie de
coþi ºi m-a pus sã trec prin apã, ºi
apa îmi venea pânã la genunchi. A
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mãsurat iarãºi o mie de coþi ºi m-a
trecut prin ea, ºi apa îmi venea pânã la
ºolduri.
5. A mãsurat iarãºi o mie de coþi, ºi

atunci era un râu pe care nu-l puteam
trece, cãci apa era atât de adâncã încât
trebuia sã înot – un râu care nu se
putea trece.
6. El mi-a zis: „Ai vãzut, fiul omului?”

ªi m-a luat ºi m-a adus înapoi pe
malul râului.
7. Când m-a adus înapoi, iatã cã pe

malul râului erau o mulþime de copaci*
pe amândouã pãrþile. *Vers. 12. Apoc. 22.2.

8. El mi-a zis: „Apa aceasta curge
spre þinutul de rãsãrit, se coboarã în
câmpie ºi se varsã în mare ºi, vãrsân-
du-se în mare, apele mãrii se vor
vindeca.
9. Orice fãpturã vie care se miºcã va

trãi pretutindeni pe unde va curge
râul ºi vor fi o mulþime de peºti; cãci
ori pe unde va ajunge apa aceasta,
apele se vor face sãnãtoase, ºi pretu-
tindeni pe unde va ajunge râul acesta,
va fi viaþã.
10. Pescarii vor sta pe malurile lui, de

la En-Ghedi pânã la En-Eglaim, ºi vor
întinde mrejile; vor fi peºti de felurite
soiuri, ca peºtii Mãrii* celei Mari, ºi
vor fi foarte mulþi.

*Num. 34.6. Ios. 23.4. Cap. 48.28.

11. Mlaºtinile ºi gropile ei nu se vor
vindeca, ci vor fi lãsate pradã sãrii.
12. Dar lângã* râul acesta, pe malu-

rile lui de amândouã pãrþile, vor creºte
tot felul de pomi roditori. Frunza**
lor nu se va veºteji, ºi roadele lor nu
se vor sfârºi; în fiecare lunã vor face
roade noi, pentru cã apele vor ieºi din
Sfântul Locaº. Roadele lor vor sluji ca
hranã, ºi frunzele lor, ca leac†.”

*Vers. 7. **Iov 8.16. Ps. 1.3. Ier. 17.8. †Apoc. 22.2.

13. Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu:
„Iatã hotarele þãrii pe care o veþi
împãrþi ca moºtenire celor douãspre-
zece seminþii ale lui Israel. Iosif* va
avea douã pãrþi.

*Gen. 48.5. 1 Cron. 5.1. Cap. 48.4,5.

14. O veþi stãpâni unul ca ºi altul,
cum am jurat cu mâna* ridicatã cã o
voi da pãrinþilor voºtri. Þara aceasta
vã va cãdea deci la împãrþire ca
moºtenire**. *Gen. 12.7; 13.15; 
15.7; 17.8; 26.3; 28.13. Cap. 20.5,6,28,42. **Cap. 48.29.

15. Iatã hotarele þãrii: înspre miazã-
noapte, de la Marea cea Mare, dru-
mul* Hetlonului pânã la Þedad**,

*Cap. 48.1. **Num. 34.8.

16. Hamat*, Berota**, Sibraim, între
hotarul Damascului ºi hotarul Hama-
tului, Haþer-Haticon, spre hotarul
Havranului. *Num. 34.8. **2 Sam. 8.8.

17. Astfel hotarul va fi de la mare
pânã la Haþar-Enon*, ºi la miazã-
noapte de el hotarul Damascului,
Þafonului ºi hotarul Hamatului. Acesta
va fi hotarul dinspre miazãnoapte.

*Num. 34.9. Cap. 48.1.

18. În partea de rãsãrit, dintre Havran
ºi Damasc, între Galaad ºi þara lui
Israel, hotarul va fi Iordanul, de la
hotarul de miazãnoapte pânã la marea
de rãsãrit ºi anume pânã la Tamar.
Acesta va fi hotarul de rãsãrit.
19. Hotarul de miazãzi, înspre

miazãzi, va merge de la Tamar pânã
la apele Meriba*, de la Cades pânã
la pârâul Egiptului ºi pânã la Marea
cea Mare. Acesta va fi hotarul de
miazãzi.

*Num. 20.13. Deut. 32.51. Ps. 81.7. Cap. 48.28.

20. Hotarul de apus va fi Marea cea
Mare, pânã la locul unde apucã spre
Hamat: acesta va fi hotarul de apus.
21. Þara aceasta o veþi împãrþi între

voi, dupã seminþiile lui Israel.
22. O veþi împãrþi însã ca moºtenire

prin sorþi între voi ºi între strãinii care
vor locui în mijlocul vostru, acei strãini*
care vor naºte copii în mijlocul vostru.
Pe aceºtia îi veþi privi ca pe niºte
bãºtinaºi** între copiii lui Israel. Ei sã
aibã moºtenirea prin sorþi împreunã cu
voi între seminþiile lui Israel.
*Efes. 3.6. Apoc. 7.9,10. **Rom. 10.12. Gal. 3.28. Col. 3.11.

23. Strãinului îi veþi da moºtenirea
lui în seminþia în care va locui, zice
Domnul Dumnezeu.”

48 1. Iatã numele seminþiilor. La
marginea de* miazãnoapte, de-a

lungul drumului de la Hetlon, cum
mergi spre Hamat ºi Haþar-Enon, la
hotarul Damascului de la miazãnoapte,
spre Hamat, de la rãsãrit pânã la apus,
partea lui Dan. *Cap. 47.15, etc.

2. Lângã hotarul lui Dan, de la rãsãrit
pânã la apus, partea lui Aºer.
3. Lângã hotarul lui Aºer, de la

rãsãrit pânã la apus, partea lui Neftali.
4. Lângã hotarul lui Neftali, de la

rãsãrit pânã la apus, partea lui Manase.
5. Lângã hotarul lui Manase, de la

rãsãrit pânã la apus, partea lui Efraim.
6. Lângã hotarul lui Efraim, de la

rãsãrit pânã la apus, partea lui Ruben.
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7. Lângã hotarul lui Ruben, de la
rãsãrit pânã la apus, partea lui Iuda.
8. Lângã hotarul lui Iuda, de la rãsãrit

pânã la apus, va fi partea* sfântã pe
care o veþi despãrþi, latã de douãzeci ºi
cinci de mii de coþi ºi lungã cât una din
pãrþile de la rãsãrit pânã la apus; în mij-
locul ei va fi Sfântul Locaº. *Cap. 45.1-6.

9. Partea pe care o veþi despãrþi
pentru Domnul va avea douãzeci ºi
cinci de mii de coþi în lungime ºi zece
mii în lãþime.
10. Aceastã parte sfântã va fi a

preoþilor: douãzeci ºi cinci de mii de
coþi la miazãnoapte, zece mii în lat la
apus, zece mii în lat la rãsãrit ºi
douãzeci ºi cinci de mii în lung la
miazãzi. În mijloc însã va fi Sfântul
Locaº al Domnului.
11. Ea* va fi a preoþilor sfinþiþi, a

fiilor lui Þadoc, care au fãcut slujba
Sfântului Meu Locaº, care nu s-au
rãtãcit** ca leviþii, când se rãtãceau
copiii lui Israel. *Cap. 44.15. **Cap. 44.10.

12. Ea va fi a lor, ca parte preasfântã,
luatã din partea þãrii care va fi
deosebitã Domnului, lângã hotarul
leviþilor.
13. Leviþii vor avea, alãturi cu

hotarul preoþilor, douãzeci ºi cinci de
mii de coþi în lung ºi zece mii în lat,
douãzeci ºi cinci de mii în toatã
lungimea ºi zece mii în lãþime.
14. Nu* vor putea sã vândã nimic din

ea, nici sã schimbe; ºi aceastã pârgã a
þãrii nu va putea fi înstrãinatã, cãci
este închinatã Domnului.

*Exod 22.29. Lev. 27.10,28,33.
15. Ceilalþi cinci mii* de coþi însã,

care mai rãmân în lat înaintea celor
douãzeci ºi cinci de mii, vor fi daþi
cetãþii ca loc** obiºnuit, pentru locu-
inþe ºi pãºune; ºi cetatea va fi la
mijloc. *Cap. 45.6. **Cap. 42.20.
16. Iatã-i mãsurile: înspre miazã-

noapte, patru mii cinci sute de coþi,
înspre miazãzi, patru mii cinci sute,
înspre rãsãrit, patru mii cinci sute,
înspre apus, patru mii cinci sute.
17. Cetatea va avea o împrejurime de

douã sute cincizeci de coþi la miazã-
noapte, douã sute cincizeci la miazãzi,
douã sute cincizeci la rãsãrit ºi douã
sute cincizeci la apus.
18. Rãmãºiþa din lungime, de lângã

partea sfântã, zece mii la rãsãrit ºi
zece mii la apus, alãturi de partea
sfântã, va da veniturile rânduite pentru
întreþinerea lucrãtorilor cetãþii.

19. Lucrãtorii* cetãþii vor fi luaþi din
toate seminþiile lui Israel. *Cap. 45.6.

20. Toatã partea sfântã va fi de
douãzeci ºi cinci de mii de coþi în lung
ºi douãzeci ºi cinci de mii în lat; ºi va
alcãtui un pãtrat împreunã cu partea
pe care o veþi deosebi din ea ca moºie
a cetãþii.
21. Partea care va rãmâne* va fi a

domnitorului, de amândouã laturile
pãrþii sfinte ºi moºiei cetãþii, în
dreptul celor douãzeci ºi cinci de mii
de coþi ai pãrþii sfinte lângã hotarul de
rãsãrit, ºi la apus, în dreptul celor
douãzeci ºi cinci de mii de coþi lângã
hotarul de apus, în dreptul pãrþilor
seminþiilor. Aceasta va fi partea domni-
torului. Partea sfântã însã ºi sfântul
locaº** al Casei vor fi la mijloc.

*Cap. 45.7. **Vers. 8,10.

22. Astfel moºia leviþilor ºi moºia
cetãþii vor fi în locul pãrþii cuvenite
domnitorului, în mijloc; adicã ce va fi
între hotarul lui Iuda ºi hotarul lui
Beniamin va fi al domnitorului.
23. Iatã celelalte seminþii. De la

rãsãrit pânã la apus va fi partea lui
Beniamin.
24. Lângã hotarul lui Beniamin, de la

rãsãrit pânã la apus, partea lui Simeon.
25. Lângã hotarul lui Simeon, de la

rãsãrit pânã la apus, partea lui Isahar.
26. Lângã hotarul lui Isahar, de

la rãsãrit pânã la apus, partea lui
Zabulon.
27. Lângã hotarul lui Zabulon, de la

rãsãrit pânã la apus, partea lui Gad.
28. Lângã hotarul lui Gad însã pe

partea de miazãzi, la miazãzi, hotarul
va merge de la Tamar pânã la apele
Meriba*, de la Cades pânã la pârâul
Egiptului ºi pânã la Marea cea Mare.

*Cap. 47.19.

29. Aceasta* este þara pe care o veþi
împãrþi ca moºtenire prin sorþi semin-
þiilor lui Israel ºi acestea sunt pãrþile
lor, zice Domnul Dumnezeu.

*Cap. 47.14,21,22.

30. Iatã ieºirile cetãþii: În partea de
miazãnoapte, care are o întindere de
patru mii cinci sute de coþi –
31. ºi porþile* cetãþii se vor numi

dupã numele seminþiilor lui Israel –
trei porþi la miazãnoapte: o poartã a
lui Ruben, o poartã a lui Iuda ºi o
poartã a lui Levi. *Apoc. 21.12, etc.

32. În partea de rãsãrit, care are o întin-
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11. În al treilea an al domniei lui
Ioiachim, împãratul lui Iuda, Nebu-

cadneþar, împãratul Babilonului, a
venit* împotriva Ierusalimului ºi l-a
împresurat. *2 Împ. 24.1. 2 Cron. 36.6.

2. Domnul a dat în mâinile lui pe
Ioiachim, împãratul lui Iuda ºi o
parte* din vasele Casei lui Dumnezeu.
Nebucadneþar a dus vasele în þara
ªinear**, în casa dumnezeului sãu, 
le-a pus† în casa vistieriei dumnezeului
sãu. *Ier. 27.19,20. 
**Gen. 10.10; 11.2. Isa. 11.11. Zah. 5.11. †2 Cron. 36.7.

3. Împãratul a dat poruncã lui Aºpe-
naz, cãpetenia famenilor sãi dregãtori,
sã-i aducã vreo câþiva din copiii lui
Israel de neam împãrãtesc ºi de viþã
boiereascã,
4. niºte tineri fãrã* vreun cusur

trupesc, frumoºi la chip, înzestraþi cu
înþelepciune** în orice ramurã a ºtiinþei,
cu minte agerã ºi pricepere, în stare sã
slujeascã în casa împãratului ºi pe care
sã-i înveþe scrierea ºi limba haldeilor.

*Lev. 24.19,20. **Fapt. 7.22.

5. Împãratul le-a rânduit pe fiecare zi
o parte din bucatele de la masa lui ºi
din vinul de care bea el, vrând sã-i
creascã timp de trei ani, dupã care
aveau sã fie în slujba* împãratului.

*Gen. 41.46. 1 Împ. 10.8. Vers. 19.

6. Printre ei erau, dintre copiii lui
Iuda: Daniel, Hanania, Miºael ºi
Azaria.
7. Cãpetenia* famenilor dregãtori 

le-a pus însã alte nume, ºi anume: lui
Daniel** i-a pus numele Beltºaþar, lui
Hanania, ªadrac, lui Miºael, Meºac, ºi
lui Azaria, Abed-Nego.

*Gen. 41.45. 2 Împ. 24.17. **Cap. 4.8; 5.12.

8. Daniel s-a hotãrât sã nu se spurce
cu bucatele* alese ale împãratului ºi

cu vinul pe care-l bea împãratul ºi a
rugat pe cãpetenia famenilor dregãtori
sã nu-l sileascã sã se spurce.

*Deut. 32.38. Ezec. 4.13. Osea 9.3.

9. Dumnezeu a fãcut* ca Daniel sã
capete bunãvoinþã ºi trecere înaintea
cãpeteniei famenilor dregãtori.

*Gen. 39.21. Ps. 106.46. Prov. 16.7.

10. Cãpetenia famenilor a zis lui
Daniel: „Mã tem numai de domnul
meu, împãratul, care a hotãrât ce
trebuie sã mâncaþi ºi sã beþi, ca nu
cumva sã vadã feþele voastre mai triste
decât ale celorlalþi tineri de vârsta
voastrã, ºi  sã-mi puneþi astfel capul în
primejdie înaintea împãratului.”
11. Atunci Daniel a zis îngrijitorului

cãruia îi încredinþase cãpetenia fame-
nilor privegherea asupra lui Daniel,
Hanania, Miºael ºi Azaria:
12. „Încearcã pe robii tãi zece zile ºi

sã ni se dea de mâncat zarzavaturi ºi
apã de bãut;
13. sã te uiþi apoi la faþa noastrã ºi la

a celorlalþi tineri care mãnâncã din
bucatele împãratului ºi sã faci cu robii
tãi dupã cele ce vei vedea!”
14. El i-a ascultat în privinþa aceasta

ºi i-a încercat zece zile.
15. Dupã cele zece zile, ei erau mai

bine la faþã ºi mai graºi decât toþi
tinerii care mâncau din bucatele împã-
ratului.
16. Îngrijitorul lua bucatele ºi vinul

care le erau rânduite ºi le dãdea
zarzavaturi.
17. Dumnezeu a dat* acestor patru

tineri ºtiinþã ºi pricepere** pentru tot
felul de scrieri, ºi înþelepciune; mai
ales însã a fãcut pe Daniel priceput† în
toate vedeniile ºi în toate visurile.
*1 Împ. 3.12. Iac. 1.5,17. **Fapt. 7.22. †Num. 12.6. 2 Cron.
26.5. Cap. 5.11,12,14; 10.1.

DANIEL
(Psalmul 25.14. Ieremia 33.3. 1 Corinteni 4.2. Evrei 11.2.)

dere de patru mii cinci sute de coþi,
cu trei porþi: o poartã a lui Iosif, o
poartã a lui Beniamin ºi o poartã a lui
Dan.
33. În partea de miazãzi, cu o

întindere de patru mii cinci sute de
coþi ºi trei porþi: o poartã a lui Simeon,
o poartã a lui Isahar ºi o poartã a lui
Zabulon.

34. În partea de apus, cu o întindere
de patru mii cinci sute de coþi ºi trei
porþi: o poartã a lui Gad, o poartã a lui
Aºer ºi o poartã a lui Neftali.
35. De jur împrejurul cetãþii: optspre-

zece mii de coþi. ªi, din ziua aceea,
numele* cetãþii va fi: „Domnul** este
aici!”
*Ier. 33.16. **Ier. 3.17. Ioel 3.21. Zah. 2.10. Apoc. 21.3; 22.3.
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18. La vremea hotãrâtã de împãrat ca
sã-i aducã la el, cãpetenia famenilor 
i-a adus înaintea lui Nebucadneþar.
19. Împãratul a stat de vorbã cu ei:

dar între toþi tinerii aceia nu s-a gãsit
nici unul ca Daniel, Hanania, Miºael
ºi Azaria. De aceea, ei au fost primiþi
în slujba* împãratului. *Gen. 41.46. Vers. 5.

20. În toate* lucrurile care cereau
înþelepciune ºi pricepere ºi despre care
îi întreba împãratul, îi gãsea de zece
ori mai destoinici decât toþi vrãjitorii
ºi cititorii în stele care erau în toatã
împãrãþia lui. *1 Împ. 10.1.

21. Aºa a dus-o* Daniel pânã în anul
dintâi al împãratului Cir. *Cap. 6.28; 10.1.

Visul lui Nebucadneþar

21. În al doilea an al domniei lui
Nebucadneþar, Nebucadneþar a avut

niºte visuri. Duhul îi era* tulburat ºi
i-a pierit somnul**.

*Gen. 41.8. Cap. 4.5. **Est. 6.1. Cap. 6.18.

2. Împãratul* a poruncit sã cheme pe
vrãjitori, pe cititorii în stele, pe
descântãtori ºi pe haldei ca sã-i spunã
visurile. Ei au venit ºi s-au înfãþiºat
înaintea împãratului.

*Gen. 41.8. Exod 7.11. Cap. 5.7.

3. Împãratul le-a zis: „Am visat un
vis; duhul îmi este tulburat ºi aº vrea
sã ºtiu visul acela.”
4. Haldeii au rãspuns împãratului în

limba aramaicã: „Veºnic sã trãieºti,
împãrate*! Spune robilor tãi visul, 
ºi-þi vom arãta tâlcuirea lui!”

*1 Împ. 1.31. Cap. 3.9; 5.10; 6.6,21.

5. Împãratul a luat iarãºi cuvântul ºi a
zis haldeilor: „Mi-a scãpat din minte
lucrul acela: dacã nu-mi veþi face
cunoscut visul ºi tâlcuirea lui, veþi fi
fãcuþi* bucãþi, ºi casele voastre vor fi
prefãcute într-un morman de murdãrii.

*2 Împ. 10.27. Ezra 6.11. Cap. 3.29.

6. Dar*, dacã-mi veþi spune visul ºi
tâlcuirea lui, veþi primi de la mine
daruri ºi rãsplãtiri, ºi mare cinste. De
aceea, spuneþi-mi visul ºi tãlmãcirea
lui!” *Cap. 5.16.

7. Ei au rãspuns a doua oarã: „Sã
spunã împãratul robilor sãi visul, ºi i-l
vom tãlmãci!”
8. Împãratul a luat iarãºi cuvântul ºi a

zis: „Vãd, cu adevãrat, cã voiþi sã
câºtigaþi vreme, pentru cã vedeþi cã
lucrul mi-a scãpat din minte.
9. Dacã deci nu-mi veþi spune visul,

vã aºteaptã pe toþi aceeaºi* soartã,

fiindcã vreþi sã vã înþelegeþi ca sã-mi
spuneþi minciuni ºi neadevãruri, pânã
se vor schimba vremurile. De aceea,
spuneþi-mi visul, ca sã ºtiu dacã
sunteþi în stare sã mi-l ºi tâlcuiþi!”

*Est. 4.11.

10. Haldeii au rãspuns împãratului:
„Nu este nimeni pe pãmânt, care sã
poatã spune ce cere împãratul; de
aceea niciodatã nici un împãrat, oricât
de mare ºi puternic ar fi fost, n-a cerut
aºa ceva de la nici un vrãjitor, cititor
în stele sau haldeu!
11. Ce cere împãratul este greu; nu

este nimeni care sã spunã lucrul acesta
împãratului, afarã de zei*, a cãror
locuinþã nu este printre muritori!”

*Vers. 28. Cap. 5.11.

12. La auzul acestor cuvinte, împã-
ratul s-a mâniat ºi s-a supãrat foarte
tare. A poruncit sã piardã pe toþi
înþelepþii Babilonului.
13. Hotãrârea ieºise, înþelepþii înce-

puserã sã fie omorâþi, ºi cãutau ºi pe
Daniel, ºi pe tovarãºii lui, ca sã-i
piardã.
14. Atunci Daniel a vorbit cu minte ºi

cu judecatã lui Arioc, cãpetenia strãje-
rilor împãratului, care ieºise sã omoare
pe înþelepþii Babilonului.
15. A luat cuvântul ºi a zis lui Arioc,

cãpitanul împãratului: „Pentru ce a dat
împãratul o poruncã atât de asprã?”
Arioc a spus lui Daniel cum stau
lucrurile.
16. ªi Daniel s-a dus la împãrat ºi l-a

rugat sã-i dea vreme ca sã dea împãra-
tului tâlcuirea.
17. Apoi Daniel s-a dus în casa lui ºi

a spus despre lucrul acesta tovarãºilor
sãi, Hanania, Miºael ºi Azaria,
18. rugându-i sã cearã* îndurarea

Dumnezeului cerurilor pentru aceastã
tainã, ca sã nu piarã Daniel ºi tovarãºii
sãi odatã cu ceilalþi înþelepþi ai Babi-
lonului. *Mat. 18.19.

19. Dupã aceea, i s-a descoperit lui
Daniel taina într-o vedenie* în timpul
nopþii. ªi Daniel a binecuvântat pe
Dumnezeul cerurilor.

*Num. 12.6. Iov 33.15,16.

20. Daniel a luat cuvântul ºi a zis:
„Binecuvântat* sã fie Numele lui
Dumnezeu, din veºnicie în veºnicie! A
Lui** este înþelepciunea ºi puterea.

*Ps. 113.2; 115.18. **Ier. 32.19.

21. El schimbã vremurile* ºi împre-
jurãrile; El rãstoarnã** ºi pune pe
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împãraþi; El dã înþelepciune† înþelep-
þilor ºi pricepere, celor pricepuþi!
*1 Cron. 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.

22. El descoperã* ce este adânc ºi
ascuns; El ºtie** ce este în întuneric
ºi la El locuieºte lumina†.
*Iov 12.22. Ps. 25.14. Vers. 28,29. **Ps. 139.11,12. Evr. 4.13.
†Cap. 5.11,14. Iac. 1.17.

23. Pe Tine, Dumnezeul pãrinþilor
mei, Te slãvesc ºi Te laud cã mi-ai dat
înþelepciune ºi putere ºi mi-ai fãcut
cunoscut ce Þi-am cerut* noi; cãci 
ne-ai descoperit taina împãratului!”

*Vers. 18.

24. Dupã aceea, Daniel s-a dus la
Arioc, cãruia îi poruncise împãratul sã
piardã pe înþelepþii Babilonului; s-a
dus ºi i-a vorbit aºa: „Nu pierde pe
înþelepþii Babilonului! Du-mã înaintea
împãratului, ºi voi da împãratului
tâlcuirea!”
25. Arioc a dus degrabã pe Daniel

înaintea împãratului ºi i-a vorbit aºa:
„Am gãsit între prinºii de rãzboi ai lui
Iuda un om care va da împãratului
tâlcuirea!”
26. Împãratul a luat cuvântul ºi a zis

lui Daniel, care se numea Beltºaþar:
„Eºti tu în stare sã-mi spui visul pe
care l-am visat ºi tâlcuirea lui?”
27. Daniel a rãspuns înaintea împã-

ratului ºi a zis: „Ce cere împãratul este
o tainã pe care înþelepþii, cititorii în
stele, vrãjitorii ºi ghicitorii nu sunt în
stare s-o descopere împãratului.
28. Dar* este în ceruri un Dumnezeu

care descoperã tainele ºi care face
cunoscut împãratului Nebucadneþar ce
se va întâmpla** în vremurile de pe
urmã. Iatã visul tãu ºi vedeniile pe
care le-ai avut în patul tãu:

*Gen. 40.8; 41.16. Vers. 18,47. Amos 4.13. **Gen. 49.1.

29. În patul tãu, împãrate, þi-au venit
în minte gânduri cu privire la cele ce
vor fi dupã aceste vremuri; ºi Cel ce*
descoperã tainele þi-a fãcut cunoscut
ce se va întâmpla. *Vers. 22,28.

30. Însã, dacã* mi s-a descoperit
taina aceasta, nu înseamnã cã este în
mine o înþelepciune mai mare decât a
tuturor celor vii, ci pentru ca sã se dea
împãratului tâlcuirea ei ºi sã afli ce-þi
doreºte** inima sã ºtii.

*Gen. 41.16. Fapt. 3.12. **Vers. 47.

31. Tu, împãrate, te uitai, ºi iatã cã ai
vãzut un chip mare. Chipul acesta era
foarte mare ºi de o strãlucire nemai-
pomenitã. Stãtea în picioare înaintea

ta, ºi înfãþiºarea lui era înfricoºãtoare.
32. Capul chipului acestuia era de

aur* curat; pieptul ºi braþele îi erau de
argint; pântecele ºi coapsele îi erau de
aramã; *Vers. 38, etc.

33. fluierele picioarelor, de fier;
picioarele, parte de fier ºi parte de lut.
34. Tu te uitai la el, ºi s-a dezlipit o

piatrã fãrã ajutorul vreunei mâini*, a
izbit picioarele de fier ºi de lut ale
chipului ºi le-a fãcut bucãþi.

*Cap. 8.25. Zah. 4.6. 2 Cor. 5.1. Evr. 9.24.

35. Atunci fierul, lutul, arama, argintul
ºi aurul s-au sfãrâmat împreunã ºi s-au
fãcut ca pleava* din arie vara; le-a luat
vântul, ºi nici urmã** nu s-a mai gãsit
din ele. Dar piatra care sfãrâmase
chipul s-a fãcut un munte† mare ºi a
umplut†† tot pãmântul.

*Ps. 1.4. Osea 13.3. **Ps. 37.10,36. †Isa. 2.2,3. ††Ps. 80.9.

36. Iatã visul. Acum îi vom spune ºi
tâlcuirea înaintea împãratului.
37. Tu, împãrate*, eºti împãratul

împãraþilor, cãci** Dumnezeul cerurilor
þi-a dat împãrãþie, putere, bogãþie ºi
slavã. *Ezra 7.12. Isa. 47.5. Ier. 27.6,7. Ezec. 26.7. 

Osea 8.10. **Ezra 1.2.

38. El þi-a dat în mâini, oriunde*
locuiesc ei, pe copiii oamenilor, fiarele
câmpului ºi pãsãrile cerului ºi te-a
fãcut stãpân peste toate acestea: tu**
eºti capul de aur!

*Ier. 27.6. Cap. 4.21,22. **Vers. 32.

39. Dupã tine se va ridica o altã*
împãrãþie, mai** neînsemnatã decât a
ta; apoi o a treia împãrãþie, care va fi
de aramã ºi care va stãpâni peste tot
pãmântul. *Cap. 5.28,31. **Vers. 32.
40. Va fi o a patra* împãrãþie, tare ca

fierul; dupã cum fierul sfãrâmã ºi rupe
totul, ºi ea va sfãrâma ºi va rupe totul,
ca fierul care face totul bucãþi.

*Cap. 7.7,23.
41. ªi dupã cum ai vãzut picioarele*

ºi degetele picioarelor parte de lut de
olar ºi parte de fier, tot aºa ºi împã-
rãþia aceasta va fi împãrþitã; dar va
rãmâne în ea ceva din tãria fierului,
tocmai aºa cum ai vãzut fierul ames-
tecat cu lutul. *Vers. 33.
42. ªi dupã cum degetele de la

picioare erau parte de fier ºi parte de
lut, tot aºa ºi împãrãþia aceasta va fi în
parte tare ºi în parte plãpândã.
43. Dacã ai vãzut fierul amestecat cu

lutul, înseamnã cã se vor amesteca
prin legãturi omeneºti de cãsãtorie,
dar nu vor fi lipiþi unul de altul, dupã
cum fierul nu se poate uni cu lutul.
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44. Dar în vremea acestor împãraþi,
Dumnezeul* cerurilor va ridica o împã-
rãþie care nu va fi nimicitã niciodatã**
ºi care nu va trece sub stãpânirea unui
alt popor. Ea va sfãrâma† ºi va nimici
toate acele împãrãþii, ºi ea însãºi va
dãinui veºnic.
*Vers. 28. **Cap. 4.3,34; 6.26; 7.14,27. Mica 4.7. Luca
1.32,33. †Ps. 2.9. Isa. 60.12. 1 Cor. 15.24.

45. Aceasta înseamnã piatra pe* care
ai vãzut-o dezlipindu-se din munte
fãrã ajutorul vreunei mâini ºi care a
sfãrâmat fierul, arama, lutul, argintul
ºi aurul. Dumnezeul cel mare a fãcut
deci cunoscut împãratului ce are sã se
întâmple dupã aceasta. Visul este ade-
vãrat, ºi tâlcuirea lui este temeinicã.”

*Isa. 28.16. Vers. 35.

46. Atunci împãratul* Nebucadneþar
a cãzut cu faþa la pãmânt ºi s-a închinat
înaintea lui Daniel, ºi a poruncit sã i se
aducã jertfe de mâncare ºi miresme**.

*Fapt. 10.25; 14.13; 28.6. **Ezra 6.10.

47. Împãratul a vorbit lui Daniel ºi
a zis: „Cu adevãrat, Dumnezeul vos-
tru este Dumnezeul dumnezeilor ºi
Domnul împãraþilor, ºi El descoperã*
tainele, fiindcã ai putut sã descoperi
taina aceasta!” *Vers. 28.

48. Apoi împãratul a înãlþat pe Daniel
ºi i-a dat daruri* multe ºi bogate;
i-a dat stãpânire peste tot þinutul
Babilonului ºi l-a pus ca cea mai înaltã
cãpetenie** a tuturor înþelepþilor
Babilonului. *Vers. 6. **Cap. 4.9; 5.11.

49. Daniel a rugat pe împãrat sã dea
grija treburilor þinutului Babilonului
în mâna* lui ªadrac, Meºac ºi Abed-
Nego. Daniel însã a rãmas** la curtea
împãratului. *Cap. 3.12. **Est. 2.19,21; 3.2.

Cei trei tovarãºi ai lui Daniel în cuptor

31. Împãratul Nebucadneþar a fãcut
un chip de aur, înalt de ºaizeci de

coþi ºi lat de ºase coþi. L-a ridicat în
valea Dura, în þinutul Babilonului.
2. Împãratul Nebucadneþar a poruncit

sã cheme pe dregãtori, pe îngrijitori ºi
pe cârmuitori, pe judecãtorii cei mari,
pe vistiernici, pe legiuitori, pe judecã-
tori ºi pe toate cãpeteniile þinuturilor,
ca sã vinã la sfinþirea chipului pe care-l
înãlþase împãratul Nebucadneþar.
3. Atunci dregãtorii, îngrijitorii ºi

cârmuitorii, judecãtorii cei mari, vis-
tiernicii, legiuitorii, judecãtorii ºi toate
cãpeteniile þinuturilor s-au strâns la

sfinþirea chipului pe care-l înãlþase
împãratul Nebucadneþar. S-au aºezat
înaintea chipului pe care-l înãlþase
Nebucadneþar.
4. Iar un crainic a strigat cu glas tare:

„Iatã ce vi se porunceºte, popoare*,
neamuri, oameni de toate limbile!

*Cap. 4.1; 6.25.

5. În clipa când veþi auzi sunetul
trâmbiþei, cavalului, chitarei, lãutei,
psaltirei, cimpoiului ºi a tot felul de
instrumente de muzicã, sã vã aruncaþi
cu faþa la pãmânt ºi sã vã închinaþi
chipului de aur pe care l-a înãlþat
împãratul Nebucadneþar.
6. Oricine nu se va arunca cu faþa la

pãmânt ºi nu se va închina va fi
aruncat* chiar în clipa aceea în mij-
locul unui cuptor aprins.” –

*Ier. 29.22. Apoc. 13.15.

7. De aceea, în clipa când au auzit
toate popoarele sunetul trâmbiþei,
cavalului, chitarei, lãutei, psaltirei ºi a
tot felul de instrumente de muzicã,
toate popoarele, neamurile, oamenii
de toate limbile s-au aruncat cu faþa la
pãmânt ºi s-au închinat chipului de aur
pe care-l înãlþase împãratul
Nebucadneþar.
8. Cu prilejul acesta, ºi în aceeaºi

vreme, câþiva haldei s-au apropiat* ºi
au pârât pe iudei. *Cap. 6.12.

9. Ei au luat cuvântul ºi au zis
împãratului Nebucadneþar: „Sã trãieºti
veºnic, împãrate*! *Cap. 2.4; 5.10; 6.6,21.
10. Ai dat o poruncã dupã care toþi

cei ce vor auzi sunetul trâmbiþei,
cavalului, chitarei, lãutei, psaltirei,
cimpoiului ºi a tot felul de instrumente
de muzicã vor trebui sã se arunce cu
faþa la pãmânt ºi sã se închine chipului
de aur;
11. ºi dupã care oricine nu se va

arunca cu faþa la pãmânt ºi nu se va
închina va fi aruncat în mijlocul unui
cuptor aprins.
12. Dar sunt niºte* iudei, cãrora le-ai

dat în grijã treburile þinutului Babilo-
nului, ºi anume ªadrac, Meºac ºi
Abed-Nego, oameni care nu þin seama
deloc de tine, împãrate. Ei nu slujesc
dumnezeilor tãi ºi nu se închinã
chipului de aur pe care l-ai înãlþat tu!”

*Cap. 2.49.
13. Atunci Nebucadneþar, mâniat ºi

plin de urgie, a dat poruncã sã aducã
pe ªadrac, Meºac ºi Abed-Nego. ªi
oamenii aceºtia au fost aduºi îndatã
înaintea împãratului.
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14. Nebucadneþar a luat cuvântul ºi
le-a zis: „Înadins oare, ªadrac, Meºac
ºi Abed-Nego, nu slujiþi voi dumne-
zeilor mei ºi nu vã închinaþi chipului
de aur pe care l-am înãlþat?
15. Acum fiþi gata, ºi în clipa când

veþi auzi sunetul trâmbiþei, cavalului,
chitarei, lãutei, psaltirei, cimpoiului
ºi a tot felul de instrumente, sã vã
aruncaþi cu faþa la pãmânt ºi sã vã
închinaþi chipului pe care l-am fãcut*;
dacã nu vã veþi închina lui, veþi fi
aruncaþi îndatã în mijlocul unui cuptor
aprins! ªi care** este Dumnezeul acela
care vã va scoate din mâna mea?”

*Exod 32.32. Luca 13.9. **Exod 5.2. 2 Împ. 18.35.

16. ªadrac, Meºac ºi Abed-Nego au
rãspuns împãratului Nebucadneþar:
„Noi* n-avem nevoie sã-þi rãspundem
la cele de mai sus. *Mat. 10.19.

17. Iatã, Dumnezeul nostru cãruia Îi
slujim poate sã ne scoatã din cuptorul
aprins, ºi ne va scoate din mâna ta,
împãrate.
18. ªi chiar de nu ne va scoate, sã

ºtii, împãrate, cã nu vom sluji dumne-
zeilor tãi ºi nici nu ne vom închina
chipului de aur pe care l-ai înãlþat!”
19. La auzul acestor cuvinte, Nebu-

cadneþar s-a umplut de mânie ºi ºi-a
schimbat faþa, întorcându-ºi privirile
împotriva lui ªadrac, Meºac ºi Abed-
Nego. A luat din nou cuvântul ºi a
poruncit sã încãlzeascã de ºapte ori
mai mult cuptorul de cum se cãdea 
sã-l încãlzeascã.
20. Apoi a poruncit unora din cei mai

voinici ostaºi din oºtirea lui sã lege pe
ªadrac, Meºac ºi Abed-Nego ºi sã-i
arunce în cuptorul aprins.
21. Oamenii aceºtia au fost legaþi

cu izmenele, cãmãºile, mantalele ºi
celelalte haine ale lor ºi aruncaþi în
mijlocul cuptorului aprins.
22. Fiindcã porunca împãratului era

asprã, ºi cuptorul era neobiºnuit de
încãlzit, flacãra a ucis pe toþi oamenii
care aruncaserã în el pe ªadrac, Meºac
ºi Abed-Nego.
23. Dar aceºti trei oameni, ªadrac,

Meºac ºi Abed-Nego, au cãzut legaþi
în mijlocul cuptorului aprins.
24. Atunci împãratul Nebucadneþar 

s-a înspãimântat ºi s-a sculat repede.
A luat cuvântul ºi a zis sfetnicilor sãi:
„N-am aruncat noi în mijlocul focului
trei oameni legaþi?” Ei au rãspuns
împãratului: „Negreºit, împãrate!”

25. El a luat iarãºi cuvântul ºi a zis:
„Ei bine, eu vãd patru oameni um-
blând* slobozi în mijlocul focului ºi
nevãtãmaþi; ºi chipul celui de al
patrulea seamãnã cu al unui fiu** de
dumnezei!”

*Isa. 43.2. **Iov 1.6; 38.7. Ps. 34.7. Vers. 28.

26. Apoi Nebucadneþar s-a apropiat
de gura cuptorului aprins ºi, luând
cuvântul, a zis: „ªadrac, Meºac ºi
Abed-Nego, slujitorii Dumnezeului
celui Preaînalt, ieºiþi afarã ºi veniþi
încoace!” ªi ªadrac, Meºac ºi Abed-
Nego au ieºit din mijlocul focului.
27. Dregãtorii, îngrijitorii, cârmuitorii

ºi sfetnicii împãratului s-au strâns ºi au
vãzut cã focul n-avusese nici o putere
asupra* trupului acestor oameni, cã
nici perii capului lor nu se pârliserã,
hainele le rãmãseserã neschimbate ºi
nici mãcar miros de foc nu se prinsese
de ei. *Evr. 11.34.

28. Nebucadneþar a luat cuvântul ºi a
zis: „Binecuvântat sã fie Dumnezeul
lui ªadrac, Meºac ºi Abed-Nego, care
a trimis pe îngerul Sãu ºi a izbãvit pe
slujitorii Sãi care s-au încrezut* în El,
au cãlcat porunca împãratului ºi 
ºi-au dat mai degrabã trupurile lor
decât sã slujeascã ºi sã se închine altui
dumnezeu decât Dumnezeului lor!

*Ps. 34.7,8. Ier. 17.7. Cap. 6.22,23.

29. Iatã acum* porunca pe care o dau:
orice om, din orice popor, neam sau
limbã ar fi, care va vorbi rãu de Dum-
nezeul lui ªadrac, Meºac ºi Abed-
Nego va fi** fãcut bucãþi, ºi casa lui
va fi prefãcutã într-un morman de
murdãrii, pentru cã† nu este nici un alt
Dumnezeu care sã poatã izbãvi ca El.”

*Cap. 6.26. **Cap. 2.5. †Cap. 6.27.

30. Dupã aceea, împãratul a înãlþat pe
ªadrac, Meºac ºi Abed-Nego la mare
cinste în þinutul Babilonului.

Copacul cel mare

41. „Nebucadneþar, împãratul, cãtre
toate* popoarele, neamurile, oamenii

de toate limbile care locuiesc pe tot
pãmântul: Sã aveþi multã pace!

*Cap. 3.4; 6.25.

2. Am gãsit cu cale sã fac cunoscut
semnele ºi minunile pe care* le-a
fãcut Dumnezeul cel Preaînalt faþã de
mine. *Cap. 3.26.

3. Cât* de mari sunt semnele Lui ºi
cât de puternice sunt minunile Lui!
Împãrãþia Lui este o împãrãþie** veºnicã,
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ºi stãpânirea Lui dãinuie din neam în
neam! *Cap. 6.27. **Vers. 34. Cap. 2.44; 6.26.

4. Eu, Nebucadneþar, trãiam liniºtit în
casa mea ºi fericit în palatul meu.
5. Am visat un vis care m-a înspãi-

mântat; gândurile de care eram urmãrit
în patul meu ºi vedeniile* duhului
meu mã umpleau** de groazã.

*Cap. 2.28,29. **Cap. 2.1.

6. Am poruncit atunci sã aducã înaintea
mea pe toþi înþelepþii Babilonului ca
sã-mi tâlcuiascã visul.
7. Îndatã au venit* vrãjitorii, cititorii

în stele, haldeii ºi ghicitorii. Le-am
spus visul, ºi nu mi l-au putut tâlcui.

*Cap. 2.2.

8. La urmã de tot, s-a înfãþiºat
înaintea mea Daniel, numit* Beltºaþar,
dupã numele dumnezeului meu, ºi
care** are în el duhul dumnezeilor
celor sfinþi. I-am spus visul ºi am zis:

*Cap. 1.7. **Isa. 63.11. Vers. 18. Cap. 2.11; 5.11,14.

9. „Beltºaþare, cãpetenia* vrãji-tori-
lor, ºtiu cã ai în tine duhul dum-
nezeilor sfinþi ºi cã pentru tine nici o
tainã nu este grea; deci tâlcuieºte-mi
vedeniile pe care le-am avut în vis.

*Cap. 2.48; 5.11.

10. Iatã vedeniile care mi-au trecut
prin cap când eram în pat. Mã uitam ºi
iatã cã în mijlocul pãmântului era un*
copac foarte înalt. *Ezec. 31.3, etc. Vers. 20.

11. Copacul acesta s-a fãcut mare ºi
puternic, vârful lui se înãlþa pânã la
ceruri ºi se vedea de la marginile
întregului pãmânt.
12. Frunza lui era frumoasã ºi avea

roade multe; în el se gãsea hranã
pentru toþi; fiarele* câmpului se adã-
posteau sub umbra lui, pãsãrile cerului
îºi fãceau cuibul în ramurile lui ºi
orice fãpturã vie se hrãnea din el.

*Ezec. 17.23; 31.6. Plân. 4.20.

13. În vedeniile care-mi treceau prin
cap în patul meu, mã uitam ºi iatã cã
s-a coborât din ceruri un strãjer*
sfânt**. *Ps. 103.20. 
Vers. 17,23. **Deut. 33.2. Cap. 8.13. Zah. 14.5. Iuda 14.

14. El a strigat cu putere ºi a vorbit
aºa: „Tãiaþi* copacul ºi rupeþi ramurile;
scuturaþi-i frunza ºi risipiþi roadele;
fugãriþi fiarele** de sub el ºi pãsãrile
din ramurile lui! *Mat. 3.10. **Ezec. 31.12.

15. Dar trunchiul cu rãdãcinile lui
lãsaþi-l în pãmânt ºi legaþi-l cu lanþuri
de fier ºi de aramã în iarba de pe
câmp, ca sã fie udat de roua cerului ºi
sã fie la un loc cu fiarele în iarba
pãmântului.

16. Inima lui de om i se va preface
într-o inimã de fiarã ºi vor trece ºapte
vremi* peste el. *Cap. 11.13; 12.7.

17. Hotãrârea aceasta a fost luatã în
sfatul strãjerilor ºi pusã la cale îna-
intea sfinþilor, ca sã ºtie* cei vii cã**
Cel Preaînalt stãpâneºte peste împãrãþia
oamenilor, cã o dã cui Îi place ºi
înalþã pe ea pe cel mai de jos dintre
oameni!” *Ps. 9.16. **Vers. 25,32. Cap. 2.21; 5.21. 

18. Iatã visul pe care l-am visat eu,
împãratul Nebucadneþar. Tu, Beltºaþar,
tâlcuieºte-l, fiindcã* toþi înþelepþii din
împãrãþia mea nu pot sã mi-l tâlcu-
iascã; tu însã poþi, cãci ai în tine
duhul** dumnezeilor sfinþi.”

*Gen. 41.8,15. Cap. 5.8,15. **Vers. 8.

19. Atunci Daniel, numit* Beltºaþar,
a rãmas uimit o clipã, ºi gândurile lui
îl tulburau. Împãratul a luat din nou
cuvântul ºi a zis: „Beltºaþare, sã nu te
tulbure visul ºi tâlcuirea!” ªi Beltºaþar
a rãspuns: „Domnul meu, visul acesta**
sã fie pentru vrãjmaºii tãi, ºi tâlcuirea
lui, pentru potrivnicii tãi!

*Vers. 8. **2 Sam. 18.32. Ier. 29.7.

20. Copacul* pe care l-ai vãzut, care
se fãcuse atât de mare ºi puternic,
încât i se înãlþa vârful pânã la ceruri ºi
se vedea de la toate capetele pãmân-
tului; *Vers. 10-12.

21. copacul acesta a cãrui frunzã era
aºa de frumoasã ºi care avea roade atât
de multe, ºi în care era hranã pentru
toþi, sub care se adãposteau fiarele
câmpului ºi în ramurile cãruia îºi
fãceau cuibul pãsãrile cerului,
22. eºti tu*, împãrate, care ai ajuns

mare ºi puternic, a cãrui mãrime a
crescut ºi s-a înãlþat pânã la ceruri ºi   a
cãrui stãpânire** se întinde pânã la
marginile pãmântului. *Cap. 2.38. **Ier. 27.6-8.

23. Împãratul* a vãzut pe un strãjer
sfânt coborându-se ºi zicând: „Tãiaþi
copacul ºi nimiciþi-l; dar trunchiul cu
rãdãcinile lui lãsaþi-l în pãmânt ºi
legaþi-l cu lanþuri de fier ºi de aramã
în iarba de pe câmp, ca sã fie udat de
roua cerului ºi sã stea la un loc cu
fiarele** câmpului, pânã vor trece
ºapte vremi peste el.” *Vers. 13. **Cap. 5.21.

24. Iatã tâlcuirea acestui fapt, împã-
rate, iatã hotãrârea Celui Preaînalt
care se va împlini asupra domnului
meu, împãratul.
25. Te vor izgoni* din mijlocul oame-

nilor, vei locui la un loc cu fiarele
câmpului ºi îþi vor da sã mãnânci
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iarbã** ca la boi; vei fi udat de roua
cerului ºi ºapte vremi vor trece peste
tine, pânã vei† cunoaºte cã Cel Prea-
înalt stãpâneºte peste împãrãþia oame-
nilor ºi o dã†† cui vrea. *Vers. 32. Cap. 5.21, 
etc. **Ps. 106.20. †Ps. 83.18. Vers. 17,32. ††Ier. 27.5.

26. Porunca, sã lase trunchiul cu
rãdãcinile copacului, înseamnã cã
împãrãþia ta îþi va rãmâne þie îndatã ce
vei recunoaºte stãpânirea Celui ce este
în* ceruri. *Mat. 21.25. Luca 15.18,21.

27. De aceea, împãrate, placã-þi sfatul
meu! Pune capãt* pãcatelor tale ºi
trãieºte în neprihãnire, rupe-o cu nele-
giuirile tale ºi ai milã de cei nenoro-
ciþi, ºi poate** cã þi se va prelungi†
fericirea!” *1 Pet. 4.8. **Ps. 41.1, etc. †1 Împ. 21.29.

28. Toate aceste lucruri s-au împlinit
asupra împãratului Nebucadneþar.
29. Dupã douãsprezece luni, pe când

se plimba pe acoperiºul palatului
împãrãtesc din Babilon,
30. împãratul* a luat cuvântul ºi a

zis: „Oare nu este acesta Babilonul cel
mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de
ºedere împãrãteascã, prin puterea
bogãþiei mele ºi spre slava mãreþiei
mele?” *Prov. 16.18. Cap. 5.20.

31. Nu se sfârºise încã vorba* aceasta
a împãratului, ºi un glas** s-a coborât
din cer ºi a zis: „Aflã, împãrate Nebu-
cadneþar, cã þi s-a luat împãrãþia!

*Cap. 5.5. Luca 12.20. **Vers. 24.

32. Te vor izgoni* din mijlocul oame-
nilor, ºi vei locui la un loc cu fiarele
câmpului, îþi vor da sã mãnânci iarbã
ca la boi, ºi vor trece peste tine ºapte
vremi, pânã vei recunoaºte cã Cel
Preaînalt stãpâneºte peste împãrãþia
oamenilor ºi cã o dã cui vrea!” *Vers. 25.

33. Chiar în clipa aceea s-a împlinit
cuvântul acela asupra lui Nebucad-
neþar. A fost izgonit din mijlocul oame-
nilor, a mâncat iarbã ca boii, trupul 
i-a fost udat de roua cerului, pânã i-a
crescut pãrul ca penele vulturului ºi
unghiile, ca ghearele pãsãrilor.
34. Dupã trecerea* vremii hotãrâte,

eu, Nebucadneþar, am ridicat ochii
spre cer ºi mi-a venit iarãºi mintea la
loc. Am binecuvântat pe Cel Preaînalt,
am lãudat ºi slãvit pe Cel ce trãieºte**
veºnic, Acela a cãrui stãpânire† este
veºnicã ºi a cãrui Împãrãþie dãinuie
din neam în neam. *Vers. 26. **Cap. 12.7. 
Apoc. 4.10. †Ps. 10.16. Cap. 2.44; 7.14. Mica 4.7. Luca 1.33.

35. Toþi* locuitorii pãmântului sunt o
nimica înaintea Lui; El face ce vrea**

cu oastea cerurilor ºi cu locuitorii
pãmântului, ºi nimeni† nu poate sã
stea împotriva mâniei Lui, nici sã-I
zicã: „Ce†† faci?” *Isa. 40.15,17. **Ps. 115.3; 
135.6. †Iov 34.29. ††Iov 9.12. Isa. 45.9. Rom. 9.20.

36. În vremea aceea mi-a venit
mintea înapoi; slava* împãrãþiei mele,
mãreþia ºi strãlucirea mea mi s-au dat
înapoi; sfetnicii ºi mai marii mei din
nou m-au cãutat; am fost pus iarãºi
peste împãrãþia mea, ºi puterea mea a
crescut**. *Vers. 26. **Iov 42.12. Prov. 22.4. Mat. 6.33.

37. Acum, eu, Nebucadneþar, laud,
înalþ ºi slãvesc pe Împãratul cerurilor,
cãci toate* lucrãrile Lui sunt adevã-
rate, toate cãile Lui sunt drepte, ºi El
poate** sã smereascã pe cei ce umblã
cu mândrie!”

*Ps. 33.4. Apoc. 15.3; 16.7. **Exod 18.11. Cap. 5.20.

Ospãþul lui Belºaþar ºi luarea
Babilonului

51. Împãratul Belºaþar a fãcut* un
mare ospãþ celor o mie de mai

mari ai lui ºi a bãut vin înaintea lor.
*Est. 1.3.

2. ªi, în cheful vinului, a poruncit sã
aducã vasele de aur ºi de argint pe
care* le luase tatãl sãu, Nebucadneþar,
din Templul de la Ierusalim, ca sã bea
cu ele împãratul ºi mai marii lui,
nevestele ºi þiitoarele lui.

*Cap. 1.2. Ier. 52.19.

3. Au adus îndatã vasele de aur care
fuseserã luate din Templu, din casa lui
Dumnezeu din Ierusalim, ºi au bãut
din ele împãratul ºi mai marii lui,
nevestele ºi þiitoarele lui.
4. Au bãut vin ºi au lãudat* pe dum-

nezeii de aur, de argint, de aramã ºi de
fier, de lemn ºi de piatrã. *Apoc. 9.20.

5. În clipa* aceea, s-au arãtat dege-
tele unei mâini de om ºi au scris în
faþa sfeºnicului, pe tencuiala zidului
palatului împãrãtesc. Împãratul a
vãzut aceastã bucatã de mânã care a
scris. *Cap. 4.31.

6. Atunci împãratul a îngãlbenit, ºi
gândurile atât l-au tulburat, cã i s-au
desfãcut încheieturile ºoldurilor, ºi
genunchii* i s-au izbit unul de altul.

*Naum 2.10.

7. Împãratul a strigat* în gura mare sã
i se aducã cititorii** în stele, haldeii ºi
ghicitorii. Apoi împãratul a luat
cuvântul ºi a zis înþelepþilor Babilo-
nului: „Oricine va putea citi scrisoarea
aceasta ºi mi-o va tâlcui va fi îmbrãcat
cu purpurã, va purta un lãnþiºor de aur
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la gât ºi va avea locul al treilea† în
cârmuirea împãrãþiei.”

*Cap. 2.2; 4.6. **Isa. 47.13. †Cap. 6.2.
8. Toþi înþelepþii împãratului au intrat,

dar n-au putut* nici sã citeascã scri-
soarea ºi nici s-o tâlcuiascã împãratului.

*Cap. 2.27; 4.7.

9. Din pricina aceasta, împãratul
Belºaþar s-a înspãimântat* foarte tare,
faþa i s-a îngãlbenit, ºi mai marii lui au
rãmas încremeniþi. *Cap. 2.1.

10. Împãrãteasa, la auzul cuvintelor
împãratului ºi mai marilor lui, a intrat
în odaia ospãþului, a luat cuvântul ºi a
vorbit astfel: „Sã trãieºti veºnic, împã-
rate*! Sã nu te tulbure gândurile tale
ºi sã nu þi se îngãlbeneascã faþa!

*Cap. 2.4; 3.9.

11. În împãrãþia ta este* un om care
are în el duhul dumnezeilor celor
sfinþi; ºi pe vremea tatãlui tãu, s-a
gãsit la el luminã, pricepere ºi o
înþelepciune dumnezeiascã. De aceea,
împãratul Nebucadneþar, tatãl tãu, da,
tatãl tãu, împãrate, l-a pus mai mare**
peste vrãjitori, cititori în stele, haldei,
ghicitori, *Cap. 2.48; 4.8,9,18. **Cap. 4.9.

12. ºi anume, pentru cã* s-a gãsit la
el, la Daniel, numit de împãrat**
Beltºaþar, un duh înalt, ºtiinþã ºi price-
pere, putinþa sã tâlcuiascã visurile,
sã lãmureascã întrebãrile grele ºi sã
dezlege lucrurile încâlcite. Sã fie
chemat, dar, Daniel, ºi el îþi va da
tâlcuirea!” *Cap. 6.3. **Cap. 1.7.

13. Atunci Daniel a fost adus înaintea
împãratului. Împãratul a luat cuvântul
ºi a zis lui Daniel: „Tu eºti Daniel
acela, unul din prinºii de rãzboi ai lui
Iuda pe care i-a adus aici din Iuda,
tatãl meu, împãratul?
14. Am aflat despre tine cã ai în tine

duhul* dumnezeilor ºi cã la tine se
gãseºte luminã, pricepere ºi o înþelep-
ciune nemaipomenitã. *Vers. 11,12.

15. Au adus înaintea mea pe înþe-
lepþi* ºi pe cititorii în stele ca sã
citeascã scrierea aceasta ºi sã mi-o
tâlcuiascã; dar n-au putut sã tâlcuiascã
aceste cuvinte. *Vers. 7,8.

16. Am aflat cã tu poþi sã tâlcuieºti ºi
sã dezlegi întrebãri grele; acum*, dacã
vei putea sã citeºti scrierea aceasta ºi
sã mi-o tâlcuieºti, vei fi îmbrãcat cu
purpurã, vei purta un lãnþiºor de aur
la gât ºi vei avea locul al treilea în
cârmuirea împãrãþiei!” *Vers. 7.

17. Daniel a rãspuns îndatã înaintea
împãratului: „Þine-þi darurile ºi dã altuia

rãsplãtirile tale! Totuºi voi citi împã-
ratului scrierea ºi i-o voi tâlcui.
18. Împãrate, Dumnezeul* cel Prea-

înalt dãduse tatãlui tãu, Nebucadneþar,
împãrãþie, mãrime, slavã ºi strãlucire;

*Cap. 2.37,38; 4.17,22,25.

19. ºi, din pricina mãrimii pe care i-o
dãduse, toate* popoarele, neamurile,
oamenii de toate limbile se temeau ºi
tremurau înaintea lui. Cãci împãratul
omora pe cine voia, ºi lãsa cu viaþã pe
cine voia; înãlþa pe cine voia, ºi
cobora pe cine voia. *Ier. 27.7. Cap. 3.4.

20. Dar când* i s-a îngâmfat inima ºi
i s-a împietrit duhul pânã la mândrie, a
fost aruncat de pe scaunul lui împã-
rãtesc ºi a fost despuiat de slava lui;

*Cap. 4.30,37.

21. a fost* izgonit din mijlocul copi-
ilor oamenilor, inima i s-a fãcut ca a
fiarelor ºi a locuit la un loc cu mãgarii
sãlbatici; i-au dat sã mãnânce iarbã ca
la boi, ºi trupul i-a fost udat cu roua
cerului, pânã când a recunoscut** cã
Dumnezeul cel Preaînalt stãpâneºte
peste împãrãþia oamenilor ºi cã o dã
cui vrea. *Cap. 4.32, etc. **Cap. 4.17,25.

22. Dar tu, Belºaþar, fiul lui, nu þi-ai*
smerit inima, mãcar cã ai ºtiut toate
aceste lucruri. *2 Cron. 33.23; 36.12.

23. Ci te-ai* înãlþat împotriva Dom-
nului cerurilor; vasele din Casa Lui au
fost aduse înaintea ta ºi aþi bãut vin cu
ele, tu ºi mai marii tãi, nevestele ºi
þiitoarele tale; ai lãudat pe dumnezeii
de argint, de aur, de aramã, de fier, de
lemn ºi de piatrã, care** nici nu vãd,
nici n-aud ºi nici nu pricep nimic ºi
n-ai slãvit pe Dumnezeul în mâna†
cãruia este suflarea ta ºi toate cãile
tale! *Vers. 3,4. **Ps. 115.5,6. †Ier. 10.23.

24. De aceea a trimis El acest cap de
mânã care a scris scrierea aceasta.
25. Iatã însã scrierea care a fost

scrisã: „Numãrat, numãrat, cântãrit ºi
împãrþit!1”
26. ªi iatã tâlcuirea acestor cuvinte:

Numãrat înseamnã cã Dumnezeu þi-a
numãrat zilele domniei ºi i-a pus
capãt.
27. Cântãrit* înseamnã cã ai fost

cântãrit în cumpãnã ºi ai fost gãsit
uºor! *Iov 31.6. Ps. 62.2. Ier. 6.30.

28. Împãrþit înseamnã cã împãrãþia
ta va fi împãrþitã ºi datã mezilor* ºi
perºilor**!”

*Isa. 21.2. Vers. 31. Cap. 9.1. **Cap. 6.28.
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1. Haldeieºte: mene mene techel upfarsin

29. Îndatã Belºaþar a dat poruncã, ºi
au îmbrãcat pe Daniel cu purpurã, i-au
pus un lãnþiºor de aur la gât ºi au dat
de ºtire cã va avea locul al treilea* în
cârmuirea împãrãþiei. *Vers. 7.

30. Dar chiar în noaptea* aceea,
Belºaþar, împãratul haldeilor, a fost
omorât. *Ier. 51.31,39,57.

31. ªi a pus mâna pe împãrãþie
Dariu*, medul, care era în vârstã de
ºaizeci ºi doi de ani. *Cap. 9.1.

Daniel în groapa leilor

61. Dariu a gãsit cu cale sã punã*
peste împãrãþie o sutã douãzeci de

dregãtori, care trebuiau sã fie rãs-
pândiþi în toatã împãrãþia; *Est. 1.1.

2. a pus în fruntea lor trei cãpetenii,
în numãrul cãrora era ºi Daniel.
Dregãtorii aceºtia aveau sã le dea
socotealã, ca împãratul sã nu sufere
nici o pagubã.
3. Daniel însã întrecea pe toate aceste

cãpetenii ºi pe dregãtori, pentru cã în
el era un duh* înalt; ºi împãrarul se
gândea sã-l punã peste toatã împãrãþia.

*Cap. 5.12.

4. Atunci* cãpeteniile ºi dregãtorii au
cãutat sã afle ceva asupra lui Daniel,
ca sã-l pârascã în ce privea treburile
împãrãþiei. Dar n-au putut sã gãseascã
nimic, nici un lucru vrednic de mus-
trare, pentru cã el era credincios ºi nu
se gãsea nici o greºealã la el ºi nici un
lucru rãu. *Ecl. 4.4.

5. Atunci oamenii aceºtia au zis: „Nu
vom gãsi nici un cuvânt de plângere
împotriva acestui Daniel, afarã numai
dacã am gãsi vreunul în Legea Dum-
nezeului lui!”
6. Apoi aceste cãpetenii ºi dregãtorii

aceºtia s-au dus cu mare zarvã la
împãrat ºi i-au vorbit aºa: „Sã trãieºti
veºnic, împãrate* Dariu!

*Neem. 2.3. Vers. 21. Cap. 2.4.

7. Toate cãpeteniile împãrãþiei, îngri-
jitorii, dregãtorii, sfetnicii ºi câr-
muitorii sunt de pãrere sã se dea o
poruncã împãrãteascã, însoþitã de o
asprã oprire, care sã spunã cã oricine
va înãlþa, în timp de treizeci de zile,
rugãciuni cãtre vreun dumnezeu sau
cãtre vreun om, afarã de tine, împã-
rate, va fi aruncat în groapa cu lei.
8. Acum, împãrate, întãreºte oprirea

ºi iscãleºte porunca aceasta, pentru ca
sã nu se poatã schimba, dupã legea*
mezilor ºi perºilor, care, odatã datã,
rãmâne neschimbatã.”*Est. 1.19; 8.8. Vers. 12,15.

9. În urma celor de mai sus, împãratul
Dariu a scris porunca ºi oprirea.
10. Când a aflat Daniel cã s-a iscãlit

porunca, a intrat în casa lui, unde
ferestrele odãii de sus erau deschise
înspre* Ierusalim, ºi de trei** ori pe zi
îngenunchea, se ruga ºi lãuda pe
Dumnezeul lui, cum fãcea ºi mai
înainte. *1 Împ. 8.44,48. 
Ps. 5.7. Iona 2.4. **Ps. 55.17. Fapt. 2.1,2,15; 3.1; 10.9.

11. Atunci oamenii aceºtia au dat
nãvalã în casã ºi au gãsit pe Daniel
rugându-se ºi chemând pe Dumnezeul
lui.
12. Apoi s-au înfãþiºat* înaintea

împãratului ºi i-au zis cu privire la
oprirea împãrãteascã: „N-ai scris tu o
oprire care spune cã oricine va înãlþa,
timp de treizeci de zile, rugãciuni vre-
unui dumnezeu sau vreunui om, afarã
de tine, împãrate, sã fie aruncat în
groapa cu lei?” Împãratul a rãspuns:
„Lucrul acesta este adevãrat, dupã
legea** mezilor ºi perºilor, care nu se
poate schimba!” *Cap. 3.8. **Vers. 8.

13. Ei au luat din nou cuvântul ºi au
zis împãratului: „Daniel, unul* din
prinºii de rãzboi ai lui Iuda, nu** þine
deloc seama de tine, împãrate, nici de
oprirea pe care ai scris-o, ºi îºi face
rugãciunea de trei ori pe zi!”

*Cap. 1.6; 5.13. **Cap. 3.12.

14. Împãratul s-a mâhnit* foarte mult
când a auzit lucrul acesta; s-a gândit
cum ar putea sã scape pe Daniel, ºi
pânã la asfinþitul soarelui s-a trudit 
sã-l scape. *Marc. 6.26.

15. Dar oamenii aceia au stãruit de
împãrat ºi i-au zis: „Sã ºtii, împãrate,
cã, dupã legea* mezilor ºi perºilor,
orice oprire sau orice poruncã întãritã
de împãrat nu se poate schimba!”

*Vers. 8.

16. Atunci împãratul a poruncit sã
aducã pe Daniel ºi sã-l arunce în
groapa cu lei. Împãratul a luat cuvântul
ºi a zis lui Daniel: „Dumnezeul tãu
cãruia necurmat Îi slujeºti sã te scape!”
17. Au adus* o piatrã ºi au pus-o la

gura gropii. Împãratul** a pecetluit-o
cu inelul lui ºi cu inelul mai marilor
lui, ca sã nu se schimbe nimic cu privire
la Daniel. *Plân. 3.53. **Mat. 27.66.

18. Împãratul s-a întors apoi în palatul
sãu, a petrecut noaptea fãrã sã mã-
nânce, nu i s-a adus nici o þiitoare ºi
n-a putut* sã doarmã. *Cap. 2.1.

19. În revãrsatul zorilor însã împã-
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ratul s-a sculat ºi s-a dus în grabã la
groapa cu lei.
20. ªi apropiindu-se de groapã, a

chemat pe Daniel cu un glas plângãtor.
Împãratul a luat cuvântul ºi a zis lui
Daniel: „Daniele, robul Dumnezeului
celui Viu, a putut Dumnezeul* tãu
cãruia Îi slujeºti necurmat sã te scape
de lei?” *Cap. 3.15.

21. ªi Daniel a zis împãratului:
„Veºnic sã trãieºti*, împãrate! *Cap. 2.4.

22. Dumnezeul* meu a trimis pe
îngerul Sãu ºi a închis** gura leilor,
care nu mi-au fãcut nici un rãu, pentru
cã am fost gãsit nevinovat înaintea
Lui. ªi nici înaintea ta, împãrate, n-am
fãcut nimic rãu!” *Cap. 3.28. **Evr. 11.33.

23. Atunci împãratul s-a bucurat
foarte mult ºi a poruncit sã scoatã pe
Daniel din groapã. Daniel a fost scos
din groapã ºi nu s-a gãsit nici o ranã
pe el, pentru cã avusese încredere* în
Dumnezeul sãu. *Evr. 11.33.

24. Împãratul a poruncit sã aducã* pe
oamenii aceia care pârâserã pe Daniel.
ªi au fost aruncaþi în groapa cu lei, ei,
copiii** lor ºi nevestele lor; ºi, pânã
sã ajungã în fundul gropii, leii i-au ºi
apucat ºi le-au fãrâmiþat oasele.

*Deut. 19.19. **Deut. 24.16. 2 Împ. 14.6. Est. 9.10. 

25. Dupã aceea*, împãratul Dariu a
scris o scrisoare cãtre toate popoarele,
cãtre toate neamurile, cãtre oamenii de
toate limbile, care locuiau în toatã
împãrãþia: „Pacea sã vã fie datã din
belºug! *Cap. 4.1.

26. Poruncesc* ca, în toatã întinderea
împãrãþiei mele, oamenii sã se teamã**
ºi sã se înfricoºeze de Dumnezeul lui
Daniel. Cãci† El este Dumnezeul cel
Viu ºi El dãinuie veºnic; Împãrãþia Lui
nu se va nimici†† niciodatã, ºi stãpâ-
nirea Lui nu va avea sfârºit.

*Cap. 3.29. **Ps. 99.1. †Cap. 4.34. ††Cap. 2.44; 4.3,34;
7.14,27. Luca 1.33.

27. El izbãveºte ºi mântuieºte, El
face semne* ºi minuni în ceruri ºi pe
pãmânt. El a izbãvit pe Daniel din
ghearele leilor!” *Cap. 4.3.

28. Daniel a dus-o bine sub domnia*
lui Dariu ºi sub domnia lui Cir**,
persanul. *Cap. 1.21. **Ezra 1.1,2.

Vedeniile lui Daniel

71. În anul întâi al lui Belºaþar, împã-
ratul Babilonului, Daniel a visat*

un vis ºi a avut vedenii** în mintea
lui, pe când era în pat. În urmã a scris

visul ºi a istorisit lucrurile de cãpe-
tenie. *Num. 12.6. Amos 3.7. **Cap. 2.28.

2. Daniel a început ºi a zis: „În
vedenia mea de noapte am vãzut cum
cele patru vânturi ale cerurilor au
izbucnit pe Marea cea Mare.
3. ªi patru fiare mari au ieºit* din

mare, deosebite una de alta. *Apoc. 13.1.

4. Cea dintâi semãna cu un* leu ºi
avea aripi de vultur. M-am uitat la ea,
pânã în clipa când i s-au smuls aripile;
ºi, sculându-se de pe pãmânt, a stat
drept în picioare ca un om ºi i s-a dat
o inimã de om. *Deut. 28.49. 
2 Sam. 1.23. Ier. 4.7,13; 48.40. Ezec. 17.3. Hab. 1.8.

5. ªi iatã* cã o a doua fiarã era ca un
urs ºi stãtea într-o rânã; avea trei coaste
în gurã între dinþi; ºi i s-a zis: „Scoalã-te
ºi mãnâncã multã carne!” *Cap. 2.39.

6. Dupã aceea m-am uitat mai departe
ºi iatã o alta ca un pardos, care avea pe
spate patru aripi ca o pasãre; fiara
aceasta avea ºi patru capete* ºi i s-a
dat stãpânire. *Cap. 8.8,22.

7. Dupã aceea m-am uitat în vedeniile
mele de noapte ºi iatã cã era o a patra*
fiarã, nespus de grozav de înspãimân-
tãtoare ºi de puternicã; avea niºte dinþi
mari de fier, mânca, sfãrâma ºi cãlca
în picioare ce mai rãmânea; era cu
totul deosebitã de toate fiarele de mai
înainte ºi avea zece** coarne.

*Cap. 2.40. Vers. 19,23. **Cap. 2.41. Apoc. 13.1.

8. M-am uitat cu bãgare de seamã la
coarne ºi iatã cã un alt* corn mic a ieºit
din mijlocul lor, ºi dinaintea acestui
corn au fost smulse trei din cele dintâi
coarne. ªi cornul acesta avea niºte ochi
ca ochii de om** ºi o gurã† care vorbea
cu trufie. *Vers. 20,21,24. Cap. 8.9. **Apoc. 9.7.

†Ps. 12.3. Vers. 25. Apoc. 13.5.

9. Mã uitam* la aceste lucruri, pânã
când s-au aºezat niºte scaune de
domnie. ªi un Îmbãtrânit** de zile a
ºezut jos. Haina† Lui era albã ca
zãpada, ºi pãrul capului Lui era ca
niºte lânã curatã; scaunul Lui de
domnie era ca niºte flãcãri de foc, ºi
roþile†† lui ca un foc aprins.
*Apoc. 20.4. **Ps. 90.2. Vers. 13,22. †Ps. 104.2. Apoc. 1.14.
††Ezec. 1.15,16.

10. Un râu* de foc curgea ºi ieºea
dinaintea Lui. Mii de mii** de sluji-
tori Îi slujeau ºi de zece mii de ori
zece mii stãteau înaintea Lui. S-a þinut
judecata† ºi s-au deschis cãrþile.
*Ps. 50.3; 97.3. Isa. 30.33; 66.15. **1 Împ. 22.19. Ps. 68.17.
Evr. 12.22. Apoc. 5.11. †Apoc. 20.4,12.

11. Eu mã uitam* mereu, din pricina
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cuvintelor pline de trufie pe care le
rostea cornul acela: m-am uitat pânã
când fiara a fost ucisã, ºi trupul ei a
fost nimicit ºi aruncat în foc ca sã fie
ars. *Apoc. 19.20.

12. ªi celelalte fiare au fost dez-
brãcate de puterea lor, dar li s-a
îngãduit o lungire a vieþii pânã la o
vreme ºi un ceas anumit.
13. M-am uitat în timpul vedeniilor

mele de noapte ºi iatã cã pe norii ceru-
rilor a venit unul* ca un fiu al omului;
a înaintat spre Cel Îmbãtrânit** de
zile ºi a fost adus înaintea Lui.
*Ezec. 1.26. Mat. 24.30; 26.64. Apoc. 1.7,13; 14.14. **Vers. 9.

14. I s-a* dat stãpânire, slavã ºi
putere împãrãteascã, pentru ca sã-I
slujeascã toate popoarele**, neamurile
ºi oamenii de toate limbile. Stãpânirea
Lui este o stãpânire veºnicã† ºi nu va
trece nicidecum, ºi Împãrãþia Lui nu
va fi nimicitã niciodatã.
*Ps. 2.6-8; 8.6; 110.1,2. Mat. 11.27; 28.18. Ioan 3.35. 1 Cor.
15.27. Efes. 1.22. **Cap. 3.4. †Ps. 145.13. Vers. 27. Cap. 2.44.
Mica 4.7. Luca 1.33. Ioan 12.34. Evr. 12.28.

15. Eu, Daniel, m-am tulburat* cu
duhul, ºi vedeniile din capul meu 
m-au înspãimântat. *Vers. 28.
16. M-am apropiat de unul din cei ce

stãteau acolo ºi l-am rugat sã-mi dea
lãmuriri temeinice cu privire la toate
aceste lucruri. El mi-a vorbit ºi mi 
le-a tâlcuit astfel:
17. „Aceste* patru fiare mari sunt

patru împãraþi care se vor ridica pe
pãmânt. *Vers. 3.
18. Dar* sfinþii Celui Preaînalt vor

primi împãrãþia ºi vor stãpâni împã-
rãþia în veci, din veºnicie în veºnicie.”
*Isa. 60.12-14. Vers. 22,27. 2 Tim. 2.11,12. Apoc. 2.26,27;
3.21; 20.4.
19. În urmã am dorit sã ºtiu adevãrul

asupra fiarei a patra*, care se deose-
bea de toate celelalte; ºi era nespus de
grozavã: avea dinþi de fier ºi gheare de
aramã, mânca, sfãrâma ºi cãlca în
picioare ce rãmânea; *Vers. 7.
20. ºi asupra celor zece coarne pe

care le avea în cap, ºi asupra celuilalt
corn care ieºise ºi înaintea cãruia
cãzuserã trei; asupra cornului acestuia
care avea ochi, o gurã care vorbea cu
trufie ºi avea o înfãþiºare mai mare
decât celelalte coarne.
21. Am vãzut, de asemenea, cum

cornul* acesta a fãcut rãzboi sfinþilor
ºi i-a biruit,

*Cap. 8.12,24; 11.31. Apoc. 11.7; 13.7; 17.14; 19.19.

22. pânã* când a venit Cel Îmbãtrânit
de zile ºi a fãcut** dreptate sfinþilor

Celui Preaînalt, ºi a venit vremea
când sfinþii au luat în stãpânire împã-
rãþia.

*Vers. 9. **Vers. 18. 1 Cor. 6.2. Apoc. 1.6; 5.10; 20.4.

23. El mi-a vorbit aºa: „Fiara a patra
este o a patra împãrãþie* care va fi pe
pãmânt. Ea se va deosebi de toate cele-
lalte, va sfâºia tot pãmântul, îl va cãlca
în picioare ºi-l va zdrobi. *Cap. 2.40.

24. Cele zece coarne* înseamnã cã
din împãrãþia aceasta se vor ridica
zece împãraþi. Iar dupã ei se va ridica
un altul care se va deosebi de înain-
taºii lui ºi va doborî trei împãraþi.

*Vers. 7,8,20. Apoc. 17.12.

25. El va rosti* vorbe de hulã
împotriva Celui Preaînalt, va asupri**
pe sfinþii Celui Preaînalt ºi se va
încumeta† sã schimbe vremurile ºi
legea; ºi sfinþii†† vor fi daþi în mâinile
lui timp*† de o vreme, douã vremi ºi o
jumãtate de vreme. *Isa. 37.23. Cap. 8.24,25; 
11.28,30,31,36. Apoc. 13.5,6. **Apoc. 17.6; 18.24. †Cap.
2.21. ††Apoc. 13.7. *†Cap. 12.7. Apoc. 12.14.

26. Apoi va veni judecata* ºi i se va
lua stãpânirea, care va fi prãbuºitã ºi
nimicitã pentru totdeauna. *Vers. 10,22.

27. Dar domnia*, stãpânirea ºi
puterea tuturor împãrãþiilor care sunt
pretutindeni sub ceruri se vor da
poporului sfinþilor Celui Preaînalt.
Împãrãþia Lui** este o împãrãþie
veºnicã, ºi toate puterile† Îi vor sluji
ºi-L vor asculta!” *Vers. 14,18,22. 
**Cap. 2.44. Luca 1.33. Ioan 12.34. Apoc. 11.15. †Isa. 60.12.

28. Aici s-au sfârºit cuvintele. Pe mine,
Daniel, m-au tulburat nespus de mult
gândurile* mele ºi mi s-a schimbat
culoarea feþei; dar am pãstrat**
cuvintele acestea în inima mea.”

*Vers. 15. Cap. 8.27; 10.8,16. **Luca 2.19,51.

81. „În anul al treilea al domniei
împãratului Belºaþar, eu, Daniel,

am avut o vedenie, afarã de cea pe
care o avusesem mai înainte*. *Cap. 7.1

2. Când am avut vedenia aceasta mi
s-a pãrut cã eram la capitala Susa*, în
þinutul Elam; ºi în timpul vedeniei
mele mã aflam lângã râul Ulai. *Est. 1.2.

3. Am ridicat ochii, m-am uitat ºi iatã
cã într-un râu stãtea un berbec ºi avea
douã coarne; coarnele acestea erau
înalte, dar unul era mai înalt decât
celãlalt, ºi cel mai înalt a crescut cel
din urmã.
4. Am vãzut cum berbecul împungea

cu coarnele spre apus, spre miazã-
noapte ºi spre miazãzi; nici o fiarã
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nu putea sã-i stea împotrivã ºi nimeni
nu putea sã scape pe cine-i cãdea în
mânã; ci el fãcea ce voia*, ºi a ajuns
puternic. *Cap. 5.19; 11.3,16.

5. Pe când mã uitam cu bãgare de
seamã, iatã cã a venit un þap de la
apus ºi a cutreierat toatã faþa pãmân-
tului, fãrã sã se atingã de el; þapul
acesta însã avea un corn* mare între
ochi. *Vers. 21.

6. A venit pânã la berbecul care avea
coarne ºi pe care-l vãzusem stând în
râu ºi s-a repezit asupra lui cu toatã
puterea lui.
7. L-am vãzut cum s-a apropiat de

berbec, s-a aruncat încruntat asupra
lui, a izbit pe berbec ºi i-a frânt amân-
douã coarnele, fãrã ca berbecul sã i se
fi putut împotrivi; l-a trântit la pãmânt
ºi l-a cãlcat în picioare, ºi nimeni n-a
scãpat pe berbec din mâna lui.
8. Þapul însã a ajuns foarte puternic;

dar când a fost puternic de tot, i s-a
frânt cornul cel mare. În locul lui au
crescut patru coarne mari*, în cele
patru vânturi ale cerurilor.

*Vers. 22. Cap. 7.6; 11.4. 

9. Dintr-unul* din ele a crescut un
corn mic, care s-a mãrit nespus de
mult spre miazãzi**, spre rãsãrit ºi
spre þara† cea minunatã.
*Cap. 7.8; 11.21. **Cap. 11.25. †Ps. 48.2. Ezec. 20.6,15. Cap.
11.16; 51.45.

10. S-a înãlþat* pânã la oºtirea ceru-
rilor**, a doborât† la pãmânt o parte
din oºtirea aceasta ºi din stele ºi le-a
cãlcat în picioare.

*Cap. 11.28. **Isa. 14.13. †Apoc. 12.4.

11. S-a înãlþat* pânã la cãpetenia**
oºtirii, i-a smuls† jertfa necurmatã††  ºi
i-a surpat locul Locaºului sãu celui
Sfânt. *Ier. 48.26,42. Vers. 25. Cap. 11.36. **Cap. 11.31; 
12.11. †Ios. 5.14. ††Exod 29.38. Num. 28.3. Ezec. 46.13.

12. Oastea* a fost pedepsitã din
pricina pãcatului sãvârºit împotriva
jertfei necurmate; cornul a aruncat
adevãrul** la pãmânt ºi a izbutit† în
ce a început. *Cap. 11.31. 
**Ps. 119.43,142. Isa. 59.14. †Vers. 4. Cap. 11.28,36.

13. Am auzit pe un sfânt* vorbind; ºi
un alt sfânt a întrebat pe cel ce vorbea:
„În câtã vreme se va împlini vedenia
despre desfiinþarea jertfei necurmate
ºi despre urâciunea pustiirii? Pânã
când va fi cãlcat în picioare Sfântul
Locaº ºi oºtirea?” *Cap. 4.13; 12.6. 1 Pet. 1.12.

14. ªi el mi-a zis: „Pânã vor trece
douã mii trei sute de seri ºi dimineþi;
apoi Sfântul Locaº va fi curãþat!”

15. Pe când eu, Daniel, aveam
vedenia aceasta ºi cãutam* s-o pricep,
iatã cã înaintea mea stãtea cineva care
avea înfãþiºarea unui om**.

*Cap. 12.8. 1 Pet. 1.10,11. **Ezec. 1.26.

16. ªi am auzit un glas de om în
mijlocul râului* Ulai, care a strigat ºi
a zis: „Gavrile**, tâlcuieºte-i vedenia
aceasta.” *Cap. 12.6,7. **Cap. 9.21. Luca 1.19,26.

17. El a venit atunci lângã locul
unde eram; ºi la apropierea lui, m-am
înspãimântat ºi am cãzut* cu faþa la
pãmânt. El mi-a zis: „Fii cu luare
aminte, fiul omului, cãci vedenia
priveºte vremea sfârºitului!”

*Ezec. 1.28. Apoc. 1.17.

18. Pe când* îmi vorbea el, am cãzut
cu faþa la pãmânt leºinat. El m-a
atins** ºi m-a aºezat iarãºi în picioare
în locul în care mã aflam.

*Cap. 10.9,10. Luca 9.32. **Ezec. 2.2.

19. Apoi mi-a zis: „Iatã, îþi arãt ce se
va întâmpla la vremea de apoi a
mâniei, cãci vedenia aceasta priveºte*
vremea sfârºitului.

*Cap. 9.27; 11.27,35,36; 12.7. Hab. 2.3.

20. Berbecul* pe care l-ai vãzut, cu
cele douã coarne, sunt împãraþii mezilor
ºi perºilor. *Vers. 3.

21. Þapul* însã este împãrãþia Gre-
ciei, ºi cornul cel mare dintre ochii lui este
cel dintâi împãrat**. *Vers. 5. **Cap. 11.3.

22. Cele patru coarne care au crescut
în locul acestui corn frânt* sunt patru
împãrãþii care se vor ridica din neamul
acesta, dar care nu vor avea atâta
putere. *Vers. 8. Cap. 11.4.

23. La sfârºitul stãpânirii lor, când
pãcãtoºii vor fi umplut mãsura nele-
giuirilor, se va ridica un împãrat* fãrã
ruºine** ºi viclean. *Vers. 6. **Deut. 28.50.

24. El va fi tare, dar* nu prin puterea
lui însuºi; el va face pustiiri de
necrezut, va izbuti** în tot ce va
începe, va nimici† pe cei puternici ºi
chiar pe poporul sfinþilor.
*Apoc. 17.13,17. **Vers. 12. Cap. 11.36. †Vers. 10. Cap. 7.25.

25. Din pricina propãºirii* lui ºi
izbândirii vicleniilor lui, inima i se va
îngâmfa**, va pierde pe mulþi oameni
care trãiau liniºtiþi ºi se va ridica†
împotriva Domnului domnilor, dar va
fi zdrobit fãrã ajutorul vreunei
mâini†† omeneºti.
*Cap. 11.21,23,24. **Vers. 11. Cap. 11.36. †Vers. 11. Cap.
11.36. ††Iov 34.20. Plân. 4.6. Cap. 2.34,45.

26. Iar vedenia* cu serile ºi dimineþile,
de care a fost vorba, este adevãratã.
Tu, pecetluieºte** vedenia aceasta,
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cãci este cu privire la niºte vremuri
îndepãrtate.”

*Cap. 10.1. **Ezec. 12.27. Cap. 10.14; 12.4,9. Apoc. 22.10.

27. Eu*, Daniel, am stat leºinat ºi
bolnav mai multe zile; apoi m-am
sculat ºi mi-am vãzut de treburile**
împãratului. Eram uimit de vedenia
aceasta, ºi† nimeni nu ºtia.”

*Cap. 7.28; 10.8,16. **Cap. 6.2,3. †Vers. 6.

91. „În anul dintâi* al lui Dariu, fiul
lui Ahaºveroº, din neamul mezilor,

care ajunsese împãrat peste împãrãþia
haldeilor, *Cap. 1.21; 5.31; 6.28.

2. în anul dintâi al domniei lui, eu,
Daniel, am vãzut din cãrþi cã trebuiau
sã treacã ºaptezeci de ani pentru
dãrâmãturile Ierusalimului, dupã
numãrul anilor despre care vorbise
Domnul cãtre prorocul* Ieremia.

*2 Cron. 36.21. Ier. 25.11,12; 29.10.

3. ªi mi-am întors* faþa spre Domnul
Dumnezeu ca sã-L caut cu rugãciune
ºi cereri, postind în sac ºi cenuºã.

*Neem. 1.4. Ier. 29.12,13. Cap. 6.10. Iac. 4.8-10.

4. M-am rugat Domnului Dumnezeului
meu ºi I-am fãcut urmãtoarea mãrtu-
risire:
„Doamne* Dumnezeule mare ºi înfri-

coºat, Tu, care þii legãmântul ºi dai
îndurare celor ce Te iubesc ºi pãzesc
poruncile Tale!

*Exod 20.6. Deut. 7.9. Neem. 1.5; 9.32.

5. Noi* am pãcãtuit, am sãvârºit
nelegiuire, am fost rãi ºi îndãrãtnici,
ne-am abãtut de la poruncile ºi orân-
duirile Tale. *1 Împ. 8.47,48. Neem. 1.6,7; 
9.33,34. Ps. 106.6. Isa. 64.5-7. Ier. 14.7. Vers. 15.

6. N-am ascultat* pe robii Tãi pro-
rocii, care au vorbit în Numele Tãu
împãraþilor noºtri, cãpeteniilor noastre,
pãrinþilor noºtri ºi cãtre tot poporul
þãrii. *2 Cron. 36.15,16. Vers. 10.

7. Tu, Doamne, eºti* drept, iar nouã
ni se cuvine astãzi sã ni se umple faþa
de ruºine, nouã, tuturor oamenilor lui
Iuda, locuitorilor Ierusalimului ºi
întregului Israel, fie ei aproape, fie
departe, în toate þãrile în care i-ai
izgonit, din pricina fãrãdelegilor de
care s-au fãcut vinovaþi faþã de Tine!

*Neem. 9.33.

8. Doamne, nouã ni se cuvine sã ni se
umple faþa de ruºine*, da, nouã, împã-
raþilor noºtri, cãpeteniilor noastre ºi
pãrinþilor noºtri, pentru cã am pãcãtuit
împotriva Ta! *Vers. 7.

9. La Domnul Dumnezeul nostru*

însã este îndurarea ºi iertarea, cãci
împotriva Lui ne-am rãzvrãtit!

*Neem. 9.17. Ps. 130.4,7.

10. N-am ascultat* glasul Domnului
Dumnezeului nostru, ca sã urmãm
legile Lui pe care ni le pusese înainte
prin robii Sãi prorocii; *Vers. 6.

11. ci tot Israelul* a cãlcat Legea Ta
ºi s-a abãtut astfel ca sã n-asculte de
glasul Tãu. De aceea ne-au ºi lovit
blestemele ºi jurãmintele scrise în
Legea** lui Moise, robul lui Dum-
nezeu, pentru cã am pãcãtuit împotriva
lui Dumnezeu. *Isa. 1.4-6. Ier. 8.5,10. 
**Lev. 26.14, etc. Deut. 27.15, etc.; 28.15, etc.; 29.20, etc.;
30.17,18; 31.17, etc.; 32.19, etc. Plân. 2.17.

12. El a împlinit* astfel cuvintele pe
care le rostise împotriva noastrã ºi
împotriva cãpeteniilor noastre care
ne-au cârmuit ºi a adus peste noi o
mare nenorocire, aºa cum niciodatã ºi
nicãieri sub cer nu s-a mai întâmplat**
o nenorocire ca aceea care a venit
acum asupra Ierusalimului.

*Zah. 1.6. **Plân. 1.12; 2.13. Ezec. 5.9. Amos 3.2.

13. Dupã cum* este scris în Legea lui
Moise, toatã nenorocirea aceasta a
venit peste noi; ºi noi n-am rugat** pe
Domnul Dumnezeul nostru, nu ne-am
întors de la nelegiuirile noastre ºi 
n-am luat aminte la adevãrul Tãu.
*Lev. 26.14, etc. Deut. 28.15. Plân. 2.17. **Isa. 9.13. Ier. 2.30;
5.3. Osea 7.7,10.

14. De aceea, ºi Domnul a îngrijit* ca
nenorocirea aceasta sã vinã peste noi;
cãci Domnul Dumnezeul nostru** este
drept în toate lucrurile pe care 
le-a fãcut, dar noi n-am ascultat†
glasul Lui.

*Ier. 31.28; 44.27. **Neem. 9.33. Vers. 7. †Vers. 10.

15. ªi acum, Doamne Dumnezeul
nostru, Tu, care ai scos* pe poporul
Tãu din þara Egiptului prin mâna Ta
cea puternicã ºi Þi-ai fãcut un Nume**
aºa cum este ºi astãzi: noi am
pãcãtuit†, am sãvârºit nelegiuire.
*Exod 6.1,6; 32.11. 1 Împ. 8.51. Neem. 1.10. Ier. 32.21.
**Exod 14.18. Neem. 9.10. Ier. 32.20. †Vers. 5.

16. Dar, Doamne, dupã toatã îndu-
rarea Ta*, abate mânia ºi urgia Ta de
la cetatea Ta, Ierusalimul, de la mun-
tele** Tãu cel sfânt; cãci din pricina
pãcatelor noastre ºi din pricina nele-
giuirilor† pãrinþilor noºtri este Ierusa-
limul†† ºi poporul Tãu de ocara*†
tuturor celor ce ne înconjoarã.
*1 Sam. 12.7. Ps. 31.1; 71.2. Mica 6.4,5. **Vers. 20. Zah. 8.3.
†Exod 20.5. ††Plân. 2.15,16. *†Ps. 44.13,14; 79.4.

17. Ascultã, dar, acum, Dumnezeul
nostru, rugãciunea ºi cererile robului
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Tãu ºi, pentru dragostea* Domnului,
fã** sã strãluceascã faþa Ta peste
Sfântul Tãu Locaº pustiit†! *Plân. 5.18. 
**Vers. 19. †Num. 6.25. Ps. 67.1; 80.3,7,19. Ioan 16.24.

18. Pleacã* urechea, Dumnezeule, ºi
ascultã! Deschide ochii ºi priveºte**
la dãrâmãturile noastre ºi la cetatea
peste care este chemat Numele† Tãu!
Cãci nu pentru neprihãnirea noastrã Îþi
aducem noi cererile noastre, ci pentru
îndurãrile Tale cele mari.

*Isa. 37.17. **Exod 3.7. Ps. 80.14, etc. †Ier. 25.29.

19. Ascultã, Doamne! Iartã, Doamne!
Ia aminte, Doamne! Lucreazã ºi nu
zãbovi, din dragoste pentru Tine*,
Dumnezeul meu! Cãci Numele Tãu
este chemat peste cetatea Ta ºi peste
poporul Tãu!” *Ps. 79.9,10; 102.15,16.

20. Pe când* încã vorbeam eu, mã
rugam, îmi mãrturiseam pãcatul meu
ºi pãcatul poporului meu, Israel, ºi îmi
aduceam cererile înaintea Domnului
Dumnezeului meu, pentru muntele cel
sfânt al Dumnezeului meu;

*Ps. 32.5. Isa. 65.24.

21. pe când vorbeam eu încã în
rugãciunea mea, a venit repede, în
zbor iute, omul Gavril* pe care-l
vãzusem mai înainte într-o vedenie ºi
m-a atins** în clipa† când se aducea
jertfa de searã.

*Cap. 8.16. **Cap. 8.18; 10.10,16. †1 Împ. 18.36.

22. El m-a învãþat, a stat de vorbã cu
mine ºi mi-a zis: „Daniele, am venit
acum sã-þi luminez mintea.
23. Când ai început tu sã te rogi, a

ieºit cuvântul, ºi eu* vin sã þi-l
vestesc; cãci tu eºti preaiubit** ºi
scump. Ia aminte†, dar, la cuvântul
acesta ºi înþelege vedenia!

*Cap. 10.12. **Cap. 10.11,19. †Mat. 24.15.

24. ªaptezeci de sãptãmâni au fost
hotãrâte asupra poporului tãu ºi asupra
cetãþii tale celei sfinte, pânã la înce-
tarea fãrãdelegilor, pânã la ispãºirea
pãcatelor*, pânã la ispãºirea nele-
giuirii, pânã la aducerea neprihãnirii**
veºnice, pânã la pecetluirea vedeniei ºi
prorociei ºi pânã la ungerea† Sfântului
sfinþilor.
*Isa. 53.10. **Isa. 53.11. Ier. 23.5,6. Evr. 9.12. Apoc. 14.6.
†Ps. 45.7. Luca 1.35. Ioan 1.41. Evr. 9.11.

25. Sã ºtii*, dar, ºi sã înþelegi cã
de la** darea poruncii pentru zidirea
din nou a Ierusalimului pânã la Unsul
(Mesia)†, la Cârmuitorul††, vor trece
ºapte sãptãmâni; apoi timp de ºaizeci
ºi douã de sãptãmâni, pieþele ºi

gropile vor fi zidite din nou, ºi
anume*† în vremuri de strâmtorare.
*Vers. 23. Mat. 24.15. **Ezra 4.24; 6.1,15; 7.1, etc. Neem.
2.1,3,5,6,8. †Ioan 1.41; 4.25. ††Isa. 55.4. *†Neem. 4.8,16,
17,18; 6.15.

26. Dupã aceste ºaizeci ºi douã de
sãptãmâni, Unsul* va fi stârpit, ºi nu**
va avea nimic. Poporul† unui domn
care va veni va nimici†† cetatea ºi
Sfântul Locaº*†, ºi sfârºitul†* lui va fi
ca printr-un potop**†; este hotãrât cã
rãzboiul va þine pânã la sfârºit, ºi îm-
preunã cu el, ºi pustiirile.
*Isa. 53.8. Marc. 9.12. Luca 24.26,46. **1 Pet. 2.21; 3.18.
†Mat. 22.7. ††Luca 19.44. *†Mat. 24.2. †*Mat. 24.6,14.
**†Isa. 8.7,8. Cap. 11.10,22. Naum 1.8.

27. El va face un legãmânt* trainic cu
mulþi timp de o sãptãmânã**, dar
la jumãtatea sãptãmânii va face sã
înceteze jertfa ºi darul de mâncare,
ºi pe aripa urâciunilor idoleºti†
va veni unul care pustieºte, pânã va
cãdea asupra celui pustiit prãpãdul††
hotãrât.” *Isa. 42.6; 55.3. 
Ier. 31.31. Ezec. 16.60-62. **Isa. 53.11. Mat. 26.28. Rom.
5.15,19. Evr. 9.28. †Mat. 24.15. Marc. 13.14. Luca 21.20.
††Isa. 10.22,23; 28.22. Cap. 11.36. Luca 21.24. Rom. 11.26.

101. În anul al treilea al lui Cir,
împãratul Persiei, s-a descoperit

un cuvânt lui Daniel, numit* Beltºaþar.
Cuvântul** acesta, care este adevãrat,
vesteºte o mare nenorocire†. El a fost
cu luare aminte la cuvântul acesta ºi a
priceput†† vedenia. *Cap. 1.7. 
**Cap. 8.26. Apoc. 19.9. †Vers. 14. ††Cap. 1.17; 8.16.

2. „În vremea aceea, eu, Daniel, trei
sãptãmâni am fost în jale.
3. N-am mâncat deloc bucate alese,

nu mi-a intrat în gurã nici carne, nici
vin ºi nici nu m-am uns* deloc, pânã
s-au împlinit cele trei sãptãmâni.

*Mat. 6.17.

4. În a douãzeci ºi patra zi a lunii
întâi, eram pe malul râului celui mare,
care este Hidechel* (Tigru). *Gen. 2.14.

5. Am ridicat* ochii, m-am uitat ºi
iatã cã acolo stãtea un om** îmbrãcat
în haine de in ºi încins† la mijloc cu
un brâu de aur†† din Ufaz.

*Ios. 5.13. **Cap. 12.6,7. †Apoc. 1.13-15; 15.6. ††Ier. 10.9.

6. Trupul lui era ca o piatrã de
hrisolit*, faþa îi strãlucea ca ful-
gerul** ºi ochii† îi erau niºte flãcãri
ca de foc; dar braþele ºi picioarele††
semãnau cu niºte aramã lustruitã, ºi
glasul*† lui tuna ca vuietul unei mari
mulþimi. *Ezec. 1.16. **Ezec. 1.14. †Apoc. 1.14; 
19.12. ††Ezec. 1.7. Apoc. 1.15. *†Ezec. 1.24. Apoc. 1.15.
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7. Eu, Daniel, am vãzut singur*
vedenia; dar oamenii care erau cu mine
n-au vãzut-o; totuºi au fost apucaþi de
o mare spaimã ºi au luat-o la fugã ca
sã se ascundã! *2 Împ. 6.17. Fapt. 9.7.

8. Eu am rãmas singur ºi am vãzut
aceastã mare vedenie. Puterile m-au
lãsat*, culoarea mi s-a schimbat**,
faþa mi s-a sluþit ºi am pierdut orice
vlagã. *Cap. 8.27. **Cap. 7.28.

9. Am auzit glasul cuvintelor lui; ºi
pe când* auzeam glasul cuvintelor lui,
am cãzut leºinat cu faþa la pãmânt.

*Cap. 8.18.

10. ªi iatã cã o mânã* m-a atins ºi
m-a aºezat tremurând pe genunchii ºi
mâinile mele. *Ier. 1.9. Cap. 9.21. Apoc. 1.17.

11. Apoi mi-a zis: „Daniele, om prea-
iubit* ºi scump, fii cu luare aminte la
cuvintele pe care þi le voi spune acum
ºi stai în picioare în locul unde eºti;
cãci acum sunt trimis la tine!” Dupã
ce mi-a vorbit astfel, am stat în
picioare tremurând. *Cap. 9.23.

12. El mi-a zis: „Daniele, nu te teme*
de nimic! Cãci cuvintele tale au fost
ascultate** din cea dintâi zi când þi-ai
pus inima ca sã înþelegi ºi sã te
smereºti înaintea Dumnezeului tãu, ºi
tocmai din pricina cuvintelor tale vin
eu acum! *Apoc. 1.17. **Cap. 9.3,4,22,23. Fapt. 10.4.

13. Dar cãpetenia* împãrãþiei Persiei
mi-a stat împotrivã douãzeci ºi una de
zile; însã iatã cã Mihail**, una din
cãpeteniile cele mai de seamã, mi-a
venit în ajutor ºi am ieºit biruitor
acolo, lângã împãraþii Persiei.

*Vers. 20. **Vers. 21. Cap. 12.1. Iuda 9. Apoc. 12.7.
14. Acum vin sã-þi fac cunoscut ce

are sã se întâmple poporului tãu în
vremurile de apoi*, cãci** vedenia
este cu privire tot la acele vremuri
îndepãrtate.”

*Gen. 49.1. Cap. 2.28. **Vers. 1. Cap. 8.26. Hab. 2.3.
15. Pe când îmi spunea el aceste

lucruri, eu mi-am plecat ochii* în
pãmânt ºi am tãcut. *Vers. 9. Cap. 8.18.
16. ªi iatã cã cineva* care avea

înfãþiºarea copiilor oamenilor s-a
atins** de buzele mele. Eu am deschis
gura, am vorbit ºi am zis celui ce
stãtea înaintea mea: „Domnul meu,
vedenia aceasta m-a umplut de groazã†
ºi am pierdut orice putere!

*Cap. 8.15. **Ier. 1.9. Vers. 10. †Vers. 8.

17. Cum ar putea robul domnului
meu sã vorbeascã domnului meu?
Acum puterile m-au pãrãsit ºi nu mai
am nici suflare!”

18. Atunci cel ce avea înfãþiºarea
unui om m-a atins din nou ºi m-a
întãrit.
19. Apoi mi-a zis*: „Nu te teme** de

nimic, om preaiubit! Pace þie! Fii tare
ºi cu inimã!” ªi pe când îmi vorbea
el, am prins iar puteri ºi am zis:
„Vorbeºte, domnul meu, cãci m-ai
întãrit.” *Vers. 11. **Judc. 6.23.

20. El mi-a zis: „ªtii pentru ce am
venit la tine? Acum mã întorc sã mã
lupt împotriva cãpeteniei* Persiei; ºi
când voi pleca, iatã cã va veni cãpe-
tenia Greciei! *Vers. 13.

21. Dar vreau sã-þi fac cunoscut ce
este scris în cartea adevãrului. Nimeni
nu mã ajutã împotriva acestora, afarã
de voievodul vostru Mihail*.”

*Vers. 13. Iuda 9. Apoc. 12.7.

111. „În anul* dintâi al lui Dariu**,
medul, eram ºi eu la el, ca sã-l

ajut ºi sã-l sprijin. *Cap. 9.1. **Cap. 5.31.

2. Acum, îþi voi face cunoscut ade-
vãrul:
Iatã cã vor mai fi încã trei împãraþi în

Persia. Cel de al patrulea va strânge
mai multã bogãþie decât toþi ceilalþi; ºi
când se va simþi puternic prin bogã-
þiile lui, va rãscula totul împotriva
împãrãþiei Greciei.
3. Dar se va ridica un împãrat viteaz*,

care va stãpâni cu o mare putere ºi va
face** ce va voi.

*Cap. 7.6; 8.5. **Vers. 16,36. Cap. 8.4. 

4. ªi cum se va întãri, aºa se va ºi
sfãrâma împãrãþia* lui ºi va fi împãr-
þitã în cele patru vânturi ale cerurilor,
dar nu între urmaºii lui, ºi nici nu va fi
tot atât de puternicã** pe cât era sub
el, cãci va fi fãcutã bucãþele ºi va trece
la alþii, afarã de aceºtia.

*Cap. 8.8. **Cap. 8.22.

5. Împãratul de la miazãzi va ajunge
tare. Dar unul din mai marii lui va fi ºi
mai tare decât el ºi va domni, înte-
meind o mare împãrãþie.
6. Dupã câþiva ani, se vor uni, ºi fata

împãratului de la miazãzi va veni ca
nevastã la împãratul de la miazãnoapte,
ca sã facã o învoialã. Dar aceste
mijloace de ajutorare nu vor avea nici
o putere ºi nici celelalte mijloace ale
ei nu vor putea þine piept, ci ea va fi
datã la moarte împreunã cu alaiul ei,
cu tatãl ei ºi cu cel ce s-a legat cu ea.
7. În vremea aceea însã se va ridica

în locul ei un lãstar din aceeaºi rãdã-
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cinã cu ea ºi va veni împotriva oºtirii
Siriei, da, va intra în cetãþuia împã-
ratului de la miazãnoapte, va face ce
va voi cu ea ºi va fi biruitor.
8. Va ridica ºi va strãmuta în Egipt,

odatã cu prinºii de rãzboi, chiar ºi pe
dumnezeii ºi chipurile lor turnate, împre-
unã cu vasele lor scumpe de argint ºi
de aur. Apoi va lãsa câþiva ani în pace
pe împãratul de la miazãnoapte.
9. Acesta va porni împotriva împã-

rãþiei împãratului de la miazãzi, dar se
va întoarce iarãºi în þara sa.
10. Totuºi fiii sãi vor începe iarãºi

rãzboiul ºi vor strânge o mare mulþime
de oºti, care va înainta, se va revãrsa*
ca un râu care iese din matcã ºi-l vor
împinge iarãºi înapoi pânã** la
cetãþuie. *Isa. 8.8. Cap. 9.26. **Vers. 7.

11. Împãratul de la miazãzi, mâniat
de aceasta, va ieºi ºi se va lupta cu
împãratul de la miazãnoapte; va ridica
o mare oºtire, dar oºtile împãratului de
la miazãnoapte vor fi date în mâinile
lui ºi nimicite.
12. Atunci inima împãratului se va

îngâmfa, va doborî zece mii, dar tot nu
va birui.
13. Cãci împãratul de la miazãnoapte

se va întoarce ºi va strânge o oºtire mai
mare decât cea dintâi; ºi dupã câtãva
vreme, dupã câþiva ani, va porni în
fruntea unei mari oºtiri bine înarmate.
14. În vremea aceea, se vor ridica

mulþi împotriva împãratului de la
miazãzi, ºi o ceatã de derbedei din
poporul tãu se vor rãscula, ca sã
împlineascã vedenia; dar vor cãdea.
15. Împãratul de la miazãnoapte va

înainta, va ridica întãrituri ºi va pune
mâna pe cetãþile întãrite. Oºtile de la
miazãzi, nici chiar floarea oamenilor
împãratului nu vor putea sã þinã piept,
nu vor avea putere sã se împotri-
veascã.
16. Cel ce va merge împotriva lui va

face* ce va voi, ºi nimeni** nu i se va
împotrivi; el se va opri în þara minu-
natã, nimicind cu desãvârºire tot ce-i
va cãdea în mânã.

*Vers. 3,36. Cap. 8.4,7. **Ios. 1.15.

17. Îºi va pune de gând* sã ia în
stãpânire toatã împãrãþia lui ºi, fãcân-
du-se cã are gânduri curate cu el, îi va
da pe fiica sa de nevastã, cu gând sã-l
piardã; dar lucrul acesta nu se va
întâmpla ºi nu-i va** izbândi.

*2 Cron. 20.3. **Cap. 9.26.

18. Apoi îºi va întoarce privirile
înspre ostroave ºi va lua pe multe din
ele; dar o cãpetenie va pune capãt
ruºinii pe care voia el sã i-o aducã ºi o
va întoarce asupra lui.
19. Apoi se va îndrepta spre cetãþuile

þãrii lui; dar se va poticni, va cãdea ºi
nu-l* vor mai gãsi.

*Iov 20.8. Ps. 37.36. Ezec. 26.21.

20. Cel ce-i va lua locul va aduce un
asupritor în cea mai frumoasã parte a
împãrãþiei; dar în câteva zile va fi
zdrobit, ºi anume nu prin mânie, nici
prin rãzboi.
21. În locul lui se va ridica* un om

dispreþuit, fãrã sã aibã putere împãrã-
teascã; dar se va ridica deodatã ºi va
pune mâna pe împãrãþie prin uneltire.

*Cap. 7.8; 8.9,23,25.

22. Oºtile* se vor revãrsa ca un râu
înaintea lui, dar vor fi nimicite împreunã
cu o cãpetenie** a legãmântului.

*Vers. 10. **Cap. 8.10,11,25.

23. Dupã ce se vor uni cu el, el va
întrebuinþa* o viclenie; va porni ºi va
birui cu puþinã lume. *Cap. 8.25.

24. Va intra pe neaºteptate în locurile
cele mai roditoare ale þinutului; va
face ce nu fãcuserã nici pãrinþii lui,
nici pãrinþii pãrinþilor lui: va împãrþi
prada, jafurile ºi bogãþiile; va urzi la
planuri împotriva cetãþuilor, ºi aceasta
va þine o vreme.
25. Apoi va porni în fruntea unei

mari oºtiri, cu puterea ºi mânia lui,
împotriva împãratului de la miazãzi.
ªi împãratul de la miazãzi se va prinde
la rãzboi cu o oaste mare ºi foarte
puternicã; dar nu va putea sã þinã
piept, cãci se vor urzi planuri rele
împotriva lui.
26. Cei ce vor mânca bucate de la

masa lui îi vor aduce pieirea; oºtile lui
se vor împrãºtia ca un râu*, ºi morþii
vor cãdea în mare numãr. *Vers. 10,22.

27. Cei doi împãraþi nu vor cãuta
decât sã-ºi facã rãu unul altuia, vor sta
la aceeaºi masã ºi vor vorbi cu
viclenie. Dar nu vor izbuti, cãci
sfârºitul* nu va veni decât la vremea
hotãrâtã. *Vers. 29,35,42. Cap. 8.19.

28. Când se va întoarce în þara lui cu
mari bogãþii, în inima* lui va fi
vrãjmaº legãmântului sfânt, va lucra
împotriva lui, ºi apoi se va întoarce în
þara lui. *Vers. 22.

29. La o vreme hotãrâtã, va porni
din nou împotriva împãratului de mia-
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zãzi; dar de data aceasta* lucrurile nu
vor mai merge ca mai înainte**.

*Vers. 25. **Vers. 23.

30. Ci niºte corãbii* din Chitim vor
înainta împotriva lui; iar el, deznã-
dãjduit, se va întoarce înapoi. Apoi,
mânios împotriva legãmântului sfânt**,
nu va sta cu mâinile în sân; ci, la
întoarcere, se va înþelege cu cei ce vor
pãrãsi legãmântul sfânt.

*Num. 24.24. Ier. 2.10. **Vers. 28.

31. Niºte oºti trimise de el vor veni ºi
vor spurca* Sfântul Locaº, cetãþuia,
vor face sã înceteze jertfa necurmatã
ºi vor aºeza urâciunea pustiitorului.
Va ademeni prin linguºiri pe cei ce rup
legãmântul. *Cap. 8.11; 12.11.

32. Dar aceia din popor care vor
cunoaºte pe Dumnezeul lor vor rãmâne
tari ºi vor face mari isprãvi.
33. Înþelepþii* poporului vor învãþa

pe mulþi. Unii vor cãdea pentru o
vreme, loviþi de sabie** ºi de flacãrã,
de robie ºi de jaf. *Mal. 2.7. **Evr. 11.35, etc.

34. Când vor cãdea, vor fi ajutaþi puþin,
ºi mulþi se vor uni cu ei din fãþãrnicie.
35. Chiar ºi din cei înþelepþi, mulþi

vor cãdea, ca sã fie încercaþi*, curãþaþi
ºi albiþi, pânã la vremea sfârºitului**,
cãci sfârºitul† nu va fi decât la vremea
hotãrâtã.

*Cap. 12.10. 1 Pet. 1.7. **Vers. 40. Cap. 8.17,19. †Vers. 29.

36. Împãratul va face* ce va voi; se
va înãlþa**, se va slãvi mai presus de
toþi dumnezeii ºi va spune lucruri
nemaiauzite împotriva† Dumnezeului
dumnezeilor; ºi va propãºi pânã va
trece mânia, cãci ce este hotãrât se
va†† împlini. *Vers. 16. **Cap. 7.8,25; 8.25. 
2 Tes. 2.4. Apoc. 13.5,6. †Cap. 8.11,24,25. ††Cap. 9.27.

37. Nu va þine seamã nici de dum-
nezeii pãrinþilor sãi, nici de dorinþa*
femeilor; cu un cuvânt, nu va þine
seamã** de nici un dumnezeu, ci se va
slãvi pe sine mai presus de toþi.

*1 Tim. 4.3. **Isa. 14.13. 2 Tes. 2.4.

38. În schimb, va cinsti pe dumnezeul
cetãþuilor; acestui dumnezeu, pe care
nu-l cunoºteau pãrinþii sãi, îi va aduce
cinste cu aur ºi argint, cu pietre
scumpe ºi lucruri de preþ.
39. Cu ajutorul acestui dumnezeu

strãin va lucra împotriva locurilor
întãrite; cui îl va recunoaºte, îi va da
mare cinste, îl va face sã domneascã
peste mulþi ºi le va împãrþi moºii ca
rãsplatã.
40. La vremea sfârºitului*, împãratul

de la miazãzi se va împunge cu el. ªi
împãratul de la miazãnoapte se va
nãpusti ca o furtunã** peste el, cu care
ºi cãlãreþi†, ºi cu multe corãbii; va
înainta asupra þãrilor lui, se va revãrsa
ca un râu†† ºi le va îneca. *Vers. 35. **Isa. 
21.1. Zah. 9.14. †Ezec. 38.4,15. Apoc. 9.16. ††Vers. 10,22.

41. Va intra ºi în þara cea minunatã, ºi
zeci de mii vor cãdea. Dar Edomul*,
Moabul ºi fruntaºii copiilor lui Amon
vor scãpa din mâna lui. *Isa. 11.14.

42. Îºi va întinde mâna peste felurite
þãri ºi nici þara Egiptului nu va scãpa.
43. Ci se va face stãpân pe vistieriile

de aur ºi de argint ºi pe toate lucrurile
scumpe ale Egiptului. Libienii ºi etio-
pienii vor veni în alai dupã el*.

*Exod 11.8. Judc. 4.10.

44. Dar niºte zvonuri venite de la
rãsãrit ºi de la miazãnoapte îl vor
înspãimânta, ºi atunci va porni cu o
mare mânie ca sã prãpãdeascã ºi sã
nimiceascã cu desãvârºire pe mulþi.
45. Îºi va întinde corturile palatului

sãu între mare ºi muntele* cel slãvit ºi
sfânt. Apoi îºi va ajunge** sfârºitul, ºi
nimeni nu-i va fi într-ajutor.

*Ps. 48.2. Vers. 16,41. 2 Tes. 2.4. **2 Tes. 2.8. Apoc. 19.20.

121. În vremea aceea se va scula
marele voievod Mihail*, ocroti-

torul copiilor poporului tãu; cãci
aceasta va fi o vreme de strâmtorare**
cum n-a mai fost de când sunt neamu-
rile ºi pânã la vremea aceasta. Dar în
vremea aceea, poporul tãu† va fi
mântuit, ºi anume oricine va fi gãsit
scris†† în carte. *Cap. 10.13,21. **Isa. 26.20,21. 
Ier. 30.7. Mat. 24.21. Apoc. 16.18. †Rom. 11.26. ††Exod 32.32.
Ps. 56.8; 69.28. Ezec. 13.9. Luca 10.20. Filp. 4.3. Apoc. 3.5; 13.8.

2. Mulþi din cei ce dorm în þãrâna
pãmântului se vor scula: unii pentru
viaþa veºnicã*, ºi alþii pentru ocarã**
ºi ruºine veºnicã. *Mat. 25.46. 
Ioan 5.28,29. Fapt. 24.15. **Isa. 66.24. Rom. 9.21.

3. Cei înþelepþi* vor strãluci** ca
strãlucirea cerului, ºi cei† ce vor învãþa
pe mulþi sã umble în neprihãnire vor
strãluci ca stelele††, în veac ºi în veci
de veci. *Cap. 11.33,35. 
**Prov. 4.18. Mat. 13.43. †Iac. 5.20. ††1 Cor. 15.41,42.

4. Tu* însã, Daniele, þine ascunse**
aceste cuvinte ºi pecetluieºte cartea
pânã la vremea sfârºitului†. Atunci
mulþi o vor citi, ºi cunoºtinþa va
creºte.”
*Vers. 9. Cap. 8.26. **Apoc. 10.4; 22.10. †Vers. 9.Cap. 10.1. 

5. ªi eu, Daniel, m-am uitat ºi iatã cã
alþi doi oameni stãteau în picioare,
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unul dincoace de râu, ºi altul dincolo
de malul râului*. *Cap. 10.4.

6. Unul din ei a zis omului* aceluia
îmbrãcat în haine de in, care stãtea
deasupra apelor râului: „Cât** va mai
fi pânã la sfârºitul acestor minuni?”

*Cap. 10.5. **Cap. 8.13.

7. ªi am auzit pe omul acela îmbrãcat
în haine de in, care stãtea deasupra
apelor râului; el ºi-a ridicat spre ceruri
mâna dreaptã* ºi mâna stângã ºi a
jurat pe Cel ce trãieºte veºnic** cã va
mai fi† o vreme, douã vremi ºi o
jumãtate de vreme ºi cã toate aceste
lucruri se vor sfârºi când puterea††
poporului sfânt*† va fi zdrobitã de
tot.
*Deut. 32.40. Apoc. 10.5,6. **Cap. 4.34. †Cap. 7.25; 11.13.
Apoc. 12.14. ††Luca 21.24. Apoc. 10.7. *†Cap. 8.24.

8. Eu am auzit, dar n-am înþeles; ºi
am zis: „Domnul meu, care va fi
sfârºitul acestor lucruri?”

9. El a rãspuns: „Du-te, Daniele! Cãci
cuvintele acestea vor fi ascunse ºi
pecetluite pânã* la vremea sfârºitului.

*Vers. 4.
10. Mulþi* vor fi curãþaþi, albiþi ºi

lãmuriþi; cei rãi vor face rãul** ºi nici
unul din cei rãi nu va înþelege, dar cei
pricepuþi† vor înþelege.
*Cap. 11.35. Zah. 13.9. **Osea 14.9. Apoc. 9.20; 22.11. †Cap.
11.33,35. Ioan 7.17; 8.47; 18.37.
11. De la vremea când* va înceta

jertfa necurmatã ºi de când se va aºeza
urâciunea pustiitorului, vor mai fi o
mie douã sute nouãzeci de zile.

*Cap. 8.11; 11.31.
12. Ferice de cine va aºtepta ºi va

ajunge pânã la o mie trei sute treizeci
ºi cinci de zile!
13. Iar tu, du-te*, pânã va veni

sfârºitul; tu te vei odihni** ºi te vei
scula iarãºi† odatã în partea ta de
moºtenire, la sfârºitul zilelor.”

*Vers. 9. **Isa. 57.2. Apoc. 14.13. †Ps. 1.5.
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Închinarea la idoli

11. Cuvântul Domnului spus lui
Osea, fiul lui Beeri, pe vremea lui

Ozia, Iotam, Ahaz, Ezechia, împãraþii
lui Iuda, ºi pe vremea lui Ieroboam,
fiul lui Ioas, împãratul lui Israel.
2. Întâia datã când a vorbit Domnul

cãtre Osea, Domnul a zis lui Osea:
„Du-te* ºi ia-þi o nevastã curvã ºi
copii din curvie; cãci þara** a sãvârºit
o mare curvie, pãrãsind pe Domnul!”
*Cap. 3.1. **Deut. 31.16. Ps. 73.27. Ier. 2.13. Ezec. 23.3, etc.

3. El s-a dus ºi a luat pe Gomera,
fiica lui Diblaim. Ea a zãmislit ºi i-a
nãscut un fiu.
4. ªi Domnul i-a zis: „Pune-i numele

Izreel; cãci, peste puþinã vreme, voi
pedepsi* casa lui Iehu pentru sângele
vãrsat la Izreel ºi voi pune capãt**
domniei lui peste casa lui Israel.

*2 Împ. 10.11. **2 Împ. 15.10,12.

5. În ziua aceea*, voi sfãrâma arcul
lui Israel în valea Izreel.” *2 Împ. 15.29.

6. Ea a zãmislit din nou ºi a nãscut o
fatã. ªi Domnul a zis lui Osea: „Pune-i
numele Lo-Ruhama (Cea fãrã îndu-
rare); cãci* nu voi mai avea milã de
casa lui Israel, n-o voi mai ierta!

*2 Împ. 17.6,23.

7. Dar voi avea milã* de casa lui

Iuda ºi-i voi izbãvi prin Domnul
Dumnezeul lor; dar nu-i voi izbãvi**
nici prin arc, nici prin sabie, nici prin
lupte, nici prin cai, nici prin cãlãreþi.”

*2 Împ. 19.35. **Zah. 4.6; 9.10.

8. Ea a înþãrcat pe Lo-Ruhama; apoi
iar a zãmislit ºi a nãscut un fiu.
9. ªi Domnul a zis: „Pune-i numele

Lo-Ami (Nu-i poporul meu); cãci voi
nu sunteþi poporul Meu, ºi Eu nu voi fi
Dumnezeul vostru.
10. Totuºi numãrul* copiilor lui

Israel va fi ca nisipul mãrii care nu se
poate nici mãsura, nici numãra; ºi de
unde** li se zicea: „Nu† sunteþi
poporul Meu”, li se va zice: „Copiii††
Dumnezeului celui Viu”!
*Gen. 32.12. Rom. 9.27,28. **Rom. 9.25,26. 1 Pet. 2.10.
†Cap. 2.23. ††Ioan 1.12. 1 Ioan 3.1.

11. Atunci* copiii lui Iuda ºi copiii
lui Israel se vor strânge la un loc, îºi
vor pune o singurã cãpetenie ºi vor
ieºi din þarã; cãci mare va fi ziua lui
Izreel. *Isa. 11.12,13. Ier. 3.18. Ezec. 34.23; 37.16-24.

21. Ziceþi fraþilor voºtri: „Ami”
(Poporul meu), ºi surorilor voastre,

„Ruhama” (Cea înduratã)!
2. Plângeþi-vã, plângeþi-vã împotriva

mamei voastre! Cãci* nu este nevasta
Mea, ºi Eu nu sunt bãrbatul ei! Sã-ºi
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depãrteze** curviile dinaintea ei ºi
preacurviile de la þâþele ei!

*Isa. 50.1. **Ezec. 16.25.

3. Altfel, o dezbrac* în pielea goalã,
cum era în ziua naºterii ei**, o fac ca
un pustiu, ca un pãmânt uscat† ºi o las
sã moarã de sete††! *Ier. 13.22,26. 
Ezec. 16.37,39. **Ezec. 16.4. †Ezec. 19.13. ††Amos 8.11,13.

4. Nu voi avea milã de copiii ei, cãci
sunt copii din curvie*. *Ioan 8.41.

5. Mama* lor a curvit; cea care i-a
nãscut s-a necinstit; cãci a zis: „Voi
alerga dupã ibovnicii mei care îmi dau
pâinea** ºi apa mea, lâna ºi inul meu,
untdelemnul ºi bãuturile mele!”
*Isa. 1.21. Ier. 3.1,6,8,9. Ezec. 16.15,16, etc. **Ier. 44.17.
Vers. 8,12.

6. De aceea iatã, îi voi astupa* drumul
cu spini, i-l voi astupa cu un zid, ca sã
nu-ºi mai afle cãrãrile.

*Iov 3.23; 19.8. Plân. 3.7,9.

7. Va alerga dupã ibovnicii ei, dar 
nu-i va ajunge; îi va cãuta, dar nu-i va
gãsi. Apoi va zice: „Hai sã mã* întorc
iarãºi la bãrbatul** meu cel dintâi,
cãci eram mai fericitã atunci decât
acum!” *Cap. 5.15. Luca 15.18. **Ezec. 16.8.

8. N-a cunoscut* cã Eu** îi dãdeam
grâul, mustul ºi untdelemnul ºi au
închinat slujbei lui Baal argintul ºi
aurul cel mult pe care i-l dãdeam.

*Isa. 1.3. **Ezec. 16.17-19.

9. De aceea Îmi voi lua iarãºi înapoi*
grâul la vremea lui ºi mustul la
vremea lui ºi Îmi voi ridica iarãºi de la
ea lâna ºi inul pe care i le dãdusem ca
sã-i acopere goliciunea. *Vers. 3.

10. ªi acum îi voi descoperi* ruºinea
înaintea ibovnicilor ei, ºi nici unul n-o
va scoate din mâna Mea. *Ezec. 16.37; 23.29.

11. Voi face* sã înceteze toatã bucuria
ei, sãrbãtorile** ei, lunile ei cele noi,
Sabatele ei ºi toate praznicele ei.

*Amos 8.10. **1 Împ. 12.32. Amos 8.5.

12. Îi voi pustii ºi viile ºi smochinii,
despre care* zicea: „Aceasta este plata
pe care mi-au dat-o ibovnicii mei!” Le
voi preface** într-o pãdure ºi le vor
mânca fiarele câmpului.

*Vers. 5. **Ps. 80.12,13. Isa. 5.5.

13. O voi pedepsi pentru zilele când
tãmâia Baalilor, când se gãtea* cu
veriga de nas, cu salba ei ºi alerga
dupã ibovnicii ei, uitând de Mine, zice
Domnul. *Ezec. 23.40,42.

14. De aceea iatã, o voi ademeni ºi o
voi duce* în pustiu, ºi-i voi vorbi pe
placul inimii ei. *Ezec. 20.35.

15. Acolo îi voi da iarãºi viile, ºi valea

Acor* i-o voi preface într-o uºã de
nãdejde ºi acolo va cânta ca în vremea
tinereþii ei** ºi ca în ziua când s-a
suit† din þara Egiptului.
*Ios. 7.26. Isa. 65.10. **Ier. 2.2. Ezec. 16.8,22,60. †Exod 15.1.

16. În ziua aceea, zice Domnul, Îmi
vei zice: „Bãrbatul meu!”, ºi nu-Mi
vei mai zice: „Stãpânul meu!”
17. Voi scoate* din gura ei numele

Baalilor, ca sã nu mai fie pomeniþi pe
nume. *Exod 23.13. Ios. 23.7. Ps. 16.4. Zah. 13.2.

18. În ziua aceea, voi încheia pentru
ei un legãmânt* cu fiarele câmpului, cu
pãsãrile cerului ºi cu târâtoarele pãmân-
tului, voi sfãrâma din þarã arcul**,
sabia ºi orice unealtã de rãzboi ºi-i voi
face sã locuiascã† în liniºte.
*Iov 5.23. Isa. 11.6-9. Ezec. 34.25. **Ps. 46.9. Isa. 2.4. Ezec.
39.9,10. Zah. 9.10. †Lev. 26.5. Ier. 23.6.

19. Te voi logodi cu Mine pentru
totdeauna; te voi logodi cu Mine prin
neprihãnire, judecatã, mare bunãtate ºi
îndurare;
20. te voi logodi cu Mine prin credin-

cioºie ºi vei cunoaºte* pe Domnul!
*Ier. 31.33,34. Ioan 17.3.

21. În ziua aceea, voi* asculta, zice
Domnul, voi asculta cerurile, ºi ele
vor asculta pãmântul; *Zah. 8.12.

22. pãmântul va asculta grâul, mustul
ºi untdelemnul, ºi acestea* vor asculta
pe Izreel1. *Cap. 1.4.

23. Îmi voi sãdi* pe Lo-Ruhama în
þarã ºi-i voi da îndurare**; voi zice†
lui Lo-Ami: „Tu eºti poporul Meu!”,
ºi el va rãspunde: „Dumnezeul meu!”
*Ier. 31.27. Zah. 10.9. **Cap. 1.6. †Cap. 1.10. Zah. 13.9. Rom.
9.26. 1 Pet. 2.10.

31. „Domnul mi-a zis: „Du-te* iarãºi
ºi iubeºte o femeie iubitã de un

ibovnic** ºi preacurvã; iubeºte-o cum
iubeºte Domnul pe copiii lui Israel,
care se îndreaptã spre alþi dumnezei ºi
care iubesc turtele de stafide!”

*Cap. 1.2. **Ier. 3.20.

2. Mi-am cumpãrat-o cu cincispre-
zece sicli de argint, un omer de orz ºi
un letec de orz.
3. ªi i-am zis: „Rãmâi* multã vreme

numai a mea, nu te deda la curvie, nu
mai fi a nici unui alt bãrbat, ºi voi fi ºi
eu la fel cu tine!” *Deut. 21.13.

4. Cãci copiii lui Israel vor rãmâne
multã vreme fãrã împãrat*, fãrã cãpe-
tenie, fãrã jertfã, fãrã chip de idol, fãrã
efod** ºi fãrã terafimi†.

*Cap. 10.3. **Exod 28.6. †Judc. 17.5.
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1. Adicã: Pe care o sãdeºte Dumnezeu



5. Dupã aceea, copiii lui Israel se vor
întoarce ºi vor cãuta* pe Domnul
Dumnezeul lor ºi pe împãratul lor
David**; ºi vor tresãri la vederea
Domnului ºi a bunãtãþii Lui, în vre-
murile de pe urmã†.”
*Ier. 50.4,5. Cap. 5.6. **Ier. 30.9. Ezec. 34.23,24; 37.22,24.
†Isa. 2.2. Ier. 30.24. Ezec. 38.8,16. Dan. 2.28. Mica 4.1.

Nelegiuirea lui Israel ºi Iuda – Mustrãri
ºi fãgãduinþe

41. „Ascultaþi cuvântul Domnului,
copiii lui Israel! Cãci Domnul are o

judecatã* cu locuitorii þãrii, pentru cã
nu este adevãr, nu este îndurare, nu
este cunoºtinþã** de Dumnezeu în
þarã. *Isa. 1.18; 
3.13,14. Ier. 25.31. Cap. 12.2. Mica 6.2. **Ier. 4.22; 5.4.

2. Fiecare jurã strâmb ºi minte, ucide,
furã ºi preacurveºte; nãpãstuieºte ºi
face omoruri dupã omoruri.
3. De aceea, þara se va jeli*, toþi cei

ce o locuiesc vor tânji** împreunã cu
fiarele câmpului ºi pãsãrile cerului;
chiar ºi peºtii mãrii vor pieri.

*Ier. 4.28; 12.4. Amos 5.16; 8.8. **Þef. 1.3.

4. Dar nimeni sã nu certe pe altul,
nimeni sã nu mustre pe altul, cãci
poporul tãu este ca cei ce se ceartã* cu
preoþii. *Deut. 17.12.

5. Te vei poticni ziua*, prorocul se va
poticni ºi el împreunã cu tine noaptea,
ºi pe mama ta o voi nimici. *Ier. 6.4,5; 15.8.

6. Poporul Meu* piere din lipsã de
cunoºtinþã. Fiindcã ai lepãdat cunoº-
tinþa, ºi Eu te voi lepãda ºi nu-Mi vei
mai fi preot. Fiindcã ai uitat Legea
Dumnezeului tãu, voi uita ºi Eu pe
copiii tãi! *Isa. 5.13.

7. Cu cât* s-au înmulþit, cu atât au
pãcãtuit împotriva Mea. De aceea, le
voi preface slava** în ocarã.

*Cap. 13.6. **1 Sam. 2.30. Mal. 2.9. Filp. 3.19.

8. Ei se hrãnesc din jertfele pentru
pãcatele poporului Meu ºi sunt lacomi
de nelegiuirile lui.
9. Dar ºi preotului* i se va întâmpla

ca ºi poporului; îl voi pedepsi dupã
umbletele lui ºi-i voi rãsplãti dupã
faptele lui. *Isa. 24.2. Ier. 5.31.

10. Vor mânca*, ºi tot nu se vor sãtura,
vor curvi, ºi tot nu se vor înmulþi,
pentru cã au pãrãsit pe Domnul ºi
poruncile Lui. *Lev. 26.26. Mica 6.14. Hag. 1.6.

11. Curvia, vinul ºi mustul iau minþile*
omului. *Isa. 28.7. Ecl. 7.7.

12. Poporul Meu îºi întreabã lemnul*
lui, ºi toiagul lui îi proroceºte; cãci

duhul curviei** îi duce în rãtãcire ºi
sunt necredincioºi Dumnezeului lor.

*Ier. 2.27. Hab. 2.19. **Isa. 44.20. Cap. 4.5.

13. Aduc jertfe* pe vârful munþilor,
ard tãmâie pe dealuri, sub stejari,
plopi ºi terebinþi a cãror umbrã este
plãcutã. De aceea**, fetele voastre
curvesc, ºi nurorile voastre sunt prea-
curve. *Isa. 1.29; 
57.5,7. Ezec. 6.13; 20.28. **Amos 7.17. Rom. 1.28.

14. Nu pot pedepsi pe fetele voastre
pentru cã sunt curve, nici pe nurorile
voastre pentru cã sunt preacurve, cãci
ei înºiºi se duc la o parte cu niºte
curve ºi jertfesc împreunã cu desfrâ-
natele din temple. Poporul fãrã minte*
aleargã spre pieire. *Vers. 1,6.

15. Dacã tu curveºti, Israele, mãcar
Iuda sã nu se facã vinovat. Nu vã
duceþi* mãcar la Ghilgal, nu vã suiþi la
Bet-Aven** ºi nu juraþi† zicând: „Viu
este Domnul!” *Cap. 9.15; 12.11. Amos 4.4; 
5.5. **1 Împ. 12.29. Cap. 10.5. †Amos 8.14. Þef. 1.5.

16. Pentru cã Israel dã din picioare*
ca o mânzatã neîmblânzitã; ºi sã-l mai
pascã Domnul acum ca pe un miel în
imaºuri întinse! *Ier. 3.6; 7.24; 8.5. Zah. 7.11.

17. Efraim s-a lipit de idoli: lasã-l* în
pace! *Mat. 15.14.

18. Abia au încetat sã bea ºi se dedau
la curvie; cârmuitorii lor* sunt lacomi,
da, sunt lacomi dupã ruºine!

*Mica 3.11; 7.3.

19. Vântul* îi va strânge cu aripile
lui ºi vor fi daþi de ruºine** cu altarele
lor! *Ier. 4.11,12; 51.1. **Isa. 1.29. Ier. 2.26.

51. Ascultaþi lucrul acesta, preoþi! Ia
aminte, casa lui Israel! ªi pleacã

urechea, casa împãratului! Cãci pe voi
vã ameninþã judecata, pentru cã aþi
fost o cursã* la Miþpa ºi un laþ întins
pe Tabor! *Cap. 6.9.

2. Necredincioºii se afundã* în nele-
giuire, dar voi avea Eu pedepse pentru
toþi! *Isa. 29.15.

3. Cunosc* Eu doar pe Efraim, ºi
Israel nu-Mi este ascuns; ºtiu cã tu,
Efraime, ai curvit** ºi cã Israel s-a
spurcat. *Amos 3.2. **Ezec. 23.5, etc. Cap. 4.17.

4. Faptele lor nu le îngãduie sã se
întoarcã la Dumnezeul lor, cãci un duh
de curvie* este în inima lor ºi nu
cunosc pe Domnul! *Cap. 4.12.

5. Dar mândria* lui Israel va fi mar-
torã împotriva lui, ºi Israel ºi Efraim
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vor cãdea prin nelegiuirea lor, ºi Iuda
va cãdea ºi el cu ei. *Cap. 7.10.

6. Vor merge* cu oile ºi boii lor sã
caute pe Domnul, dar nu-L vor gãsi
nicidecum: cãci S-a depãrtat din
mijlocul lor. *Prov. 1.28. 
Isa. 1.15. Ier. 11.11. Ezec. 8.18. Mica 3.4. Ioan 7.34.

7. Au fost necredincioºi* Domnului,
cãci au nãscut copii din curvie; acum
îi va înghiþi o lunã** nouã cu avuþiile lor.

*Isa. 48.8. Ier. 3.20; 5.11. Cap. 6.7. Mal. 2.11. **Zah. 11.8.

8. Sunaþi* din trâmbiþã la Ghibeea,
sunaþi din trâmbiþã la Rama! Strigaþi**
la Bet-Aven†! Iatã-i pe urma ta††,
Beniamine! *Cap. 8.1. 
Ioel 2.1. **Isa. 10.30. †Ios. 7.2. Cap. 4.15. ††Judc. 5.14.

9. Efraim va fi pustiit în ziua pedepsei:
ce vestesc Eu împotriva seminþiilor lui
Israel va veni negreºit!
10. Cãpeteniile lui Iuda sunt ca cei ce

mutã* semnul de la hotare; ca apa Îmi
voi vãrsa mânia peste ei!

*Deut. 19.14; 27.17.

11. Efraim este asuprit*, zdrobit în
judecatã, cãci a urmat învãþãturile
care-i plãceau**.

*Deut. 28.33. **1 Împ. 12.28. Mica 6.16.

12. Voi fi ca o molie pentru Efraim,
ca o putreziciune* (a dinþilor) pentru
casa lui Iuda. *Prov. 12.4.

13. Când îºi vede Efraim boala,
ºi Iuda rãnile*, Efraim aleargã în
Asiria** ºi trimite la împãratul† Iareb,
mãcar cã împãratul acesta nu poate
nici sã vã facã sãnãtoºi, nici sã vã
lecuiascã rãnile.

*Ier. 30.12. **2 Împ. 15.19. Cap. 7.11; 12.1. †Cap. 10.6.

14. Voi fi* ca un leu pentru Efraim ºi
ca un pui de leu pentru casa lui Iuda;
Eu, da, Eu voi sfâºia** ºi apoi voi
pleca, voi lua, ºi nimeni nu-Mi va rãpi
prada. *Plân. 3.10. Cap. 13.7,8. **Ps. 50.22.

15. Voi pleca, Mã voi întoarce în
locuinþa Mea, pânã când vor mãrturisi*
cã sunt vinovaþi ºi vor cãuta faþa Mea.
Când vor fi în necaz**, vor alerga la
Mine.” *Lev. 26.40,41. 
Ier. 29.12,13. Ezec. 6.9; 20.43; 36.31. **Ps. 78.34.

61. „Veniþi sã ne întoarcem la Dom-
nul! Cãci El ne-a sfâºiat*, dar tot

El** ne va vindeca; El ne-a lovit, dar
tot El ne va lega rãnile.

*Deut. 32.39. 1 Sam. 2.6. Iov 5.18. Cap. 5.14. **Ier. 30.17.

2. El* ne va da iarãºi viaþa în douã
zile; a treia zi ne va scula, ºi vom trãi
înaintea Lui. *1 Cor. 15.4.

3. Sã cunoaºtem*, sã cãutãm sã
cunoaºtem pe Domnul! Cãci El Se iveºte

ca zorile dimineþii** ºi va veni† la noi
ca o ploaie††, ca ploaia de primãvarã
care udã pãmântul!” –

*Isa. 54.13. **2 Sam. 23.4. †Ps. 72.6. ††Iov 29.23.

4. „Ce* sã-þi fac, Efraime? Ce sã-þi
fac, Iudo? Evlavia voastrã este ca
norul** de dimineaþã ºi ca roua care
trece curând. *Cap. 11.8. **Cap. 13.3.

5. De aceea îi voi biciui prin proroci*,
îi voi ucide prin cuvintele** gurii
Mele, ºi judecãþile Mele vor strãluci
ca lumina! *Ier. 1.10; 5.14. **Ier. 23.29. Evr. 4.12.

6. Cãci bunãtate* voiesc, nu jertfe**,
ºi cunoºtinþã† de Dumnezeu, mai mult
decât arderi de tot!
*1 Sam. 15.22. Ecl. 5.1. Mica 6.8. Mat. 9.13; 12.7. **Ps.
50.8,9. Prov. 21.3. Isa. 1.11. †Ier. 22.16. Ioan 17.3.

7. Dar ei au cãlcat* legãmântul, ca
oricare om de rând; ºi nu Mi-au fost
credincioºi** atunci. *Cap. 8.1. **Cap. 5.7.

8. Galaadul* este o cetate de nelegiuiþi,
plinã de urme de sânge! *Cap. 12.11.

9. Ceata preoþilor* este ca o ceatã de
tâlhari care stã la pândã, sãvârºind
omoruri pe drumul Sihemului; da, se
dedau la miºelii. *Ier. 11.9. Ezec. 22.25. Cap. 5.1,2.

10. În casa lui Israel am vãzut lucruri*
grozave: acolo Efraim curveºte**,
Israel se spurcã.

*Ier. 5.30. **Cap. 4.12,13,17.

11. ªi þie, Iudo, îþi este pregãtit* un
seceriº, când voi aduce** înapoi pe
robii de rãzboi ai poporului Meu!

*Ier. 51.33. Ioel 3.13. Apoc. 14.15. **Ps. 126.1.

71. Când vreau sã vindec pe Israel,
atunci se descoperã nelegiuirea lui

Efraim ºi rãutatea Samariei, cãci
lucreazã cu vicleºug*. Înãuntru vine
hoþul, ºi ceata de tâlhari jefuieºte
afarã. *Cap. 5.1; 6.10.

2. ªi nu se gândesc în inima lor cã Eu
Îmi aduc aminte* de toatã rãutatea lor;
faptele lor** îi ºi înconjoarã ºi stau
înaintea† Mea!

*Ier. 17.1. **Ps. 9.16. Prov. 5.22. †Ps. 90.8.

3. Ei veselesc pe împãrat cu rãutatea
lor ºi pe cãpetenii cu minciunile* lor.

*Rom. 1.32.

4. Toþi* sunt preacurvari, ca un cuptor
încãlzit de brutar: ºi brutarul înceteazã
sã mai aþâþe focul, de când a frãmântat
plãmãdeala pânã s-a ridicat.

*Ier. 9.2.

5. În ziua împãratului nostru, cãpe-
teniile se îmbolnãvesc de prea mult
vin, împãratul dã mâna cu batjoco-
ritorii.
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6. Le arde inima dupã curse ca un
cuptor; toatã noaptea le fumegã mânia,
iar dimineaþa arde ca un foc aprins.
7. Toþi ard ca un cuptor ºi îºi

mãnâncã judecãtorii; toþi împãraþii*
lor cad**; nici unul† din ei nu Mã
cheamã. *Cap. 8.4. **2 Împ. 15.10,14,25,30. †Isa. 64.7.

8. Efraim se amestecã* printre popoare,
Efraim este o turtã care n-a fost
întoarsã. *Ps. 106.35.

9. Niºte strãini* îi mãnâncã puterea,
ºi el nu-ºi dã seama, îl apucã bãtrâ-
neþea, ºi el nu-ºi dã seama. *Cap. 8.7.

10. Mãcar cã mândria* lui Israel
mãrturiseºte împotriva lui, tot nu
se întorc** la Domnul Dumnezeul lor
ºi tot nu-L cautã, cu toate aceste
pedepse! *Cap. 5.5. **Isa. 9.13.

11. Ci Efraim* a ajuns ca o turturicã
proastã, fãrã pricepere; ei cheamã
Egiptul** ºi aleargã în Asiria.

*Cap. 11.11. **2 Împ. 15.19; 17.4. Cap. 5.13; 9.3; 12.1.

12. Dar ori de câte ori se duc, Îmi voi
întinde* laþul peste ei, îi voi doborî ca
pe pãsãrile cerului; ºi-i voi pedepsi cum
le-am spus** în adunarea lor. *Ezec. 12.13. 
**Lev. 26.14, etc. Deut. 28.15, etc. 2 Împ. 17.13,18.

13. Vai de ei, pentru cã fug de Mine!
Pieirea vine peste ei pentru cã nu-Mi
sunt credincioºi! Aº vrea sã-i scap*,
dar ei spun minciuni împotriva Mea!

*Mica 6.4.

14. Nu strigã* cãtre Mine din inimã,
ci se bocesc în aºternutul lor; turbã
dupã grâu ºi must ºi se rãzvrãtesc
împotriva Mea.

*Iov 35.9,10. Ps. 78.36. Ier. 3.10. Zah. 7.5.

15. I-am pedepsit, le-am întãrit braþele,
dar ei gândesc rãu împotriva Mea.
16. Se întorc*, dar nu la Cel Prea-

înalt; sunt** ca un arc înºelãtor. Mai
marii lor vor cãdea uciºi de sabie, din
pricina vorbirii lor îndrãzneþe† care-i
va face de râs în þara Egiptului††.

*Cap. 11.7. **Ps. 78.57. †Ps. 73.9. ††Cap. 9.3,6.

81. Pune trâmbiþa* în gurã! Vrãj-
maºul vine ca un vultur** peste

Casa Domnului! Cãci au cãlcat† legã-
mântul Meu ºi au pãcãtuit împotriva
Legii Mele.

*Cap. 5.8. **Deut. 28.49. Ier. 4.13. Hab. 1.8. †Cap. 6.7.

2. Atunci vor striga* cãtre Mine:
„Dumnezeule, noi Te cunoaºtem**,
noi, Israel!” – *Ps. 78.34. Cap. 5.15. **Tit 1.16.

3. Israel a lepãdat binele cu scârbã;
de aceea vrãjmaºul îi va urmãri.
4. Au pus* împãraþi fãrã porunca

Mea ºi cãpetenii fãrã ºtirea Mea; au

fãcut idoli din argintul** ºi aurul lor:
de aceea vor fi nimiciþi.

*2 Împ. 15.13,17,25. **Cap. 2.8; 13.2.

5. Viþelul tãu este o scârbã, Samario!
Mânia Mea s-a aprins împotriva lor!
Pânã când* nu vor vrea ei sã se þinã
curaþi? *Ier. 13.27.

6. Idolul acesta vine din Israel, un
lucrãtor l-a fãcut, ºi nu este Dum-
nezeu. De aceea, viþelul Samariei va fi
fãcut bucãþi!
7. Fiindcã au semãnat* vânt, vor

secera furtunã. Nu le va creºte un spic
de grâu; ce va rãsãri nu va da fãinã, ºi,
dacã ar da, ar mânca-o strãinii**.

*Prov. 22.8. Cap. 10.12,13. **Cap. 7.9.

8. Israel este nimicit*! Acum ei au
ajuns printre neamuri ca un vas** fãrã
preþ. *2 Împ. 17.6. **Ier. 22.28; 48.38.

9. Cãci s-au dus* în Asiria, ca un
mãgar sãlbatic** care umblã rãzleþ.
Efraim a dat† daruri ca sã aibã
prieteni! *2 Împ. 15.19. **Ier. 2.24. †Isa. 30.6.

10. Chiar dacã ei dau daruri neamu-
rilor, tot îi voi apãsa*, ca sã înceteze
pentru puþinã vreme sã mai ungã vreun
împãrat ºi domni**.
*Ezec. 16.37. Cap. 10.10. **Isa. 10.8. Ezec. 26.7. Dan. 2.37.

11. Cãci Efraim a zidit multe altare*
ca sã pãcãtuiascã, ºi altarele acestea 
l-au fãcut sã cadã în pãcat. *Cap. 12.11.

12. Chiar dacã-i scriu toate porun-
cile* Legii Mele, totuºi ele sunt privite
ca ceva strãin. *Deut. 4.6,8. Ps. 119.18; 147.19,20.

13. Ei înjunghie* vitele pe care Mi le
aduc, ºi carnea le-o mãnâncã: de
aceea**, Domnul nu le primeºte!
Acum† Domnul Îºi aduce aminte de
nelegiuirea lor ºi le va pedepsi pãca-
tele: se†† vor întoarce în Egipt!
*Ier. 7.21. Zah. 7.6. **Ier. 14.10,12. Cap. 5.6; 9.4. Amos 5.22.
†Cap. 9.9. Amos 8.7. ††Deut. 28.68. Cap. 9.3,6; 11.5.

14. Cãci* Israel a uitat pe Cel ce l-a
fãcut**, ºi-a zidit† palate, ºi Iuda a
înmulþit cetãþile întãrite; de aceea
voi†† trimite foc în cetãþile lor, ºi le
va mistui palatele.” *Deut. 32.18. **Isa. 29.23. 
Efes. 2.10. †1 Împ. 12.31. ††Ier. 17.27. Amos 2.5.

91. Nu te bucura, Israele, nu te
veseli ca popoarele, pentru cã ai

curvit* pãrãsind pe Domnul, pentru cã
ai iubit o platã necuratã** în toate
ariile cu grâu!

*Cap. 4.12; 5.4,7. **Ier. 44.17. Cap. 2.12.

2. Aria* ºi teascul nu-i vor hrãni, ºi
mustul le va lipsi. *Cap. 2.9,12.

3. Nu vor rãmâne în þara* Dom-
nului; ci** Efraim se va întoarce în
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Egipt ºi vor† mânca în Asiria††
mâncãruri necurate.
*Lev. 25.23. Ier. 2.7; 16.18. **Cap. 8.13; 11.5. †Ezec. 4.13.
Dan. 1.8. ††2 Împ. 17.6. Cap. 11.11.

4. Nu* vor aduce Domnului vin ca
jertfã de bãuturã: cãci** nu-I vor fi
plãcute. Pâinea† lor le va fi ca o pâine
de jale; toþi cei ce vor mânca din ea se
vor face necuraþi; cãci pâinea lor va fi
numai pentru†† ei, nu va intra în Casa
Domnului!
*Cap. 3.4. **Ier. 6.20. Cap. 8.13. †Deut. 26.14. ††Lev. 17.11.

5. Ce veþi face în zilele de praznic*,
la sãrbãtorile Domnului? *Cap. 2.11.

6. Cãci iatã cã ei pleacã din pricina
pustiirii; Egiptul* îi va aduna, Moful
le va da morminte; ce au mai scump,
argintul** lor, va fi prada mãrãcinilor
ºi vor creºte spini în corturile lor.

*Vers. 3. Cap. 7.16. **Isa. 5.6; 32.13; 34.13. Cap. 10.8.

7. Vin zilele pedepsei, vin zilele
rãsplãtirii: Israel va vedea singur dacã
prorocul este nebun sau dacã omul
insuflat* aiureazã. ªi aceasta din
pricina mãrimii nelegiuirilor ºi rãzvrã-
tirilor tale. *Ezec. 13.3, etc. Mica 2.11. Þef. 3.4.

8. Efraim stã la pândã* împotriva
Dumnezeului meu, prorocului i se
întind laþuri de pãsãri pe toate cãile lui,
îl vrãjmãºesc în Casa Dumnezeului
sãu. *Ier. 6.17; 31.6. Ezec. 3.17; 33.7.

9. S-au afundat în stricãciune*, ca în
zilele Ghibei**; Domnul† Îºi va aduce
aminte de nelegiuirea lor, le va pedepsi
pãcatele.

*Isa. 31.6. Cap. 10.9. **Judc. 19.22. †Cap. 8.13.

10. „Am gãsit pe Israel ca pe niºte
struguri în pustiu, am vãzut pe pãrinþii
voºtri ca pe cele dintâi roade* ale unui
smochin în primãvarã**; dar ei s-au
dus la Baal-Peor†, s-au pus în slujba††
idolului scârbos*† ºi au ajuns†*
urâcioºi ca ºi acela pe care îl iubeau.
*Isa. 28.4. Mica 7.1. **Cap. 2.15. †Num. 25.3. Ps. 106.28.
††Cap. 4.14. *†Ier. 11.13. Judc. 6.32. †*Ps. 81.12. Ezec. 20.8.
Amos 4.5.

11. Slava lui Efraim va zbura ca o
pasãre: nu mai este nici o naºtere, nici
o însãrcinare ºi nici o zãmislire!
12. Chiar* dacã îºi vor creºte copiii,

îi voi lipsi** de ei înainte ca sã ajungã
oameni mari; ºi vai† de ei, când Îmi
voi întoarce†† privirile de la ei!
*Iov 27.14. **Deut. 28.41,62. †Deut. 31.17. 2 Împ. 17.18.
Cap. 5.6. ††1 Sam. 28.15,16.

13. Efraim, dupã cum vãd, îºi dã*
copiii la pradã; ºi Efraim** îºi va duce
singur copiii la cel ce-i va ucide!”

*Ezec. 26-28. **Vers. 16. Cap. 13.16.

14. Dã-le, Doamne!... Ce sã le dai?...
Dã-le un pântece* care sã nascã
înainte de vreme ºi þâþe seci!... 

*Luca 23.29.

15. „Toatã rãutatea lor este la Ghilgal*;
acolo M-am scârbit de ei. Din pricina
rãutãþii** faptelor lor îi voi izgoni din
Casa Mea. Nu-i mai pot iubi, toate
cãpeteniile† lor sunt niºte îndãrãtnici.

*Cap. 4.15; 12.11. **Cap. 1.6. †Isa. 1.23.

16. Efraim este lovit, rãdãcina i s-a
uscat; nu mai dau rod; ºi chiar dacã au
copii*, le voi omorî rodul iubit de ei.”

*Vers. 13.

17. Dumnezeul meu îi va lepãda,
pentru cã nu L-au ascultat: de aceea
vor rãtãci* printre neamuri. 

*Deut. 28.64,65.

101. Israel era o vie mãnoasã*, care
fãcea multe roade. Cu cât roadele

sale erau mai multe, cu atât mai multe
altare** a zidit; cu cât îi propãºea þara,
cu atât înfrumuseþa stâlpii† idoleºti.

*Naum 2.2. **Cap. 8.11; 12.11. †Cap. 8.4.

2. Inima lor este împãrþitã*: de aceea
vor fi pedepsiþi. Domnul le va surpa
altarele, le va nimici stâlpii idoleºti.

*1 Împ. 18.21. Mat. 6.24.

3. ªi curând* vor zice: „N-avem un
adevãrat împãrat, cãci nu ne-am temut
de Domnul; ºi împãratul pe care-l
avem, ce ar putea face el pentru noi?”

*Vers. 7. Cap. 3.4; 11.5. Mica 4.9. 

4. Ei rostesc vorbe deºarte, jurãminte
mincinoase, când încheie un legãmânt:
de aceea, pedeapsa va încolþi* ca o
buruianã otrãvitoare din brazdele câm-
piei! *Deut. 29.18. Amos 5.7; 6.12. Fapt. 8.23. Evr. 12.15.

5. Locuitorii Samariei se vor uimi de
viþeii* din Bet-Aven**; poporul va
jeli pe idol, ºi preoþii lui vor tremura
pentru el, pentru slava† lui care va
pieri din mijlocul lor. *1 Împ. 12.28,29. 
Cap. 8.5,6. **Cap. 4.15. †1Sam. 4.21,22. Cap. 8.11.

6. Da, el însuºi va fi dus în Asiria ca
dar împãratului* Iareb. Ruºinea va
cuprinde pe Efraim, ºi lui Israel îi va
fi ruºine de planurile** sale.

*Cap. 5.13. **Cap. 11.6.

7. S-a dus Samaria* ºi împãratul ei ca
o þãpligã pe faþa apelor. *Vers. 3,15.

8. Înãlþimile* din Bet-Aven, unde a
pãcãtuit** Israel, vor fi nimicite;
spini† ºi mãrãcini vor creºte pe alta-
rele lor. ªi†† vor zice munþilor:
„Acoperiþi-ne!”, ºi dealurilor: „Cãdeþi
peste noi!” *Cap. 4.15. **Deut. 9.21. 1 Împ. 12.30. 
†Cap. 9.6. ††Isa. 2.19. Luca 23.30. Apoc. 6.16; 9.6.
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9. „Din zilele Ghibei ai pãcãtuit,
Israele*! Acolo au stat ei, ca rãzboiul**
fãcut împotriva celor rãi sã nu-i apuce
la Ghibeea. *Cap. 9.9. **Judc. 20.

10. Îi voi pedepsi când voi vrea*, ºi
se vor strânge** popoare împotriva
lor, când îi voi pedepsi pentru îndoita
lor nelegiuire!

*Deut. 28.63. **Ier. 16.16. Ezec. 23.46,47. Cap. 8.10.

11. Efraim este o mânzatã* învãþatã la
jug, cãreia îi place sã treiere grâul, ºi i-
am cruþat gâtul sãu cel frumos; dar
acum voi înjuga pe Efraim, Iuda va ara,
ºi Iacov îi va grãpa.” *Ier. 50.11. Mica 4.13.

12. Semãnaþi* potrivit cu neprihã-
nirea, ºi veþi secera potrivit cu îndu-
rarea. Desþeleniþi-vã** un ogor nou!
Este vremea sã cãutaþi pe Domnul, ca
sã vinã ºi sã vã plouã mântuire.

*Prov. 11.18. **Ier. 4.3.

13. Aþi* arat rãul, aþi secerat nele-
giuirea ºi aþi mâncat rodul minciunii.
Cãci te-ai încrezut în carele tale de
luptã, în numãrul oamenilor tãi viteji.

*Iov 4.8. Prov. 22.8. Cap. 8.7. Gal. 6.7,8.

14. De aceea* se va stârni o zarvã
împotriva poporului tãu ºi toate cetãþuile
tale vor fi nimicite, cum a nimicit în
luptã ªalman-Bet-Arbel**, când mama†
a fost zdrobitã împreunã cu copiii ei.

*Cap. 13.16. **2 Împ. 18.34; 19.13. †Cap. 13.16.

15. Iatã ce vã va aduce Betel, din
pricina rãutãþii voastre peste mãsurã
de mare. În revãrsatul zorilor, se va
isprãvi* cu împãratul lui Israel! *Vers. 7.

111. „Când era tânãr Israel*, îl
iubeam ºi am chemat** pe fiul

Meu† din Egipt.
*Cap. 2.15. **Mat. 2.15. †Exod 4.22,23.

2. Dar cu cât prorocii îi chemau, cu
atât ei se depãrtau: au adus jertfe*
Baalilor ºi tãmâie chipurilor idoleºti.

*2 Împ. 17.16. Cap. 2.13; 13.2.

3. ªi totuºi Eu am învãþat* pe Efraim
sã meargã ºi l-am ridicat în braþe; dar
n-au vãzut cã Eu** îi vindecam.

*Deut. 1.31; 32.10-12. Isa. 46.3. **Exod 15.26.

4. I-am tras cu legãturi omeneºti, cu
funii de dragoste, am fost pentru ei ca
cel ce le ridicã jugul* de lângã gurã.
M-am aplecat spre ei ºi le-am dat de
mâncare**. *Lev. 26.13. **Ps. 78.25. Cap. 2.8.

5. Nu se vor mai întoarce în þara*
Egiptului; dar asirianul va fi împãratul
lor, pentru cã n-au voit sã se întoarcã**
la Mine. *Cap. 8.13; 9.3. **2 Împ. 17.13,14.

6. Sabia va nãvãli peste cetãþile lor,

va nimici, va mânca pe sprijinitorii
lor, din pricina planurilor* pe care 
le-au fãcut. *Cap. 10.6.

7. Poporul Meu este pornit sã se
depãrteze* de Mine; ºi dacã sunt
chemaþi** înapoi la Cel Preaînalt, nici
unul din ei nu cautã sã se ridice.

*Ier. 3.6, etc.; 8.5. Cap. 4.16. **Cap. 7.16.

8. Cum* sã te dau, Efraime? Cum sã
te predau, Israele? Cum sã-þi fac ca
Admei**? Cum sã te fac ca Þeboimul?
Mi se zbate inima† în Mine ºi tot
lãuntrul Mi se miºcã de milã!
*Ier. 9.7. Cap. 6.4. **Gen. 14.8; 19.24,25. Deut. 29.23. Amos
4.11. †Deut. 32.36. Isa. 63.15. Ier. 31.20.

9. Nu voi lucra dupã mânia Mea
aprinsã, nu voi mai nimici pe Efraim;
cãci Eu sunt Dumnezeu*, nu un om.
Eu sunt Sfântul în mijlocul tãu ºi nu
voi veni sã prãpãdesc.

*Num. 23.19. Isa. 55.8,9. Mal. 3.6.

10. Ei vor urma pe Domnul, ca pe un
leu care va rãcni*; cãci El însuºi va
rãcni, ºi copiii vor alerga tremurând de
la apus**. *Isa. 31.4. Ioel 3.16. Amos 1.2. **Zah. 8.7.

11. Vor alerga tremurând din Egipt,
ca o pasãre, ºi din þara Asiriei, ca o
porumbiþã*. ªi-i** voi face sã locu-
iascã în casele lor, zice Domnul.

*Isa. 60.8. Cap. 7.11. **Ezec. 28.25,26; 37.21,25.

12. Efraim* Mã înconjoarã cu min-
ciuni, ºi casa lui Israel, cu înºelãtorii.
Iuda este tot hoinar faþã de Dumnezeu,
faþã de Cel sfânt ºi credincios. *Cap. 12.1.

121. Lui Efraim* îi place vântul ºi
aleargã dupã vântul de rãsãrit;

zilnic mãreºte minciuna ºi înºelãtoria;
face legãmânt** cu Asiria ºi duc
untdelemn† în Egipt.

*Cap. 8.7. **2 Împ. 17.4. Cap. 5.13; 7.11. †Isa. 30.6; 57.9.

2. Domnul* este în ceartã ºi cu Iuda
ºi va pedepsi pe Iacov dupã purtarea
lui: îi va rãsplãti dupã faptele lui.

*Cap. 4.1. Mica 6.2.

3. Încã din pântecele mamei a apucat
Iacov pe fratele sãu de cãlcâi*; ºi, în
puterea lui, s-a luptat** cu Dumnezeu.

*Gen. 25.26. **Gen. 32.24, etc.

4. S-a luptat cu îngerul ºi a fost
biruitor, a plâns ºi s-a rugat de el. Iacov
l-a întâlnit la Betel*, ºi acolo ne-a
vorbit Dumnezeu. *Gen. 28.12,19; 35.9,10,15.

5. Domnul este Dumnezeul oºtirilor;
numele Lui* este Domnul. *Exod 3.15.

6. Tu*, dar, întoarce-te la Dumnezeul
tãu, pãstreazã bunãtatea ºi iubirea ºi
nãdãjduieºte** totdeauna în Dumnezeul
tãu. *Cap. 14.1. Mica 6.8. **Ps. 37.7.
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7. Efraim este un negustor care are în
mânã o cumpãnã* mincinoasã. Îi place
sã înºele. *Prov. 11.1. Amos 8.5.

8. ªi Efraim zice: „Cu adevãrat*, 
m-am îmbogãþit, am fãcut avere; ºi în
toatã munca mea nu mi s-ar putea gãsi
nici o nelegiuire care sã fie un pãcat.”

*Zah. 11.5. Apoc. 3.17.

9. ªi totuºi, Eu* sunt Domnul Dum-
nezeul tãu din þara Egiptului ºi pânã
acum; Eu te voi face sã locuieºti
iarãºi** în corturi ca în zilele de
sãrbãtoare!

*Cap. 13.4. **Lev. 23.42,43. Neem. 8.17. Zah. 14.16.

10. Eu am vorbit* prorocilor, am dat
o mulþime de vedenii ºi am spus pilde
prin proroci.” *2 Împ. 17.13.

11. Dacã Galaadul* s-a dedat la slujba
idolilor, galaadiþii vor fi nimiciþi
negreºit. Ei jertfesc boi în Ghilgal**:
de aceea, altarele† lor vor ajunge niºte
mormane de pietre pe brazdele câm-
piilor. *Cap. 5.1; 6.8. 
**Cap. 4.15; 9.15. Amos 4.4; 5.5. †Cap. 8.11; 10.1.

12. Iacov a fugit* odinioarã în
câmpia Aram, Israel a slujit pentru o
femeie ºi pentru o femeie** a pãzit
turmele. *Gen. 28.5. Deut. 26.5. **Gen. 29.20,28.

13. Dar printr-un proroc* a scos
Domnul pe Israel din Egipt ºi printr-un
proroc a fost pãzit Israel.

*Exod 12.50,51; 13.3. Ps. 77.20. Isa. 63.11. Mica 6.4.

14. Efraim* a mâniat rãu pe Domnul:
dar Domnul sãu va arunca asupra lui
sângele pe care l-a vãrsat ºi-i** va
rãsplãti ocara† pe care I-a fãcut-o.

*2 Împ. 17.11-18. **Dan. 11.18. †Deut. 28.37.

131. Când vorbea Efraim, rãspândea
groaza în Israel. Dar cum* a

pãcãtuit cu Baal, a murit.
*2 Împ. 17.16,18. Cap. 11.2.

2. ªi acum ei pãcãtuiesc întruna, îºi
fac chipuri turnate din argintul lor*,
idoli nãscociþi de ei, lucrare fãcutã de
meºteri. Acestora le vorbesc ei ºi,
jertfind oameni, sãrutã viþei**!

*Cap. 2.8; 8.4. **1 Împ. 19.18.

3. De aceea, vor fi ca norul de
dimineaþã*, ca roua care trece repede,
ca pleava** suflatã de vânt din arie, ca
fumul care iese din horn.

*Cap. 6.4. **Dan. 2.35.

4. „Dar Eu* sunt Domnul Dumnezeul
tãu din þara Egiptului încoace. Tu
cunoºti cã nu este alt Dumnezeu**
afarã de Mine ºi nu este alt Mântuitor
afarã de Mine.

*Isa. 43.11. Cap. 12.9. **Isa. 43.11; 45.21.

5. Eu* te-am cunoscut în pustiu, într-un
pãmânt** fãrã apã.

*Deut. 2.7; 32.10. **Deut. 8.15; 32.10.

6. Dar când au dat de pãºune*, s-au
sãturat, ºi, când s-au sãturat, inima li 
s-a umflat de mândrie; de aceea M-au
uitat**. *Deut. 8.12,14; 32.15. **Cap. 8.14.

7. Eu M-am fãcut ca un leu* pentru ei
ºi-i pândesc ca un pardos** pe drum.

*Plân. 3.10. Cap. 5.14. **Ier. 5.6.

8. Mã nãpustesc asupra lor ca o
ursoaicã* lipsitã de puii ei, le sfâºii
înveliºul inimii; îi înghit îndatã ca un
leu, ºi fiarele câmpului îi vor face
bucãþi. *2 Sam. 17.8. Prov. 17.12.

9. Pieirea* ta, Israele, este cã ai fost
împotriva Mea, împotriva Celui ce te
putea ajuta**.

*Prov. 6.32. Cap. 14.1. Mal. 1.9. **Vers. 4.

10. Unde este împãratul tãu, ca sã te
scape* în toate cetãþile tale? Unde sunt
judecãtorii tãi, despre care ziceai**:
„Dã-mi un împãrat ºi domni”?

*Deut. 32.38. Vers. 4. Cap. 10.3. **1 Sam. 8.5,19.

11. Þi-am dat un împãrat* în mânia
Mea, ºi þi-l iau în urgia Mea!

*1 Sam. 8.7; 10.19; 15.22,23; 16.1. Cap. 10.3.

12. Nelegiuirea* lui Efraim este
strânsã, pãcatul lui este pãstrat.

*Deut. 32.34. Iov 14.17.

13. Îl vor apuca durerile naºterii*;
este un copil** neînþelept, cãci nu
poate sã nascã la vremea hotãrâtã†!

*Isa. 13.8. Ier. 30.6. **Prov. 22.3. †2 Împ. 19.3.

14. Îi voi rãscumpãra din mâna
Locuinþei morþilor*, îi voi izbãvi de la
moarte. Moarte, unde** îþi este ciuma?
Locuinþã a morþilor, unde îþi este
nimicirea? Cãinþa† este ascunsã de
privirile Mele!” *Isa. 25.8. 
Ezec. 37.12. **1 Cor. 15.54,55. †Ier. 15.6. Rom. 11.29.

15. Oricât de roditor* ar fi Efraim în
mijlocul fraþilor sãi, tot va veni vântul
de rãsãrit**, se va stârni din pustiu un
vânt al Domnului, îi va usca izvoarele
ºi-i va seca fântânile: va jefui vistieria
de toate vasele ei de preþ.
*Gen. 41.52; 48.19. **Ier. 4.11. Ezec. 17.10; 19.12. Cap. 4.19.

16. Samaria este pedepsitã pentru cã
s-a rãzvrãtit* împotriva Dumnezeului
ei. Vor cãdea uciºi de sabie**; pruncii
lor vor fi zdrobiþi ºi vor spinteca
pântecele femeilor lor însãrcinate.
*2 Împ. 18.12. **2 Împ. 8.12; 15.16. Isa. 13.16. Cap. 10.14,15.
Amos 1.13. Naum 3.10.

141. Întoarce-te*, Israele, la Dom-
nul Dumnezeul tãu! Cãci** ai

cãzut prin nelegiuirea ta.
*Cap. 12.6. Ioel 2.13. **Cap. 13.9.
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2. Aduceþi cu voi cuvinte de cãinþã ºi
întoarceþi-vã la Domnul. Spuneþi-I:
„Iartã toate nelegiuirile, primeºte-ne
cu bunãvoinþã, ºi Îþi vom aduce în loc
de tauri, lauda buzelor noastre*.

*Evr. 13.15.

3. Asirianul* nu ne va scãpa, nu
vrem** sã mai încãlecãm pe cai ºi nu
vrem† sã mai zicem lucrãrii mâinilor
noastre: „Dumnezeul nostru!” Cãci††
la Tine gãseºte milã orfanul.”
*Ier. 31.18, etc. Cap. 5.13; 12.1. **Deut. 17.16. Ps. 33.17. Isa.
30.2,16; 31.1. †Vers. 8. Cap. 2.17. ††Ps. 10.14; 68.5.

4. „Le voi vindeca vãtãmarea adusã
de neascultarea lor*, îi voi iubi cu
adevãrat**! Cãci mânia Mea s-a abãtut
de la ei! *Ier. 5.6; 14.7. Cap. 11.7. **Efes. 1.6.

5. Voi fi ca roua* pentru Israel; el va
înflori ca crinul ºi va da rãdãcini ca
Libanul. *Iov 29.19. Prov. 19.12.

6. Ramurile lui se vor întinde; mãreþia
lui va fi ca a mãslinului*, ºi mires-
mele** lui ca ale Libanului.

*Ps. 52.8; 128.3. **Gen. 27.27. Cânt. 4.11.

7. Iarãºi vor locui* la umbra lui,
iarãºi vor da viaþã grâului, vor înflori
ca via ºi vor avea faima vinului din
Liban. *Ps. 91.1.

8. Ce mai* are Efraim a face cu
idolii? Îl voi asculta** ºi-l voi privi,
voi fi pentru el ca un chiparos verde:
de la Mine îþi vei primi rodul†.”

*Vers. 3. **Ier. 31.18. †Iac. 1.17.

9. Cine este înþelept* sã ia seama la
aceste lucruri! Cine este priceput sã le
înþeleagã! Cãci cãile Domnului sunt
drepte**; ºi cei drepþi umblã pe ele,
dar cei rãzvrãtiþi cad pe ele.
*Ps. 107.43. Ier. 9.12. Dan. 12.10. Ioan 8.47; 18.37. **Prov.
10.29. Luca 2.34. 2 Cor. 2.16. 1 Pet. 2.7,8.

OSEA 14. IOEL 1882

Nãvalã de lãcuste

11. Cuvântul Domnului care a fost
spus lui Ioel, fiul lui Petuel.

2. Ascultaþi lucrul acesta, bãtrâni! ªi
luaþi seama, toþi locuitorii þãrii! S-a
întâmplat aºa ceva* pe vremea voastrã
sau pe vremea pãrinþilor voºtri?

*Cap. 2.2.

3. Povestiþi* copiilor voºtri despre
lucrul acesta, ºi copiii voºtri sã poves-
teascã la copiii lor, iar copiii lor sã
povesteascã neamului de oameni care
va urma! *Ps. 78.4.

4. Ce a lãsat nemâncat lãcusta*
Gazam a mâncat lãcusta Arbeh, ce a
lãsat lãcusta Arbeh a mâncat lãcusta
Ielec, ce a lãsat lãcusta Ielec a mâncat
lãcusta Hasil. *Deut. 28.38. Cap. 2.25.

5. Treziþi-vã, beþivilor, ºi plângeþi!
Vãitaþi-vã, toþi cei ce beþi vin, cãci vi
s-a luat* mustul de la gurã! *Isa. 32.10.

6. Cãci în þara mea a nãvãlit un
popor* puternic ºi fãrã numãr, cu
dinþi** de leu ºi mãsele de leoaicã.

*Prov. 30. 25-27. Cap. 2.2,11,25. **Apoc. 9.8.

7. Mi-a pustiit* via; mi-a fãcut bucãþi
smochinul, l-a jupuit de coajã ºi l-a
trântit jos; mlãdiþele de viþã au ajuns
albe! *Isa. 5.6.

8. Boceºte-te* ca fecioara încinsã cu
un sac dupã bãrbatul** tinereþii ei!

*Isa. 22.12. **Prov. 2.17. Ier. 3.4.

9. Au încetat darurile de mâncare* ºi
jertfele de bãuturã din Casa Domnului;
preoþii, slujitorii Domnului, jelesc.

*Vers. 13. Cap. 2.14.

10. Câmpia este pustiitã, pãmântul*,
întristat, cãci grâul este nimicit, mus-
tul** a secat, untdelemnul nu mai
este. *Ier. 12.11; 14.2. **Isa. 24.7. Vers. 12.

11. Înmãrmuriþi*, plugari, vãitaþi-vã,
vieri, din pricina grâului ºi orzului,
cãci bucatele de pe câmp sunt pier-
dute. *Ier. 14.3,4.

12. Via* este prãpãditã, smochinul
este veºtejit, rodiul, finicul, mãrul, toþi
pomii de pe câmp s-au uscat... ªi s-a
dus bucuria** de la copiii oamenilor!

*Vers. 10. **Isa. 24.11. Ier. 48.33. Ps. 4.7. Isa. 9.3.

13. Încingeþi-vã*, preoþi, ºi plângeþi!
Bociþi-vã, slujitori ai altarului; veniþi
ºi petreceþi noaptea îmbrãcaþi cu saci,
slujitori ai Dumnezeului meu! Cãci au
încetat darurile de mâncare** ºi jertfele
de bãuturã din Casa Dumnezeului
vostru. *Ier. 4.8. Vers. 8. **Vers. 9.

14. Vestiþi* un post, chemaþi o
adunare de sãrbãtoare**; strângeþi pe
bãtrâni, pe toþi† locuitorii þãrii, în Casa

IOEL
(Osea 6.1-3. Evrei 12.10,11. Apocalipsa 21.3-6.)

Domnului Dumnezeului vostru ºi
strigaþi cãtre Domnul.
*2 Cron. 20.3,4. Cap. 2.15,16. **Lev. 23.36. †2 Cron. 20.13.

15. „Vai! ce* zi!” Da, ziua** Dom-
nului este aproape, vine ca o pustiire
de la Cel Atotputernic.

*Ier. 30.7. **Isa. 13.6,9. Cap. 2.1.

16. Nu s-a prãpãdit hrana sub ochii
noºtri? ªi n-a pierit bucuria* ºi veselia
din Casa Dumnezeului nostru?

*Deut. 12.6,7; 16.11,14,15.

17. S-au uscat seminþele sub bulgãri;
grânarele stau goale, hambarele sunt
stricate, cãci s-a stricat semãnãtura!
18. Cum gem* vitele! Cirezile de boi

umblã buimace, cãci nu mai au pãºune;
chiar ºi turmele de oi suferã!

*Osea 4.3.

19. Cãtre* Tine, Doamne, strig, cãci
a mâncat focul** izlazurile pustiului,
ºi para focului a pârlit toþi copacii de
pe câmp! *Ps. 50.15. **Ier. 9.10. Cap. 2.3.

20. Chiar ºi fiarele câmpului se
îndreaptã doritoare* cãtre Tine, cãci
au secat** pâraiele ºi a mâncat focul
izlazurile pustiului.

*Iov 38.41. Ps. 104.21; 145.15. **1 Împ. 17.7; 18.5.

Îndemn la pocãinþã

21. „Sunaþi* din trâmbiþã în Sion!
Sunaþi** în gura mare pe muntele

Meu cel sfânt, ca sã tremure toþi
locuitorii þãrii. Cãci vine ziua Dom-
nului†, este aproape!” *Ier. 4.5. 
Vers. 15. **Num. 10.5,9. †Cap. 1.15. Obad. 15. Þef. 1.14,15.

2. O zi de întuneric* ºi negurã mare,
o zi de nori ºi de întunecime. Ca zorile
dimineþii se întinde peste munþi un
popor mare** ºi puternic, cum† n-a
mai fost din veac ºi nici în vremurile
viitoare nu va mai fi.

*Amos 5.18,20. **Vers. 5,11,25. Cap. 1.6. †Exod 10.14.

3. Arde focul* înaintea lui ºi pâlpâie
flacãra dupã el. Înaintea lui, þara era
ca o grãdinã a Edenului**, ºi dupã el†
este un pustiu sterp: nimic nu-i scapã.

*Cap. 1.19,20. **Gen. 2.8; 13.10. Isa. 51.3. †Zah. 7.14.

4. Parcã* sunt niºte cai ºi aleargã ca
niºte cãlãreþi. *Apoc. 9.7.

5. Vin uruind* ca niºte care pe munþi
ºi pârâie ca o flacãrã de foc când mistuie
miriºtea; par o puternicã oºtire** gata
de luptã. *Apoc. 9.9. **Vers. 2.

6. Tremurã popoarele înaintea lor ºi
toate feþele îngãlbenesc*.

*Ier. 8.21. Plân. 4.8. Naum 2.10.

7. Aleargã ca niºte rãzboinici, se suie
pe ziduri ca niºte rãzboinici, fiecare
îºi vede de drumul lui ºi nu se abate
din cãrarea lui.
8. Nu se împing unii pe alþii, fiecare

þine ºirul, se nãpustesc prin sãgeþi ºi
nu se opresc din mers.
9. Se rãspândesc în cetate, aleargã pe

ziduri, se suie pe case ºi intrã* pe
ferestre ca un hoþ**. *Ier. 9.21. **Ioan 10.1.

10. Înaintea lor se cutremurã pãmân-
tul*, se zguduie cerurile, soarele** ºi
luna se întunecã, ºi stelele îºi pierd
lumina. *Ps. 18.7. 
**Isa. 13.10. Ezec. 32.7. Vers. 31. Cap. 3.15. Mat. 24.29.

11. Domnul* face sã tune glasul Lui
înaintea oºtirii Sale**, cãci tabãra Lui
este foarte mare, ºi Cel ce împlineºte
cuvântul este puternic†. Dar mare este
ziua Domnului†† ºi foarte înfricoºatã:
cine*† o poate suferi? *Ier. 25.30. 
Cap. 3.16. Amos 1.2. **Vers. 25. †Ier. 50.34. Apoc. 18.8.
††Ier. 30.7. Amos 5.18. Þef. 1.15. *†Num. 24.23. Mal. 3.2.

12. „Dar chiar acum, zice Domnul,
întoarceþi-vã* la Mine cu toatã inima,
cu post, cu plânset ºi bocet!”

*Ier. 4.1. Osea 12.6; 14.1.

13. Sfâºiaþi-vã inimile*, nu hainele**,
ºi întoarceþi-vã la Domnul Dumnezeul
vostru. Cãci El este milostiv† ºi plin
de îndurare, îndelung rãbdãtor ºi bogat
în bunãtate ºi-I pare rãu de relele pe
care le trimite.
*Ps. 34.18; 51.17. **Gen. 37.34. 2 Sam. 1.11. Iov 1.20. †Exod
34.6. Ps. 86.5,15. Iona 4.2.

14. Cine ºtie* dacã nu Se va întoarce
ºi nu Se va cãi? Cine ºtie dacã nu va
lãsa dupã El o binecuvântare**, daruri
de mâncare† ºi jertfe de bãuturã
pentru Domnul Dumnezeul vostru?
*Ios. 14.12. 2 Sam. 12.22. 2 Împ. 19.4. Amos 5.15. Iona 3.9.
Þef. 2.3. **Isa. 65.8. Hag. 2.19. †Cap. 1.9,13.

15. Sunaþi* cu trâmbiþa în Sion!
Vestiþi** un post, chemaþi o adunare
de sãrbãtoare! *Num. 10.3. Vers. 1. **Cap. 1.14.

16. Strângeþi poporul, þineþi o adunare
sfântã*! Aduceþi** pe bãtrâni, strângeþi†
copiii ºi chiar pruncii de la þâþã! Sã
iasã†† mirele din cãmara lui ºi
mireasa din odaia ei!

*Exod 19.10,22. **Cap. 1.14. †2 Cron. 20.13. ††1 Cor. 7.5.

17. Preoþii, slujitorii Domnului, sã
plângã între tindã* ºi altar ºi sã zicã:
„Doamne, îndurã-Te** de poporul Tãu!
Nu da de ocarã moºtenirea Ta, n-o face
de batjocura popoarelor! Pentru ce† sã
se zicã printre neamuri: „Unde este
Dumnezeul lor?” *Ezec. 8.16. Mat. 23.35. **Exod 
32.11,12. Deut. 9.26-29. †Ps. 42.10; 79.10; 115.2. Mica 7.10.
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Fãgãduinþe
18. Domnul a fost plin de râvnã*

pentru þara Lui ºi S-a îndurat** de
poporul Sãu.

*Zah. 1.14; 8.2. **Deut. 32.36. Isa. 60.10.

19. Domnul a rãspuns ºi a zis
poporului Sãu: „Iatã, vã trimit grâu*,
must ºi untdelemn proaspãt, ca sã vã
sãturaþi de ele, ºi nu vã voi mai face de
ocarã între neamuri. *Cap. 1.10. Mal. 3.10-12.

20. Voi* depãrta de la voi pe
vrãjmaºul de la miazãnoapte**, îl voi
izgoni spre un pãmânt fãrã apã ºi
pustiu, îi voi împinge partea dinainte
a oºtirii lui în† marea de rãsãrit ºi
coada oºtirii în marea de apus††; iar
duhoarea lui se va ridica în sus, ºi
mirosul lui de putregai se va înãlþa în
vãzduh, cãci s-a crezut grozav.
*Exod 10.19. **Ier. 1.14. †Ezec. 47.18. Zah. 14.8. ††Deut.
11.24.

21. Nu te teme, pãmântule, ci bucu-
rã-te ºi veseleºte-te, cãci Domnul face
lucruri mari!
22. Nu vã temeþi, fiare de pe câmp*,

cãci izlazurile** pustiului iarãºi vor
înverzi, pomii îºi vor da roadele,
smochinul ºi viþa îºi vor da rodul lor.

*Cap. 1.18,20. **Zah. 8.12. Cap. 1.19.

23. ªi voi, copii ai Sionului, bucura-
þi-vã ºi veseliþi-vã* în Domnul Dum-
nezeul vostru, cãci El vã va da**
ploaie la vreme†, vã va trimite ploaie
timpurie ºi târzie, ca odinioarã.
*Isa. 41.16; 61.10. Hab. 3.18. Zah. 10.7. **Lev. 26.4. Deut.
11.14; 28.12. †Iac. 5.7.

24. Ariile se vor umple de grâu, vor
geme tocitoarele ºi teascurile de must
ºi de untdelemn,
25. vã voi rãsplãti astfel anii pe care*

i-au mâncat lãcustele Arbeh, Ielec,
Hasil ºi Gazam, oºtirea Mea cea
mare** pe care am trimis-o împotriva
voastrã. *Cap. 1.4. **Vers. 11.

26. Veþi mânca* ºi vã veþi sãtura, ºi
veþi lãuda Numele Domnului Dum-
nezeului vostru care va face minuni cu
voi, ºi poporul Meu niciodatã nu va
mai fi de ocarã!

*Lev. 26.5. Ps. 22.26. Lev. 26.26. Mica 6.14.

27. ªi veþi ºti* cã Eu sunt în
mijlocul** lui Israel, cã Eu sunt†
Domnul Dumnezeul vostru, ºi nu este
altul afarã de Mine. ªi poporul Meu
niciodatã nu va mai fi de ocarã.
*Cap. 3.17. **Lev. 26.11,12. Ezec. 37.26-28. †Isa. 45.5,21,22.
Ezec 39.22,28.

28. Dupã aceea* voi turna** Duhul
Meu peste orice fãpturã; fiii† ºi

fiicele†† voastre vor proroci, bãtrânii
voºtri vor visa visuri, ºi tinerii voºtri
vor avea vedenii. *Isa. 44.3. Ezec. 39.29. 
Fapt. 2.17. **Zah. 12.10. Ioan 7.39. †Isa. 54.13. ††Fapt. 21.9.

29. Chiar ºi peste robi ºi peste roabe*
voi turna Duhul Meu în zilele acelea.

*1 Cor. 12.13. Gal. 3.28. Col. 3.11.

30. Voi face sã se vadã semne* în
ceruri ºi pe pãmânt: sânge, foc ºi stâlpi
de fum; *Mat. 24.29. Marc. 13.24. Luca 21.11,25.

31. soarele* se va preface în întu-
neric, ºi luna, în sânge, înainte** de a
veni ziua Domnului, ziua aceea mare
ºi înfricoºatã. *Isa. 13.9,10. Vers. 10. Cap. 3.1,15. 
Mat. 24.29. Marc. 13.24. Luca 21.25. Apoc. 6.12. **Mal. 4.5.

32. Atunci oricine* va chema Numele
Domnului va fi mântuit. Cãci mân-
tuirea va fi pe muntele Sionului** ºi la
Ierusalim, cum a fãgãduit Domnul, ºi
între cei rãmaºi† pe care-i va chema
Domnul.
*Rom. 10.13. **Isa. 46.13; 59.20. Obad. 17. Rom. 11.26. †Isa.
11.11,16. Ier. 31.7. Mica 4.7; 5.3,7,8. Rom. 9.27; 11.5,7.

31. Cãci iatã cã în zilele acelea* ºi în
vremurile acelea, când voi aduce

înapoi pe prinºii de rãzboi ai lui Iuda
ºi ai Ierusalimului, *Ier. 30.3. Ezec. 38.14.

2. voi strânge* pe toate neamurile ºi
le voi coborî în valea lui Iosafat**.
Acolo, Mã† voi judeca cu ele pentru
poporul Meu, pentru Israel, moºte-
nirea Mea, pe care l-au risipit printre
neamuri, împãrþind între ele þara Mea.
*Zah. 14.2-4. **2 Cron. 20.26. Vers. 12. †Isa. 66.16. Ezec.
38.22.

3. Au tras la sorþi* pentru poporul
Meu; au dat un flãcãu pe o curvã ºi au
vândut fata pe vin, ºi l-au bãut.

*Obad. 11. Naum 3.10.

4. Ce vreþi voi cu Mine, Tirule* ºi
Sidonule, ºi toate þinuturile filis-
tenilor? Vreþi sã-Mi rãsplãtiþi** vreo
faptã sau sã faceþi ceva împotriva
Mea? Iute, fãrã zãbavã, voi întoarce
faptele voastre asupra capului vostru.

*Amos 1.6,9. **Ezec. 25.15-17.

5. Mi-aþi luat argintul ºi aurul, ºi cele
mai bune odoare ale Mele ºi le-aþi dus
în templele voastre.
6. Aþi vândut pe copiii lui Iuda ºi ai

Ierusalimului copiilor grecilor, ca sã-i
depãrtaþi din þara lor.
7. Iatã cã îi scol* în locul în care i-aþi

vândut ºi voi întoarce fapta voastrã
asupra capului vostru.

*Isa. 43.5,6; 49.12. Ier. 23.8.

8. Voi vinde copiilor lui Iuda pe fiii ºi
fiicele voastre, ºi ei îi vor vinde
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sabeenilor*, un neam depãrtat**; cãci
Domnul a vorbit.” *Ezec. 28.42. **Ier. 6.20.

9. Vestiþi* aceste lucruri printre
neamuri: pregãtiþi rãzboiul! Treziþi pe
viteji! Sã se apropie ºi sã se suie toþi
oamenii de rãzboi!

*Isa. 8.9,10. Ier. 46.3,4. Ezec. 38.7.

10. Fiarele* plugurilor voastre prefa-
ceþi-le în sãbii, ºi cosoarele, în suliþe!
Cel slab** sã zicã: „Sunt tare!”

*Isa. 2.4. Mica 4.3. **Zah. 12.8.

11. Grãbiþi-vã* ºi veniþi, toate
neamurile dimprejur, ºi strângeþi-vã!
Acolo coboarã, Doamne, pe vitejii
Tãi**! *Vers. 2. **Ps. 103.20. Isa. 13.3.

12. „Sã se scoale neamurile ºi sã se
suie* în valea lui Iosafat! Cãci acolo
voi ºedea sã judec** toate neamurile
dimprejur.

*Vers. 2. **Ps. 96.13; 98.9; 110.6. Isa. 2.4; 3.13. Mica 4.3.

13. Puneþi* mâna pe secerã, cãci sece-
riºul** este copt! Veniþi ºi cãlcaþi cu
picioarele, cãci linurile† sunt pline, ºi
tocitorile dau peste ele! Cãci mare este
rãutatea lor!” *Mat. 13.39. Apoc. 14.15,18. 
**Ier. 51.33. Osea 6.11. †Isa. 63.3. Plân. 1.15. Apoc. 14.19,20.

14. Vin grãmezi-grãmezi în valea
judecãþii*, cãci ziua Domnului** este
aproape, în valea judecãþii.

*Vers. 2. **Cap. 2.1.

15. Soarele* ºi luna se întunecã, ºi
stelele îºi pierd strãlucirea. *Cap. 2.10,31.

16. Domnul rãcneºte* din Sion,
glasul Lui rãsunã din Ierusalim, de se
zguduie cerurile** ºi pãmântul. Dar†
Domnul este scãparea poporului Sãu
ºi ocrotirea copiilor lui Israel.

*Ier. 25.30. Cap. 2.11. Amos 1.2. **Hag. 2.6. †Isa. 51.5,6.

17. „ªi veþi ºti* cã Eu sunt Domnul
Dumnezeul vostru care locuieºte în
Sion, muntele Meu cel sfânt**. Ieru-
salimul însã va fi sfânt, ºi nu vor mai
trece strãinii† prin el.”
*Cap. 2.27. **Dan. 11.45. Obad. 16. Zah. 8.3. †Isa. 35.8; 52.1.
Naum 1.15. Zah. 14.21. Apoc. 21.27.

18. În vremea aceea, va picura must*
din munþi ºi va curge lapte din dealuri,
toate pâraiele** lui Iuda vor fi pline
de apã. Un izvor† va ieºi, de asemenea,
din Casa Domnului ºi va uda valea
Sitim††. *Amos 9.13. **Isa. 30.25. 
†Ps. 46.4. Ezec. 47.1. Zah. 14.8. Apoc. 22.1. ††Num. 25.1.

19. „Egiptul* va ajunge pustiu,
Edomul** va ajunge un pustiu sterp,
din pricina silniciei fãcute împotriva
copiilor lui Iuda, al cãror sânge nevi-
novat l-au vãrsat în þara lor. *Isa. 19.1, etc. 
**Ier. 49.17. Ezec. 25.12,13. Amos 1.11. Obad. 10.

20. Dar Iuda va fi veºnic* locuit, ºi
Ierusalimul, din neam în neam. *Amos 9.15.

21. Le voi rãzbuna* sângele pe care
nu l-am rãzbunat încã, dar Domnul**
va locui în Sion.”

*Isa. 4.4. **Ezec. 48.35. Vers. 17. Apoc. 21.3.
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11. Cuvintele lui Amos, unul* din
pãstorii din Tecoa**, vedeniile pe

care le-a avut el despre Israel, pe
vremea† lui Ozia, împãratul lui Iuda,
ºi pe vremea lui Ieroboam††, fiul lui
Ioas, împãratul lui Israel, cu doi ani
înaintea cutremurului*† de pãmânt.
*Cap. 7.14. **2 Sam. 14.2. 2 Cron. 20.20. †Osea 1.1. ††Cap.
7.10. *†Zah. 14.5.

2. El a zis: „Domnul rãcneºte* din
Sion, glasul Lui rãsunã din Ierusalim.
Pãºunile pãstorilor jelesc, ºi vârful
Carmelului** este uscat.”

*Ier. 25.30. Ioel 3.16. **1 Sam. 25.2. Isa. 33.9.

Împotriva Damascului
3. Aºa vorbeºte Domnul: „Pentru

trei nelegiuiri ale Damascului*, ba
pentru patru, nu-Mi schimb hotãrârea,

pentru cã au treierat** Galaadul cu
treierãtoarea de fier.

*Isa. 8.4; 17.1. Ier. 49.23. Zah. 9.1. **2 Împ. 10.33; 13.7.

4. De aceea* voi trimite foc în casa
lui Hazael, care va mistui palatele lui
Ben-Hadad.

*Ier. 17.27; 49.27. Vers. 7,10,12. Cap. 2.2,5.

5. Voi sfãrâma zãvoarele Damascului*
ºi voi nimici cu desãvârºire pe locui-
torii din Bicat-Aven, împreunã cu cel
ce þine toiagul de cârmuire în Bet-
Eden; ºi poporul Siriei** va fi dus rob
la† Chir, zice Domnul.”

*Ier. 51.30. Plân. 2.9. **2 Împ. 16.9. †Cap. 9.7.

Împotriva Gazei
6. Aºa vorbeºte Domnul: „Pentru

trei nelegiuiri ale Gazei*, ba pentru
patru, nu-Mi schimb hotãrârea, pentru
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cã au luat pe toþi oamenii prinºi de
rãzboi ºi i-au dat Edomului**:

*2 Cron. 28.18. Isa. 14.29. Ier. 47.4,5. Þef. 2.4. **Vers. 9.
7. de aceea* voi trimite foc în zidurile

Gazei, ºi-i va mistui palatele. *Ier. 47.1.
8. Voi nimici cu desãvârºire pe

locuitorii din Asdod* ºi pe cel ce þine
toiagul împãrãtesc în Ascalon; Îmi voi
întoarce mâna împotriva Ecronului**,
ºi ce va mai rãmâne† din filisteni va
pieri, zice Domnul Dumnezeu.”

*Þef. 2.4. Zah. 9.5,6. **Ps. 81.14. †Ier. 47.4. Ezec. 25.16.

Împotriva Tirului
9. Aºa vorbeºte Domnul: „Pentru trei

nelegiuiri ale Tirului*, ba pentru
patru, nu-Mi schimb hotãrârea, pentru
cã au luat pe toþi oamenii prinºi de
rãzboi ºi i-au** dat Edomului, ºi nu 
s-au gândit la legãmântul frãþesc.

*Isa. 23.1. Ier. 47.4. Ezec. 26-28. Ioel 3.4,5. **Vers. 6.
10. De aceea* voi trimite foc în zidu-

rile Tirului, ºi-i va mistui palatele.”
*Vers. 4,7, etc.

Împotriva Edomului
11. Aºa vorbeºte Domnul: „Pentru

trei nelegiuiri ale Edomului*, ba
pentru patru, nu-Mi schimb hotãrârea,
pentru cã a urmãrit pe fraþii** sãi
cu sabia†, înãbuºindu-ºi mila, a dat
drumul mâniei†† ºi îºi þinea întruna
urgia. *Isa. 21.11; 34.5. Ier. 49.8, etc. Ezec. 25.12-14; 
35.2, etc. Ioel 3.19. Obad. 1, etc. Mal. 1.4. **Gen. 27.41. Deut.
23.7. Mal. 1.2. †2 Cron. 28.17. ††Ezec. 35.5.
12. De aceea voi trimite* foc peste

Teman, ºi va mistui palatele Boþrei.”
*Obad. 9,10.

Împotriva lui Amon
13. Aºa vorbeºte Domnul: „Pentru

trei nelegiuiri ale copiilor lui Amon*,
ba pentru patru, nu-Mi schimb hotã-
rârea, pentru cã au spintecat** pântecele
femeilor însãrcinate ale Galaadului,
ca† sã-ºi mãreascã þinutul:

*Ier. 49.1,2. Ezec. 15.2. Þef. 2.9. **Osea 13.16. †Ier. 49.1.
14. de aceea voi aprinde focul în

zidurile Rabei*, ºi-i va mistui palatele,
în mijlocul strigãtelor de rãzboi**, în
ziua luptei, ºi în mijlocul vijeliei, în
ziua furtunii.

*Deut. 3.11. 2 Sam. 12.26. Ier. 49.2. Ezec. 25.5. **Cap. 2.2.
15. ªi împãratul* lor va merge în

robie, el ºi cãpeteniile lui împreunã cu
el, zice Domnul.” *Ier. 49.3.

Împotriva Moabului

21. Aºa vorbeºte Domnul: „Pentru
trei nelegiuiri ale Moabului*, ba

pentru patru, nu-Mi schimb hotãrârea,

pentru cã a ars, a ars** pânã le-a fãcut
var, oasele împãratului Edomului,

*Isa. 15; 16. Ier. 48. Ezec. 25.8. Þef. 2.8. **2 Împ. 3.27.

2. de aceea voi trimite foc în Moab, ºi
va mistui palatele Cheriotului*; ºi
Moabul va pieri în mijlocul zarvei, în
mijlocul strigãtelor** de rãzboi ºi
sunetului trâmbiþei. *Ier. 48.41. **Cap. 1.14.

3. Voi nimici cu desãvârºire pe
judecãtor* din mijlocul lui ºi voi ucide
pe toate cãpeteniile lui împreunã cu el,
zice Domnul.” *Num. 24.17. Ier. 48.7.

Împotriva lui Iuda
4. Aºa vorbeºte Domnul: „Pentru trei

nelegiuiri ale lui Iuda, ba pentru patru,
nu-Mi schimb hotãrârea, pentru cã* au
nesocotit Legea Domnului ºi n-au
pãzit poruncile Lui, ci s-au lãsat duºi
în rãtãcire de idolii** cei mincinoºi
dupã care† au umblat ºi pãrinþii lor;
*Lev. 26.14,15. Neem. 1.7. Dan. 9.11. **Isa. 28.15. Ier.
16.19,20. Rom. 1.25. †Ezec. 20.13,16,18,24,30.

5. de aceea* voi trimite foc în Iuda, ºi
va mistui palatele Ierusalimului.”

*Ier. 17.27. Osea 8.14.

Împotriva lui Israel
6. Aºa vorbeºte Domnul: „Pentru trei

nelegiuiri ale lui Israel, ba pentru
patru, nu-Mi schimb hotãrârea, pentru
cã au vândut* pe cel neprihãnit pe
bani ºi pe sãrac, pe o pereche de
încãlþãminte. *Isa. 29.21. Cap. 8.6.

7. Ei doresc sã vadã þãrâna pãmân-
tului pe capul celor sãrmani ºi calcã în
picioare* dreptul celor nenorociþi.
Fiul** ºi tatãl se duc la aceeaºi fatã,
ca sã pângãreascã† Numele Meu cel
sfânt. *Isa. 10.2. Cap. 5.12. 
**Ezec. 22.11. †Lev. 20.3. Ezec. 36.20. Rom. 2.24.

8. Se întind lângã fiecare altar* pe
haine luate ca zãlog** ºi beau în casa
dumnezeilor lor amenda celor osândiþi
de ei. *Ezec. 23.41. 1 Cor. 8.10; 10.21. **Exod 22.26.

9. ªi totuºi Eu am nimicit* dinaintea
lor pe amoriþi, care erau cât cedrii de
înalþi** ºi tari ca stejarii; le-am
nimicit roadele† din vârf pânã în
rãdãcini. *Num. 21.24. Deut. 2.31. 
Ios. 24.8. **Num. 13.28,32,33. †Isa. 5.24. Mal. 4.1.

10. ªi Eu v-am scos* din þara Egip-
tului, ºi v-am povãþuit** patruzeci de
ani în pustiu, ca sã vã dau în stãpânire
þara amoriþilor.

*Exod 12.51. Mica 6.4. **Deut. 2.7; 8.2.

11. Am ridicat proroci dintre fiii
voºtri ºi nazirei* dintre tinerii voºtri.
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Nu este aºa, copii ai lui Israel? – zice
Domnul... *Num. 6.2. Judc. 13.5.

12. Iar voi aþi dat nazireilor sã bea
vin, ºi prorocilor le-aþi poruncit*: „Nu
prorociþi!”

*Isa. 30.10. Ier. 11.21. Cap. 7.12,13. Mica 2.6.

13. Iatã*, vã voi stropºi cum strop-
ºeºte pãmântul carul încãrcat cu snopi,

*Isa. 1.14.

14. aºa cã cel iute nu va putea sã
fugã*, iar cel tare** nu se va putea
sluji de tãria lui, ºi omul viteaz nu-ºi
va scãpa viaþa.

*Ier. 9.23. Cap. 9.1, etc. **Ps. 33.16.

15. Cel ce mânuieºte arcul nu va
putea sã þinã piept, cel iute de picioare
nu va scãpa, ºi cãlãreþul* nu-ºi va
scãpa viaþa; *Ps. 33.17.

16. iar cel mai inimos dintre rãzboi-
nici va fugi în pielea goalã în ziua
aceea, zice Domnul.”

Mustrãri ºi ameninþãri

31. Ascultaþi cuvântul acesta, pe
care-l rosteºte Domnul împotriva

voastrã, copii ai lui Israel, împotriva
întregii familii pe care am scos-o din
þara Egiptului!
2. „Eu v-am ales numai* pe voi dintre

toate familiile pãmântului: de aceea**
vã voi ºi pedepsi pentru toate nele-
giuirile voastre.” *Deut. 7.6; 10.15. Ps. 147.19. 
**Dan. 9.12. Mat. 11.22. Luca 12.47. Rom. 2.9. 1 Pet. 4.17.

3. Merg oare doi oameni împreunã
fãrã sã fie învoiþi?
4. Rãcneºte leul în pãdure, dacã n-are

pradã? Zbiarã puiul de leu din fundul
vizuinii, lui dacã n-a prins nimic?
5. Cade pasãrea în laþul de pe pãmânt,

dacã nu i s-a întins o cursã? Se ridicã
laþul de la pãmânt fãrã sã se fi prins
ceva în el?
6. Sau sunã cineva cu trâmbiþa într-o

cetate fãrã sã se înspãimânte poporul?
Sau se întâmplã o nenorocire* într-o
cetate fãrã s-o fi fãcut Domnul?

*Isa. 45.7.

7. Nu, Domnul Dumnezeu nu face
nimic fãrã sã-ªi descopere* taina Sa
slujitorilor Sãi proroci.

*Gen. 6.13; 18.17. Ps. 25.14. Ioan 15.15.

8. Leul* rãcneºte: cine** nu se va
speria? Domnul Dumnezeu vorbeºte:
cine nu va proroci?

*Cap. 1.2. **Fapt. 4.20; 5.20,29. 1 Cor. 9.16.

9. „Strigaþi de pe acoperiºul palatelor
Asdodului ºi de pe palatele þãrii Egip-
tului ºi spuneþi: „Strângeþi-vã pe munþii
Samariei ºi vedeþi ce neorânduialã

mare este în mijlocul ei, ce asupriri
sunt în ea!
10. Nu* sunt în stare sã lucreze cu

neprihãnire, zice Domnul, ci îºi îngrã-
mãdesc în palate comori câºtigate prin
silnicie ºi rãpire.” *Ier. 4.22.

11. De aceea, aºa vorbeºte Domnul
Dumnezeu: „Vrãjmaºul* va împresura
þara, îþi va doborî tãria, ºi palatele tale
vor fi jefuite!” *2 Împ. 17.3,6; 18.9-11.

12. Aºa vorbeºte Domnul: „Dupã
cum pãstorul scapã din gura leului
numai douã bucãþi de picioare sau un
vârf de ureche, aºa vor scãpa copiii lui
Israel care stau în Samaria în colþul
unui pat ºi pe covoare de Damasc!”
13. Ascultaþi ºi spuneþi lucrul acesta

casei lui Iacov, zice Domnul Dum-
nezeu, Dumnezeul oºtirilor:
14. „În ziua când voi pedepsi pe

Israel pentru fãrãdelegile lui, voi
pedepsi ºi altarele din Betel; coarnele
altarului vor fi sfãrâmate ºi vor cãdea
la pãmânt.
15. Voi surpa casele de iarnã* ºi

casele de varã**; palatele de fildeº se
vor duce, ºi casele† cele multe se vor
nimici, zice Domnul.”

*Ier. 36.22. **Judc. 3.20. †1 Împ. 22.39.

41. Ascultaþi cuvântul acesta, jun-
cane* din Basan, de pe muntele

Samariei, voi care asupriþi pe cei
sãrmani, zdrobiþi pe cei lipsiþi ºi
ziceþi bãrbaþilor voºtri: „Daþi-ne sã
bem!” *Ps. 22.12. Ezec. 39.18.

2. Domnul Dumnezeu* a jurat pe sfin-
þenia Lui ºi a zis: „Iatã vin zile pentru
voi, când vã vor prinde cu cârligele**,
ºi rãmãºiþa voastrã, cu undiþe de
pescari; *Ps. 89.35. **Ier. 16.16. Hab. 1.15.

3. veþi ieºi* prin spãrturi, fiecare
drept înainte, ºi veþi fi lepãdate în
Harmon, zice Domnul. – *Ezec. 12.5,12.

4. Duceþi-vã* numai la Betel ºi
pãcãtuiþi! Duceþi-vã la Ghilgal** ºi
pãcãtuiþi ºi mai mult! Aduceþi-vã†
jertfele în fiecare dimineaþã ºi zeciu-
ielile†† la fiecare trei zile!
*Ezec. 20.39. **Osea 4.15; 12.11. Cap. 5.5. †Num. 28.3,4.
††Deut. 14.28.

5. Faceþi sã fumege jertfe de mulþu-
mire* fãcute cu aluat! Trâmbiþaþi-vã,
vestiþi-vã darurile de mâncare de
bunãvoie**! Cãci aºa† vã place, copii
ai lui Israel, zice Domnul Dumnezeu. – 

*Lev. 7.13; 23.17. **Lev. 22.18,21. Deut. 12.6. †Ps. 81.12.
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6. ªi Eu, de partea Mea, v-am trimis
foametea în toate cetãþile voastre ºi
lipsa de pâine, în toate locuinþele
voastre. Cu toate acestea, tot* nu v-aþi
întors la Mine, zice Domnul. –

*Isa. 26.11. Ier. 5.3. Vers. 8,9. Hag. 2.17.

7. N-am vrut sã vã dau nici ploaie,
când mai erau încã trei luni pânã la
secerat; am dat ploaie peste o cetate,
dar n-am dat ploaie peste o altã cetate;
într-un ogor a plouat, ºi altul, în care
n-a plouat, s-a uscat.
8. Douã, trei cetãþi s-au dus la alta ca

sã bea apã, ºi tot nu ºi-au potolit setea.
Cu toate acestea, tot* nu v-aþi întors la
Mine, zice Domnul. – *Vers. 6,10,11.

9. V-am* lovit cu ruginã în grâu ºi cu
tãciune; grãdinile voastre cele multe,
viile, smochinii ºi mãslinii voºtri i-au
mâncat deseori lãcustele**. Cu toate
acestea, tot nu v-aþi întors la Mine,
zice Domnul! –

*Deut. 28.22. Hag. 2.17. **Ioel 1.4; 2.25.

10. Am trimis în voi ciuma, ca* în
Egipt; v-am ucis tinerii cu sabia ºi am
lãsat sã vi se ia caii, am fãcut sã vi se
suie în nãri duhoarea taberei voastre.
ªi cu toate acestea, tot** nu v-aþi
întors la Mine, zice Domnul. –

*Exod 9.3,6; 12.29. Deut. 28.27,60. Ps. 78.50. **Vers. 6.

11. V-am nimicit ca pe Sodoma ºi
Gomora*, pe care le-a nimicit Dum-
nezeu; ºi aþi fost** ca un tãciune scos
din foc. Cu toate acestea, tot† nu v-aþi
întors la Mine, zice Domnul... –
*Gen. 19.24,25. Isa. 13.19. Ier. 49.18. **Zah. 3.2. Iuda 23.
†Vers. 6.

12. De aceea, îþi voi face astfel,
Israele – ºi fiindcã îþi voi face astfel,
pregãteºte-te* sã întâlneºti pe Dum-
nezeul tãu, Israele!”

*Ezec. 13.5; 22.30. Luca 14.31,32.

13. Cãci iatã cã El a întocmit munþii,
a fãcut vântul ºi spune omului* pânã
ºi gândurile lui. El preface zorile** în
întuneric ºi umblã† pe înãlþimile
pãmântului: Domnul†† Dumnezeul
oºtirilor este numele Lui. –
*Ps. 139. 2. Dan. 2.28. **Cap. 5.8; 8.9. †Deut. 32.13; 33.29.
Mica 1.3. ††Isa. 47.4. Ier. 10.16. Cap. 5.8; 9.6.

51. Ascultaþi cuvântul acesta, cân-
tecul acesta de jale pe care-l fac*

pentru voi, casa lui Israel!
*Ier. 7.29. Ezec. 19.1; 27.2.

2. „A cãzut, ºi nu se va mai scula,
fecioara lui Israel, stã trântitã la
pãmânt, ºi nimeni n-o ridicã.”

3. Cãci aºa vorbeºte Domnul Dum-
nezeu: „Cetatea care scotea la luptã o
mie de oameni nu va rãmâne decât cu
o sutã, ºi cea care scotea o sutã de
oameni nu va mai rãmâne decât cu
zece din casa lui Israel.”
4. Cãci aºa vorbeºte Domnul cãtre

casa lui Israel: „Cãutaþi-Mã*, ºi** veþi
trãi! *2 Cron. 15.2. Ier. 29.13. Vers. 6. **Isa. 55.3.

5. Nu cãutaþi Betelul*, nu vã duceþi la
Ghilgal ºi nu treceþi la Beer-ªeba**.
Cãci Ghilgalul va fi dus în robie, ºi
Betelul† va fi nimicit.

*Cap. 4.4. **Cap. 8.14. †Osea 4.15; 10.8.

6. Cãutaþi* pe Domnul, ºi veþi trãi!
Temeþi-vã, ca nu cumva sã apuce ca un
foc casa lui Iosif, ºi focul acesta s-o
mistuie, fãrã sã fie cineva la Betel ca
sã-l stingã, *Vers. 4.

7. voi care prefaceþi* dreptul în pelin
ºi cãlcaþi dreptatea în picioare!” *Cap. 6.12.

8. El a fãcut Cloºca cu pui* ºi Orionul,
El preface întunericul în zori, iar ziua
în noapte neagrã**; El cheamã† apele
mãrii ºi le varsã pe faþa pãmântului:
Domnul†† este numele Lui.

*Iov 9.9; 38.31. **Ps. 104.20. †Iov 38.34. Cap. 9.6. ††Cap.
4.13.

9. El aduce ca fulgerul prãpãdul peste
cei puternici, aºa cã nimicirea vine
peste cetãþui.
10. Ei urãsc* pe cel ce-i mustrã la

poarta cetãþii ºi le este scârbã** de cel
ce vorbeºte din inimã.

*Isa. 29.21. **1 Împ. 22.8.

11. De aceea, pentru cã pe sãrac îl
cãlcaþi în picioare ºi luaþi daruri de
grâu de la el, mãcar cã aþi zidit* case
de piatrã cioplitã, nu le veþi locui;
mãcar cã aþi sãdit vii foarte bune, nu
veþi bea din vinul lor!

*Deut. 28.30,38,39. Mica 6.15. Þef. 1.13. Hag. 1.6.

12. „Cãci Eu ºtiu cã nelegiuirile
voastre sunt multe ºi cã pãcatele
voastre sunt fãrã numãr: asupriþi* pe
cel drept, luaþi mitã ºi cãlcaþi în
picioare** la poarta cetãþii dreptul
sãracilor.” *Cap. 2.6. **Isa. 29.21. Cap. 2.7.

13. De aceea, în vremuri ca acestea,
înþeleptul* trebuie sã tacã; cãci sunt
vremuri rele. *Cap. 6.10.

14. Cãutaþi binele, ºi nu rãul, ca sã
trãiþi, ºi ca astfel, Domnul Dumnezeul
oºtirilor sã fie cu voi, cum* spuneþi
voi! *Mica 3.11.

15. Urâþi* rãul, ºi iubiþi binele, faceþi
sã domneascã dreptatea la poarta
cetãþii; ºi poate** cã Domnul Dum-
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nezeul oºtirilor va avea milã de
rãmãºiþele lui Iosif. *Ps. 34.14; 
97.10. Rom. 12.9. **Exod 32.30. 2 Împ. 19.4. Ioel 2.14.

16. De aceea, aºa vorbeºte Domnul
Dumnezeul oºtirilor, Cel Atotputernic:
„În toate pieþele se vor boci ºi pe toate
uliþele vor zice: „Vai! Vai!” Vor chema
pe plugar la jale ºi la bocire pe cei ce
fac jelanii* pentru morþi. *Ier. 9.17.

17. În toate viile va fi bocet, când
voi* trece prin mijlocul tãu, zice
Domnul. *Exod 12.12. Naum 1.12.

18. Vai* de cei ce doresc „ziua
Domnului”! Ce aºteptaþi voi de la ziua
Domnului? Ea va fi** întuneric, ºi nu
luminã. *Isa. 5.19. Ier. 17.15. 
Ezec. 12.22,27. 2 Pet. 3.4. **Ier. 30.7. Ioel 2.2. Þef. 1.15.

19. Veþi fi ca un om* care fuge
dinaintea unui leu pe care-l întâlneºte
un urs ºi care, când ajunge acasã, îºi
reazemã mâna pe zid, ºi-l muºcã un
ºarpe! *Ier. 48.44.

20. Nu va fi oare ziua Domnului
întuneric în loc de luminã? Nu va fi ea
întunecoasã ºi fãrã strãlucire?
21. Eu urãsc*, dispreþuiesc sãrbãtorile

voastre ºi nu pot sã vã sufãr**
adunãrile de sãrbãtoare!
*Prov. 21.27. Isa. 1.11-16. Ier. 6.20. Osea 8.13. **Lev. 26.31.

22. Când Îmi aduceþi* arderi de tot ºi
daruri de mâncare, n-am nici o plãcere
de ele; ºi viþeii îngrãºaþi pe care-i
aduceþi ca jertfe de mulþumire, nici nu
Mã uit la ei. *Isa. 66.3. Mica 6.6,7.

23. Depãrteazã de Mine vuietul
cântecelor tale; nu pot asculta sunetul
lãutelor tale!
24. Ci dreptatea* sã curgã ca o apã

curgãtoare, ºi neprihãnirea, ca un pârâu
care nu seacã niciodatã! *Osea 6.6. Mica 6.8.

25. Mi-aþi adus* voi jertfe ºi daruri
de mâncare în timpul celor patruzeci
de ani din pustiu, casa lui Israel?...
*Deut. 32.17. Ios. 24.14. Ezec. 20.8,16,24. Fapt. 7.42,43. Isa.
43.23.

26. Veþi ridica, dar, pe Sacut, împã-
ratul* vostru, ºi pe Caivan, chipurile
voastre idoleºti, steaua dumnezeului
vostru pe care vi l-aþi fãcut, *1 Împ. 11.33.

27. ºi vã voi duce în robie dincolo*
de Damasc, zice Domnul al cãrui
nume** este Dumnezeul oºtirilor!”

*2 Împ. 17.6. **Cap. 4.13.

61. Vai de cei ce trãiesc* fãrã grijã
în Sion ºi la adãpost pe muntele

Samariei, vai de mai marii** aceºtia ai
celui dintâi dintre neamuri, la care
aleargã casa lui Israel!...

*Luca 6.24. **Exod 19.4.

2. Treceþi* la Calne** ºi vedeþi,
duceþi-vã de acolo pânã la Hamatul†
cel mare ºi coborâþi-vã în Gat†† la
filisteni; sunt oare cetãþile acestea mai
înfloritoare*† decât cele douã împã-
rãþii ale voastre ºi este þinutul lor mai
întins decât al vostru?... *Ier. 2.10. 
**Isa. 10.9. †2 Împ. 18.34. ††2 Cron. 26.6. *†Naum 3.8.

3. Credeþi* cã ziua nenorocirii** este
departe ºi faceþi sã se apropie† domnia
silniciei††. *Ezec. 12.27. 
**Cap. 5.18; 9.10. †Vers. 12. Cap. 5.12. ††Ps. 94.20.

4. Ei se culcã pe paturi de fildeº ºi
stau întinºi alene pe aºternuturile lor;
mãnâncã miei din turmã ºi viþei puºi la
îngrãºat.
5. Aiureazã* în sunetul lãutei, se cred

iscusiþi ca David** în instrumentele
de muzicã. *Isa. 5.12. **1 Cron. 23.5.

6. Beau vin cu pahare largi, se ung cu
cel mai bun untdelemn, ºi nu se
întristeazã de prãpãdul* lui Iosif!

*Gen. 37.25.

7. De aceea vor merge în robie, în
fruntea prinºilor de rãzboi; ºi vor
înceta strigãtele de veselie ale acestor
desfãtaþi.
8. Domnul* Dumnezeu a jurat pe Sine

însuºi ºi Domnul Dumnezeul oºtirilor
a zis: „Mi-e scârbã de mândria** lui
Iacov ºi-i urãsc palatele; de aceea voi
da în mâna vrãjmaºului cetatea cu tot
ce este în ea.”

*Ier. 51.14. Evr. 6.13,17. **Ps. 47.4. Ezec. 24.12. Cap. 8.7.

9. ªi dacã vor mai rãmâne zece
oameni într-o casã, vor muri.
10. Când unchiul sãu va lua pe cel

mort sã-l ardã, ridicându-i oasele din
casã, ºi va întreba pe cel din fundul
casei: „Mai este cineva cu tine?”,
acela va rãspunde: „Nimeni”..., iar
celãlalt va zice: „Tãcere*! Cãci** nu
trebuie sã pomenim acum Numele
Domnului!” *Cap. 5.13. **Cap. 8.3.

11. Cãci iatã cã Domnul* porunceºte
sã se dãrâme casa cea mare** ºi sã se
facã bucãþi casa cea micã.

*Isa. 55.11. **Cap. 3.15.

12. Pot caii sã alerge pe o stâncã? Sau
poate cineva sã are marea cu boii, de
aþi prefãcut judecata în otravã* ºi
rodul dreptãþii, în pelin?

*Osea 10.4. Cap. 5.7.

13. Vã bucuraþi de lucruri de nimic ºi
ziceþi: „Oare nu prin tãria noastrã am
câºtigat noi putere?”
14. „De aceea iatã, voi ridica* împo-

triva voastrã, casa lui Israel, zice Dom-
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nul Dumnezeul oºtirilor, un neam care
vã va asupri de la intrarea Hama-
tului** pânã la pârâul pustiului.”

*Ier. 5.15. **Num. 34.8. 1 Împ. 8.65.

Vedenii asupra prãbuºirii lui Israel

71. Domnul Dumnezeu mi-a trimis
vedenia aceasta: Iatã, fãcea niºte

lãcuste, în clipa când începea sã
creascã otava; era otava dupã cositul
împãratului.
2. ªi dupã ce au mâncat ele cu

desãvârºire toatã iarba din þarã, am
zis: „Doamne Dumnezeule, iartã! Cum
ar putea sã stea Iacov în picioare*?
Cãci este aºa de slab!” *Isa. 51.19. Vers. 5.

3. Atunci Domnul S-a cãit de lucrul
acesta: „Nu se va întâmpla una ca
aceasta, a zis Domnul.”
4. Domnul* Dumnezeu mi-a trimis

vedenia aceasta: Iatã, Domnul Dum-
nezeu vestea pedeapsa prin foc; ºi focul
mânca Adâncul cel mare ºi apucase ºi
câmpia. *Deut. 32.36. Vers. 6. Iona 3.10. Iac. 5.16.

5. Eu am zis: „Doamne Dumnezeule,
opreºte! Cum ar putea sã stea în
picioare* Iacov? Cãci este aºa de
slab!” *Vers. 2,3.

6. Atunci Domnul S-a cãit ºi de
lucrul acesta: „Nici una ca aceasta nu
se va întâmpla, a zis Domnul Dum-
nezeu.”
7. El mi-a trimis vedenia aceasta:

Iatã, Domnul stãtea pe un zid fãcut la
cumpãnã ºi avea o cumpãnã în mânã.
8. Domnul mi-a zis: „Ce vezi,

Amos?” Eu am rãspuns: „O cumpãnã.”
ªi Domnul a zis: „Iatã, voi* pune
cumpãna în mijlocul poporului Meu,
Israel, ºi nu-l** voi mai ierta;
*2 Împ. 21.13. Isa. 28.17; 34.11. Plân. 2.8. **Cap. 8.2. Mica
7.18.

9. ci înãlþimile* lui Isaac vor fi
pustiite; sfintele locaºuri ale lui Israel
vor fi dãrâmate, ºi Mã voi ridica**
împotriva casei lui Ieroboam cu sabia.”

*Gen. 26.23; 46.1. Cap. 5.5; 8.14. **2 Împ. 15.10.

10. Atunci Amaþia, preotul din
Betel*, a trimis sã spunã lui Iero-
boam**, împãratul lui Israel: „Amos
unelteºte împotriva ta în mijlocul
casei lui Israel; þara nu poate sã sufere
toate cuvintele lui!

*1 Împ. 12.32. **2 Împ. 14.23.

11. Cãci iatã ce zice Amos: „Iero-
boam va fi ucis de sabie, ºi Israel va fi
dus în robie departe de þara sa!”
12. ªi Amaþia a zis lui Amos: „Pleacã,

vãzãtorule, ºi fugi în þara lui Iuda!

Mãnâncã-þi pâinea acolo ºi acolo
proroceºte.
13. Dar nu mai proroci la Betel*, cãci

este** un locaº sfânt al împãratului ºi
este un templu al împãrãþiei!”

*Cap. 2.12. **1 Împ. 12.32; 13.1.

14. Amos a rãspuns lui Amaþia: „Eu
nu sunt nici proroc, nici fiu* de
proroc; ci sunt** pãstor ºi strângãtor
de smochine de Egipt.

*1 Împ. 20.35. 2 Împ. 2.5; 4.38; 6.1. **Cap. 1.1. Zah. 13.5.

15. Dar Domnul m-a luat de la oi ºi
Domnul mi-a zis: „Du-te ºi proroceºte
poporului Meu, Israel!”
16. Ascultã acum cuvântul Domnului,

tu care zici: „Nu proroci* împotriva
lui Israel, nu vorbi împotriva casei lui
Isaac!” *Ezec. 21.2. Mica 2.6.

17. Din pricina aceasta*, iatã ce zice
Domnul: „Nevasta ta** va curvi în
cetate, fiii ºi fiicele tale vor cãdea
loviþi de sabie, ogorul tãu va fi
împãrþit cu frânghia de mãsurat; tu
însã vei muri într-un pãmânt necurat,
ºi Israel va fi dus în robie departe de
þara lui!” *Ier. 28.12; 
29.21,25,31,32. **Isa. 13.16. Plân. 5.11. Osea 4.13. Zah. 14.2.

81. Domnul Dumnezeu mi-a trimis
urmãtoarea vedenie: Iatã, era un

coº cu poame coapte.
2. El a zis: „Ce vezi, Amos?” Eu am

rãspuns: „Un coº cu poame coapte.” ªi
Domnul mi-a zis: „A venit sfârºitul*
poporului Meu, Israel; nu-l mai pot
ierta**! *Ezec. 7.2. **Cap. 7.8.

3. În ziua aceea, cântecele Templului*
se vor preface în gemete, zice Domnul
Dumnezeu, pretutindeni vor arunca**
în tãcere o mulþime de trupuri
moarte.” *Cap. 5.23. **Cap. 6.9,10.

4. Ascultaþi lucrul acesta, voi care
mâncaþi* pe cel lipsit ºi prãpãdiþi pe
cei nenorociþi din þarã! *Ps. 14.4. Prov. 30.14.

5. Voi care ziceþi: „Când va trece luna
nouã, ca sã vindem grâul, ºi Sabatul*,
ca sã deschidem grânarele, sã
micºorãm efa** ºi sã mãrim siclul, ºi
sã strâmbãm cumpãna, ca sã înºelãm?

*Neem. 13.15,16. **Mica 6.10,11.

6. Apoi vom cumpãra pe cei nevoiaºi
pe argint* ºi pe sãrac, pe o pereche de
încãlþãminte, ºi vom vinde codinã în
loc de grâu.” *Cap. 2.6.

7. Domnul a jurat pe slava* lui Iacov:
„Niciodatã** nu voi uita nici una din
faptele lor! *Cap. 6.8. **Osea 8.13; 9.9.

8. Nu se va cutremura þara* din
pricina acestor miºelii ºi nu se vor
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jeli toþi locuitorii ei? Nu se va umfla
toatã þara ca râul, ridicându-se ºi
coborându-se iarãºi ca râul** Egiptului?

*Osea 4.3. **Cap. 9.5.

9. În ziua aceea, zice Domnul Dum-
nezeu, voi face sã asfinþeascã soarele*
la amiazã ºi voi întuneca pãmântul
ziua namiaza mare.

*Iov 5.14. Isa. 13.10; 59.9,10. Ier. 15.9. Mica 3.6.

10. Vã voi preface sãrbãtorile în jale
ºi toate cântãrile în bociri pentru
morþi, voi acoperi toate coapsele cu
saci* ºi voi face toate capetele pleºuve;
voi arunca þara într-o jale** ca pentru
un singur fiu, ºi sfârºitul ei va fi ca o
zi amarã. *Isa. 15.2,3. 
Ier. 48.37. Ezec. 7.18; 27.31. **Ier. 6.26. Zah. 12.10.

11. Iatã, vin zile, zice Domnul
Dumnezeu, când voi trimite foamete
în þarã, nu foamete de pâine, nici sete
de apã, ci foame ºi sete dupã auzirea*
cuvintelor Domnului.

*1 Sam. 3.1. Ps. 74.9. Ezec. 7.26.

12. Vor pribegi atunci de la o mare la
alta, de la miazãnoapte la rãsãrit, vor
umbla istoviþi încoace ºi încolo, ca sã
caute cuvântul Domnului, ºi tot nu-l
vor gãsi.
13. În ziua aceea se vor topi de sete

fetele frumoase ºi flãcãii.
14. Ei, care jurã* acum pe pãcatul**

Samariei ºi zic: „Pe Dumnezeul tãu
cel Viu, Dane!” ºi: „Pe drumul† Beer-
ªebei!”, vor cãdea, ºi nu se vor mai
scula.” *Osea 4.15. **Deut. 9.21. †Cap. 5.5.

91. Am vãzut pe Domnul stând pe
altar. ªi a zis: „Loveºte pragul de

sus al porþii, ca sã se cutremure uºorii,
ºi sfãrâmã-i* peste capetele lor ale
tuturor. Rãmãºiþa lor însã o voi pierde
cu sabia, aºa cã nici unul** din ei nu
va putea sã scape fugind ºi nici unul
din cei ce vor scãpa nu va scãpa.

*Ps. 68.21. Hab. 3.13. **Cap. 2.14.

2. De ar pãtrunde chiar pânã în
Locuinþa morþilor*, ºi de acolo îi va
smulge mâna Mea; de s-ar sui chiar în
ceruri**, ºi de acolo îi voi coborî.

*Ps. 139.8, etc. **Iov 20.6. Ier. 51.53. Obad. 4.

3. De s-ar ascunde chiar pe vârful
Carmelului, ºi acolo îi voi cãuta ºi-i
voi lua; de s-ar ascunde de privirile
Mele chiar în fundul mãrii, ºi acolo*
voi porunci ºarpelui sã-i muºte.

*Lev. 26.33. Deut. 28.65. Ezec. 5.12.

4. De ar merge în robie chiar înaintea
vrãjmaºilor lor, ºi acolo voi porunci

sabiei sã-i piardã; voi pune astfel
ochii* pe ei ca sã le fac rãu, nu bine.”

*Lev. 17.10. Ier. 44.11.

5. Domnul Dumnezeul oºtirilor atinge
pãmântul, ºi se topeºte*, ºi toþi locui-
torii lui jelesc**. Se înalþã ca râul Nil ºi
se coboarã ca râul Egiptului.

*Mica 1.4. **Cap. 8.8.

6. El ªi-a zidit cãmara* în ceruri, ªi-a
întemeiat bolta deasupra pãmântului;
cheamã apele** mãrii ºi le varsã pe
faþa pãmântului. Domnul† este numele
Lui! *Ps. 104.3,13. **Cap. 5.8. †Cap. 4.13.

7. „Nu sunteþi voi oare pentru Mine
ca ºi copiii etiopienilor, copii ai lui
Israel? – zice Domnul. N-am scos Eu
pe Israel din þara Egiptului, ca ºi pe
filisteni* din Caftor** ºi pe sirieni din
Chir†? *Ier. 47.4. **Deut. 2.23. Ier. 47.4. †Cap. 1.5.

8. Iatã, Domnul Dumnezeu are ochii*
pironiþi peste împãrãþia aceasta
vinovatã, ca s-o nimicesc** de pe faþa
pãmântului; totuºi nu voi nimici de tot
casa lui Iacov, zice Domnul.

*Vers. 4. **Ier. 30.11; 31.35,36. Obad. 16,17.

9. Cãci iatã, voi porunci ºi voi
vântura casa lui Israel între toate
neamurile, cum se vânturã cu ciurul,
fãrã sã cadã un singur bob la pãmânt!
10. Toþi pãcãtoºii poporului Meu vor

muri de sabie, cei ce zic*: „Nu ne va
ajunge nenorocirea ºi nu va veni peste
noi.” *Cap. 6.3.

11. În vremea aceea* voi ridica din
cãderea lui cortul lui David, îi voi drege
spãrturile, îi voi ridica dãrâmãturile
ºi-l voi zidi iarãºi cum era odinioarã,

*Fapt. 15.16,17.

12. ca sã stãpâneascã* rãmãºiþa Edo-
mului** ºi toate neamurile peste care
a fost chemat Numele Meu, zice Dom-
nul care va împlini aceste lucruri.

*Obad. 19. **Num. 24.18.

13. Iatã, vin* zile, zice Domnul,
când plugarul va ajunge pe secerãtor
ºi cel ce calcã strugurii, pe cel ce
împrãºtie sãmânþa, când mustul va
picura din** munþi ºi va curge de pe
toate dealurile. *Lev. 26.5. **Ioel 3.18.

14. Voi aduce înapoi* pe prinºii de
rãzboi ai poporului Meu, Israel; ei vor
zidi iarãºi** cetãþile pustiite ºi le vor
locui, vor sãdi vii ºi le vor bea vinul,
vor face grãdini ºi le vor mânca
roadele. *Ier. 30.3. **Isa. 61.4; 65.21. Ezec. 36.33-36.

15. Îi voi sãdi în þara lor, ºi nu vor
mai fi smulºi* din þara pe care le-am
dat-o, zice Domnul Dumnezeul tãu!”

*Isa. 60.21. Ier. 32.41. Ezec. 34.28. Ioel 3.20.
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1. Prorocia lui Obadia. Aºa vorbeºte
Domnul Dumnezeu despre Edom*: –
Noi am auzit o veste** din partea
Domnului, ºi un sol a fost trimis cu ea
printre neamuri, zicând: „Sculaþi-vã,
sã mergem împotriva Edomului ca sã
ne rãzboim cu el!” –
*Isa. 21.11; 34.5. Ezec. 25.12-14. Ioel 3.19. Mal. 1.3. **Ier.
49.14, etc.

2. „Iatã, te voi face mic printre
neamuri, vei fi cel mai dispreþuit.
3. Cãci mândria inimii tale te-a dus în

rãtãcire, pe tine care locuieºti în
crãpãturile stâncilor* ºi domneºti în
înãlþime; de aceea, tu zici** în tine
însuþi: „Cine mã va arunca la pãmânt?”

*2 Împ. 14.7. **Isa. 14.13-15. Apoc. 18.7.

4. Dar, chiar dacã ai locui tot atât de
sus* ca vulturul, chiar dacã þi-ai aºeza
cuibul** între stele, tot te voi arunca
jos ºi de acolo, zice Domnul.

*Iov 20.6. Ier. 49.16; 51.53. Amos 9.2. **Hab. 2.9.

5. Dacã ar fi intrat* la tine niºte hoþi
sau niºte tâlhari de noapte – cum eºti
de pustiit! – ar fi luat ei oare mai mult
decât ar fi putut? Dacã ar fi venit niºte
culegãtori de vie la tine, n-ar fi lãsat**
ei nici un strugure pe urmã?

*Ier. 49.9. **Deut. 24.21. Isa. 17.6; 24.13.

6. Vai! Ce scormonit este Esau! Cum
i s-au descoperit comorile!
7. Toþi cei uniþi* cu tine te-au izgonit

înapoi pânã la hotar, prietenii tãi te-au
înºelat ºi te-au stãpânit. Cei ce mâncau
din pâinea ta þi-au întins curse pe care
nu le-ai bãgat de seamã**!

*Ier. 38.22. **Isa. 19.11,12.

8. Oare, zice Domnul, nu* voi pierde
Eu în ziua aceea pe cei înþelepþi din
Edom ºi priceperea din muntele lui
Esau? *Iov 5.12,13. Isa. 29.14. Ier. 49.7.

9. Vitejii* tãi, Temane**, se vor
înspãimânta, pentru ca toþi cei din
muntele lui Esau sã piarã în mãcel.

*Ps. 76.5. Amos 2.16. **Ier. 49.7.

10. Din pricina silniciei* fãcute
împotriva fratelui tãu Iacov, vei fi
acoperit de ruºine ºi vei fi nimicit cu
desãvârºire** pentru totdeauna.
*Gen. 27.41. Ps. 137.7. Ezec. 25.12; 35.5. Amos 1.11. **Ezec.
35.9. Mal. 1.4.

11. Cãci în ziua când stãteai în faþa

lui, în ziua când strãinii îi luau averea,
când strãinii intrau pe porþile lui ºi
aruncau sorþul* asupra Ierusalimului,
ºi tu erai atunci ca unul din ei!

*Ioel 3.3. Naum 3.10.

12. Nu trebuia sã te uiþi mulþumit* la
ziua fratelui tãu, în ziua** nenorocirii
lui, nu trebuia sã te bucuri† de copiii
lui Iuda, în ziua pieirii lor, ºi nu
trebuia sã vorbeºti cu semeþie, în ziua
strâmtorãrii!
*Ps. 22.17; 54.7; 59.10. Mica 4.11; 7.10. **Ps. 37.13; 137.7.
†Iov 31.29. Prov. 17.5; 24.17,18. Mica 7.8.

13. Nici nu trebuia sã intri pe porþile
poporului Meu, în ziua nenorocirii lui,
nici nu trebuia sã te bucuri de neno-
rocirea lui, în ziua prãpãdului lui, ºi
nu trebuia sã pui mâna pe bogãþiile
lui, în ziua prãpãdului lui!
14. Nu trebuia sã stai la rãspântii, ca

sã nimiceºti pe fugarii lui, ºi nici nu
trebuia sã dai în mâna vrãjmaºului pe
cei ce scãpaserã din el în ziua neca-
zului!
15. Cãci ziua Domnului este aproape*

pentru toate neamurile. Cum** ai fãcut,
aºa þi se va face; faptele tale se vor
întoarce asupra capului tãu.

*Ezec. 30.3. Ioel 3.14. **Ezec. 35.15. Hab. 2.8.

16. Cãci, dupã cum aþi bãut* paharul
mâniei, voi cei de pe muntele Meu cel
sfânt, tot aºa toate neamurile îl vor
bea necurmat; vor bea, vor sorbi din
el ºi vor fi ca ºi când n-ar fi fost
niciodatã.

*Ier. 25.28,29; 49.12. Ioel 3.17. 1 Pet. 4.17.

17. Dar* mântuirea** va fi pe mun-
tele Sionului, el va fi sfânt, ºi casa lui
Iacov îºi va lua înapoi moºiile.

*Ioel 2.32. **Amos 9.8.

18. Casa lui Iacov va fi* un foc, ºi
casa lui Iosif, o flacãrã; dar casa lui
Esau va fi miriºtea pe care o vor
aprinde ºi o vor mistui; ºi nu va mai
rãmâne nici unul din casa lui Esau,
cãci Domnul a vorbit! *Isa. 10.17. Zah. 12.6.

19. Cei de la miazãzi vor stãpâni*
muntele lui Esau, ºi cei din câmpie**,
þara filistenilor; vor stãpâni ºi þinutul
lui Efraim ºi al Samariei; ºi Beniamin
va stãpâni Galaadul. *Amos 9.12. **Þef. 2.7.

20. Dar prinºii de rãzboi ai acestei

OBADIA
SAU AVDIE1

(Psalmul 137.7. Plângeri 4.21,22. Ioel 3.18,19. Þefania 2.10,11. Zaharia 14.9.)

1. Aºa se numeºte în Septuaginta.

oºtiri a copiilor lui Israel vor stãpâni
þara canaaniþilor pânã la* Sarepta, ºi
prinºii de rãzboi ai Ierusalimului care
sunt la Sefarad vor stãpâni** cetãþile
de miazãzi. *1 Împ. 17.9,10. **Ier. 32.44.

21. Izbãvitorii* se vor sui pe muntele
Sionului ca sã judece muntele lui
Esau. Dar împãrãþia** va fi a Dom-
nului.” *1 Tim. 4.16. Iac. 5.20. **Ps. 22.28. 
Dan. 2.44; 7.14,27. Zah. 14.9. Luca 1.33. Apoc. 11.15; 19.6.
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11. Cuvântul Domnului a vorbit lui
Iona*, fiul lui Amitai, astfel:

*2 Împ. 14.25.

2. „Scoalã-te, du-te la Ninive, cetatea
cea mare*, ºi strigã împotriva ei. Cãci
rãutatea** ei s-a suit pânã la Mine!”
*Gen. 10.11,12. Cap. 3.2,3; 4.11. **Gen. 18.20,21. Ezra 9.6.
Iac. 5.4. Apoc. 18.5.

3. ªi Iona s-a sculat* sã fugã la Tars,
departe de faþa Domnului. S-a coborât
la Iafo** ºi a gãsit acolo o corabie
care mergea la Tars. A plãtit preþul
cãlãtoriei ºi s-a suit în corabie ca sã
meargã împreunã cu cãlãtorii la Tars,
departe† de faþa Domnului. *Cap. 4.2. 
**Ios. 19.46. 2 Cron. 2.16. Fapt. 9.36. †Gen. 4.16. Iov 1.12; 2.7.

4. Dar Domnul* a fãcut sã sufle pe
mare un vânt nãprasnic ºi a stârnit o
mare furtunã. Corabia ameninþa sã se
sfãrâme. *Ps. 107.25.

5. Corãbierii s-au temut, au strigat
fiecare la dumnezeul lui ºi au aruncat*
în mare uneltele din corabie, ca 
s-o facã mai uºoarã. Iona s-a coborât
în fundul** corãbiei, s-a culcat ºi a
adormit dus. *Fapt. 27.18,19,38. **1 Sam. 24.3.

6. Cârmaciul s-a apropiat de el ºi i-a
zis: „Ce dormi? Scoalã-te ºi cheamã*
pe Dumnezeul tãu! Poate cã** Dum-
nezeu va voi sã Se gândeascã la noi ºi
nu vom pieri!” *Ps. 107.28. **Ioel 2.14.

7. ªi au zis unul cãtre altul: „Veniþi sã
tragem la sorþi*, ca sã ºtim din pricina
cui a venit peste noi nenorocirea
aceasta!” Au tras la sorþi, ºi sorþul a
cãzut pe Iona. *Ios. 7.14,16. 
1 Sam. 10.20,21; 14.41,42. Prov. 16.33. Fapt. 1.26.

8. Atunci ei i-au zis: „Spune-ne* din
pricina cui a venit peste noi nenoro-
cirea aceasta? Ce meserie ai ºi de unde
vii? Care îþi este þara ºi din ce popor
eºti?” *Ios. 7.19. 1 Sam. 14.43.

9. El le-a rãspuns: „Sunt evreu, ºi mã
tem de Domnul Dumnezeul cerurilor
care* a fãcut marea ºi uscatul!”

*Ps. 146.6. Fapt. 17.24.

10. Oamenii aceia au avut o mare
teamã ºi i-au zis: „Pentru ce ai fãcut
lucrul acesta?” Cãci oamenii aceia
ºtiau cã fugea de faþa Domnului,
pentru cã le spusese el.
11. Ei i-au zis: „Ce sã-þi facem, ca sã

se potoleascã marea faþã de noi?” Cãci
marea era din ce în ce mai înfuriatã.
12. El le-a rãspuns: „Luaþi-mã* ºi

aruncaþi-mã în mare, ºi marea se va
liniºti faþã de voi! Cãci ºtiu cã din vina
mea vine peste voi aceastã mare
furtunã!” *Ioan 11.50.

13. Oamenii aceºtia vâsleau ca sã
ajungã la uscat, dar nu puteau*, pentru
cã marea se întãrâta tot mai mult
împotriva lor. *Prov. 21.30.

14. Atunci au strigat cãtre Domnul ºi
au zis: „Doamne, nu ne pierde din
pricina vieþii omului acestuia ºi nu ne
împovãra* cu sânge nevinovat! Cãci
Tu, Doamne, faci** ce vrei!”

*Deut. 21.8. **Ps. 115.3.

15. Apoi au luat pe Iona ºi l-au
aruncat în mare. ªi furia mãrii* s-a
potolit. *Ps. 89.9. Luca 8.24.

16. Pe oamenii aceia i-a apucat o
mare fricã* de Domnul, ºi au adus
Domnului o jertfã, ºi I-au fãcut juru-
inþe. *Marc. 4.41. Fapt. 5.11.

17. Domnul a trimis un peºte mare sã
înghitã pe Iona, ºi* Iona a stat în
pântecele peºtelui trei zile ºi trei
nopþi. *Mat. 12.40; 16.4. Luca 11.30.

21. Iona s-a rugat Domnului Dum-
nezeului sãu din pântecele peºtelui

2. ºi a zis: „În strâmtorarea mea am
chemat* pe Domnul, ºi** m-a ascultat;
din mijlocul Locuinþei morþilor am
strigat, ºi mi-ai auzit glasul.

*Ps. 120.1; 130.1; 142.1. Plân. 3.55,56. **Ps. 65.2.

3. ªi totuºi mã aruncaseºi* în adânc,
în inima mãrii, ºi râurile de apã mã
înconjuraserã; toate valurile** ºi toate
talazurile Tale au trecut peste mine.

*Ps. 88.6. **Ps. 42.7.

IONA
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4. Ziceam*: „Sunt lepãdat dinaintea
ochilor Tãi! Dar iarãºi voi vedea Tem-
plul** Tãu cel sfânt.” *Ps. 31.22. **1 Împ. 8.38.

5. Apele m-au acoperit* pânã aproape
sã-mi ia viaþa, adâncul m-a învãluit,
papura s-a împletit în jurul capului
meu. *Ps. 69.1. Plân. 3.54.

6. M-am coborât pânã la temeliile
munþilor, zãvoarele pãmântului mã
încuiau pe vecie; dar Tu m-ai scos
viu* din groapã, Doamne Dumnezeul
meu! *Ps. 16.10.

7. Când îmi tânjea sufletul în mine,
mi-am adus aminte de Domnul, ºi
rugãciunea mea* a ajuns pânã la Tine,
în Templul Tãu cel sfânt. *Ps. 18.6.

8. Cei ce se lipesc de idoli deºerþi*
îndepãrteazã îndurarea de la ei.

*2 Împ. 17.15. Ps. 31.6. Ier. 10.8; 16.19.

9. Eu însã Îþi voi aduce jertfe* cu un
strigãt de mulþumire, voi împlini
juruinþele pe care le-am fãcut. Mân-
tuirea** vine de la Domnul.”

*Ps. 50.14,23; 116.17,18. Osea 14.2. Evr. 13.15. **Ps. 3.8.

10. Domnul a vorbit peºtelui, ºi
peºtele a vãrsat pe Iona pe pãmânt.

31. Cuvântul Domnului a vorbit a
doua oarã lui Iona astfel:

2. „Scoalã-te, du-te la Ninive, cetatea
cea mare, ºi vesteºte acolo strigarea pe
care þi-o voi da!”
3. ªi Iona s-a sculat ºi s-a dus la

Ninive, dupã cuvântul Domnului. ªi
Ninive era o cetate foarte mare, cât o
cãlãtorie de trei zile.
4. Iona a început sã pãtrundã în oraº,

cale de o zi, strigând ºi zicând*: „Încã
patruzeci de zile, ºi Ninive va fi
nimicitã!” *Deut. 18.22.

5. Oamenii din Ninive au crezut* în
Dumnezeu, au vestit un post ºi s-au
îmbrãcat cu saci, de la cei mai mari
pânã la cei mai mici. *Mat. 12.41. Luca 11.32.

6. Lucrul a ajuns la urechea împã-
ratului din Ninive; el s-a sculat de pe
scaunul lui de domnie, ºi-a scos
mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac
ºi a ºezut în* cenuºã. *Iov 2.8.

7. ªi a trimis sã se dea de ºtire* în
Ninive, din porunca împãratului ºi mai
marilor lui, urmãtoarele: „Oamenii ºi
vitele, boii ºi oile sã nu guste nimic, sã
nu pascã ºi nici sã nu bea apã deloc!

*2 Cron. 20.3. Ioel 2.15.

8. Ci oamenii ºi vitele sã se acopere
cu saci, sã strige cu putere cãtre Dum-
nezeu ºi sã se întoarcã* de la calea lor

cea rea ºi de la faptele de asuprire**
de care le sunt pline mâinile!

*Isa. 58.6. **Isa. 59.6.

9. Cine* ºtie dacã nu Se va întoarce
Dumnezeu ºi Se va cãi, ºi dacã nu-ªi
va opri mânia Lui aprinsã, ca sã nu
pierim!” *2 Sam. 12.22. Ioel 2.14.

10. Dumnezeu a vãzut* ce fãceau ei
ºi cã se întorceau de la calea lor cea
rea. Atunci Dumnezeu S-a cãit de rãul
pe care Se hotãrâse sã li-l facã ºi nu 
l-a fãcut. *Ier. 18.8. Amos 7.3,6.

Nemulþumirea lui Iona ºi mustrãrile
Domnului

41. Lucrul acesta n-a plãcut deloc lui
Iona, ºi s-a mâniat.

2. S-a rugat Domnului ºi a zis: „Ah!
Doamne, nu este aceasta tocmai ce
ziceam eu când eram încã în þara mea?
Tocmai lucrul acesta voiam sã-l
înlãtur fugind la Tars*. Cãci ºtiam cã
eºti un Dumnezeu milos** ºi plin de
îndurare, îndelung rãbdãtor ºi bogat în
bunãtate, ºi cã Te cãieºti de rãu!

*Cap. 1.3. **Exod 34.6. Ps. 86.5. Ioel 2.13.

3. Acum*, Doamne, ia-mi viaþa, cãci
vreau mai bine sã mor** decât sã
trãiesc!” *1 Împ. 19.4. **Vers. 8.

4. Domnul a rãspuns: „Bine faci tu de
te mânii?”
5. ªi Iona a ieºit din cetate ºi s-a

aºezat la rãsãrit de cetate. Acolo ºi-a
fãcut un umbrar ºi a stat sub el, pânã
va vedea ce are sã se întâmple cu cetatea.
6. Domnul Dumnezeu a fãcut sã

creascã un curcubete care s-a ridicat
peste Iona ca sã facã umbrã capului lui
ºi sã-l facã sã-i treacã mânia. Iona s-a
bucurat foarte mult de curcubetele
acesta.
7. Dar a doua zi, la rãsãritul soarelui,

Dumnezeu a adus un vierme care a
înþepat curcubetele, ºi curcubetele s-a
uscat.
8. Când a rãsãrit soarele, Dumnezeu a

fãcut sã sufle un vânt uscat de la
rãsãrit, ºi soarele a bãtut peste capul
lui Iona, ºi Iona a leºinat. Atunci a
dorit sã moarã ºi a zis: „Mai bine sã
mor* decât sã trãiesc!” *Vers. 3.

9. Dar Dumnezeu a zis lui Iona:
„Bine faci tu de te mânii din pricina
curcubetelui?” El a rãspuns: „Da, bine
fac cã mã mânii pânã la moarte!”
10. Atunci ºi Domnul a zis: „Þie îþi

este milã de curcubetele acesta, care
nu te-a costat nici o trudã ºi pe care

IONA 2, 3, 4894

nu tu l-ai fãcut sã creascã, ci într-o
noapte s-a nãscut ºi într-o noapte a
pierit.
11. ªi Mie sã nu-Mi fie milã de

Ninive, cetatea* cea mare, în care se

aflã mai mult de o sutã douãzeci de
mii de oameni care nu ºtiu** sã
deosebeascã dreapta de stânga lor,
afarã de o mulþime† de vite!”

*Cap. 1.2; 3.2,3. **Deut. 1.39. †Ps. 36.6; 145.9.
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Ameninþãrile

11. Cuvântul Domnului spus lui
Mica* din Moreºet, pe vremea lui

Iotam, Ahaz, Ezechia, împãraþii lui
Iuda, prorocie asupra Samariei** ºi
Ierusalimului. *Ier. 26.18. **Amos 1.1.

2. Ascultaþi, voi popoare toate! Ia
aminte, pãmântule* ºi ce este pe el!
Domnul Dumnezeu** sã fie martor
împotriva voastrã, Domnul care este
în Templul Lui cel sfânt†! *Deut. 32.2. 
Isa. 1.2. **Ps. 50.7. Mal. 3.5. †Ps. 11.4. Iona 2.7. Hab. 2.20.

3. Cãci iatã cã Domnul* iese din
locuinþa** Lui, Se coboarã ºi umblã
pe înãlþimile† pãmântului!

*Isa. 26.21. **Ps. 115.3. †Deut. 32.13; 33.29. Amos 4.13.

4. Sub El se topesc munþii*, vãile
crapã ca ceara înaintea focului, ca apa
care curge prin râpi.

*Judc. 5.5. Ps. 97.5. Isa. 64.1-3. Amos 9.5. Hab. 3.6,10.

5. ªi toate acestea, din pricina nele-
giuirii lui Iacov, din pricina pãcatelor
casei lui Israel! Dar care este nele-
giuirea lui Iacov? Nu este oare
Samaria? ªi care este pãcatul lui Iuda?
Nu este Ierusalimul?...
6. De aceea, voi preface Samaria într-un

morman de pietre* pe câmp, într-un
loc de sãdit vie; îi voi prãvãli pietrele
în vale ºi-i voi dezgoli temeliile**.

*2 Împ. 19.25. Cap. 3.12. **Ezec. 13.14.

7. Toate chipurile ei cioplite vor fi
sfãrâmate, toate plãþile* ei de curvã
vor fi arse în foc, ºi-i voi pustii toþi
idolii: cãci din plãþi de curvã i-a
adunat, ºi în plãþi de curvã se vor
preface... *Osea 2.5,12.

8. De aceea plâng*, mã bocesc,
umblu** desculþ ºi gol, strig† ca
ºacalul ºi gem ca struþul.
*Isa. 21.3; 22.4. Ier. 4.19. **Isa. 20.2-4. †Iov 30.29. Ps. 102.6.

9. Cãci rana ei este fãrã leac; se
întinde* pânã la Iuda, pãtrunde pânã la
poarta poporului meu, pânã la Ieru-
salim. *2 Împ. 18.13. Isa. 8.7,8.

10. Nu spuneþi* lucrul acesta în Gat
ºi nu plângeþi în Aco; tãvãliþi-vã în
þãrânã** la Bet-Leafra.

*2 Sam. 1.20. **Ier. 6.26.

11. Treci, locuitoare din ªafir, cu
ruºinea* descoperitã; locuitoarea din
Þaanan nu îndrãzneºte sã iasã, jalea
Bet-Haeþelului vã ia gustul sã vã opriþi
în el. *Isa. 20.4; 47.2,3. Ier. 13.22. Naum 3.5.

12. Cãci locuitoarea din Marot
tremurã pentru pierderea fericirii ei,
fiindcã s-a coborât* nenorocirea din
partea Domnului pânã la poarta Ieru-
salimului. *Amos 3.6.

13. Înhamã-þi caii cei iuþi la car,
locuitoare din Lachis*; tu ai fost cea
dintâi pricinã de pãcat pentru fiica
Sionului, cãci în tine s-au gãsit nele-
giuirile lui Israel. *2 Împ. 18.14,17.

14. De aceea te vei despãrþi* de
Moreºet-Gat, casele din Aczib** vor
fi o amãgire pentru împãraþii lui
Israel. *2 Sam. 8.2. 2 Împ. 18.14-16. **Ios. 15.44.

15. Îþi voi aduce un nou stãpân,
locuitoare din* Mareºa; slava lui
Israel va merge la Adulam**.

*Ios. 15.44. **2 Cron. 11.7.

16. Rade-þi, taie-þi pãrul*, din pricina
copiilor** tãi iubiþi; lãrgeºte-þi pleºuvia
ca vulturul, cãci ei se duc în robie,
departe de tine! *Iov 1.20. 
Isa. 15.2; 22.12. Ier. 7.29; 16.6; 47.5; 48.37. **Plân. 4.5.

21. Vai de cei ce cugetã* nelegiuirea
ºi fãuresc** rele în aºternutul lor;

când se crapã de ziuã o înfãptuiesc,
dacã† le stã în putere.

*Osea 7.6. **Ps. 36.4. †Gen. 31.29.

2. Dacã poftesc* ogoare, pun mâna
pe ele, dacã doresc case, le rãpesc;
asupresc pe om ºi casa lui, pe om ºi
moºtenirea lui. *Isa. 5.8.

3. De aceea, aºa vorbeºte Domnul:
„Iatã, Eu am de gând sã aduc o neno-
rocire împotriva acestui leat de oameni*,
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de care nu vã veþi feri grumajii, ºi nu
veþi mai umbla cu capul atât de sus,
cãci vremurile** vor fi rele.

*Ier. 8.3. **Amos 5.13. Efes. 5.16.

4. În ziua aceea, veþi ajunge de
pominã*, veþi boci** ºi veþi zice: „S-a
isprãvit! Suntem pustiiþi cu desãvâr-
ºire! Partea de moºtenire a poporului
meu trece† în mâna altuia! Vai! cum
mi-o ia! Ogoarele noastre le împarte vrãj-
maºului...!” *Hab. 2.6. **2 Sam. 1.17. †Cap. 1.15.

5. De aceea nu vei avea pe nimeni
care sã întindã* frânghia de mãsurat
pentru sorþul tãu, în adunarea Dom-
nului. *Deut. 32.8,9.

6. „Nu* prorociþi!”, zic ei. „Sã nu se
proroceascã asemenea lucruri. Cãci
altminteri ocãrile nu mai înceteazã!” 

*Isa. 30.10. Amos 2.12; 7.16.

7. „Este Domnul atât de grabnic la
mânie, casa lui Iacov? Acesta este
felul Lui de a lucra?” – Da, cuvintele
Mele sunt prielnice celui ce umblã cu
neprihãnire!
8. De multã vreme poporul Meu este

socotit de Mine ca vrãjmaº; voi rãpiþi
mantaua de pe hainele celor ce trec
liniºtiþi ºi n-au gust de rãzboi.
9. Voi izgoniþi din casele lor iubite

pe femeile poporului Meu, luaþi pentru
totdeauna podoaba Mea de la copiii lor.
10. Sculaþi-vã ºi plecaþi, cãci aici nu

este odihnã* pentru voi; cãci, din
pricina spurcãciunii**, vor fi dureri,
dureri puternice.

*Deut. 12.9. **Lev. 18.25,28. Ier. 3.2.

11. Da, dacã ar veni un om cu vânt*
ºi minciuni ºi ar zice: „Îþi voi proroci
despre vin ºi despre bãuturi tari!”,
acela ar fi un proroc pentru poporul
acesta! *Ezec. 13.3.

12. Te voi strânge* în întregime,
Iacove! Voi strânge rãmãºiþa lui Israel,
îi voi aduna ca pe niºte oi dintr-un
staul**, ca pe o turmã în pãºunea ei,
aºa cã va fi o mare zarvã† de oameni.

*Cap. 4.6,7. **Ier. 31.10. †Ezec. 36.37.

13. Cel ce va face spãrtura se va sui
înaintea lor; vor face spãrtura, vor
trece pe poartã ºi vor ieºi pe ea;
împãratul lor* va merge înaintea lor,
ºi Domnul** va fi în fruntea lor.”

*Osea 3.5. **Isa. 52.12.

Mustrãri

31. Am zis: „Ascultaþi, cãpetenii ale
lui Iacov ºi mai mari ai casei lui

Israel! Nu* este datoria voastrã sã
cunoaºteþi dreptatea? *Ier. 5.4,5.

2. ªi totuºi voi urâþi binele, ºi iubiþi
rãul, le jupuiþi pielea ºi carnea de pe
oase!
3. Dupã ce au mâncat* carnea popo-

rului Meu, dupã ce-i jupoaie pielea
ºi-i sfãrâmã oasele, îl fac bucãþi ca
ceea ce se fierbe într-o oalã, ca ºi
carnea dintr-un cazan**,

*Ps. 14.4. **Ezec. 11.3,7.

4. apoi strigã* cãtre Domnul. Dar El
nu le rãspunde, ci Îºi ascunde faþa de
ei în vremea aceea, pentru cã au fãcut
fapte rele.”

*Ps. 18.41. Prov. 1.28. Isa. 1.15. Ezec. 8.18. Zah. 7.13.

5. Aºa vorbeºte Domnul despre   pro-
rocii* care rãtãcesc pe poporul meu,
care, dacã au de muºcat** ceva cu
dinþii, vestesc pacea, iar dacã nu li se
pune nimic în gurã†, vestesc rãzboiul
sfânt: *Isa. 56.10,11. 
Ezec. 13.10; 22.25. **Cap. 2.11. Mat. 7.15. †Ezec. 13.18,19.

6. „Din pricina aceasta, va veni noap-
tea* peste voi... fãrã nici o vedenie!
ªi întunericul... fãrã nici o prorocie!
Soarele va asfinþi** peste aceºti
proroci, ºi ziua se va întuneca peste ei!

*Isa. 8.20,22. Ezec. 13.23. Zah. 13.4. **Amos 8.9.

7. Vãzãtorii vor fi daþi de ruºine,
ghicitorii vor roºi, toþi îºi vor acoperi
barba; cãci Dumnezeu nu va* rãs-
punde.” *Ps. 74.8. Amos 8.11.

8. Dar eu sunt plin de putere, plin de
Duhul Domnului, sunt plin de cunoº-
tinþa dreptãþii ºi de vlagã, ca sã fac
cunoscut lui Iacov nelegiuirea* lui, ºi
lui Israel, pãcatul lui. *Isa. 58.1.

9. Ascultaþi, dar, lucrul acesta, cãpe-
tenii ale casei lui Iacov ºi mai mari ai
casei lui Israel, voi, cãrora vã este
scârbã de dreptate ºi care suciþi tot ce
este drept;
10. voi care zidiþi Sionul* cu sânge**,

ºi Ierusalimul, cu nelegiuire!
*Ier. 22.13. **Ezec. 22.27. Hab. 2.12. Þef. 3.3.

11. Cãpeteniile* cetãþii judecã pentru
daruri, preoþii** lui învaþã pe popor
pentru platã, ºi prorocii lui prorocesc
pe bani; ºi mai îndrãznesc apoi sã se
bizuie† pe Domnul ºi zic: „Oare nu
este Domnul în mijlocul nostru? Nu ne
poate atinge nici o nenorocire!”
*Isa. 1.23. Ezec. 22.12. Osea 4.18. Cap. 7.3. **Ier. 6.13. †Isa.
48.2. Ier. 7.4. Rom. 2.17.

12. De aceea, din pricina voastrã,
Sionul va fi arat* ca un ogor, Ierusa-
limul** va ajunge un morman de pietre,
ºi muntele† Templului, o înãlþime
acoperitã de pãduri.

*Ier. 26.18. Cap. 1.6. **Ps. 79.1. †Cap. 4.2.
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41. În vremurile* de pe urmã, mun-
tele Casei Domnului va fi întemeiat

tare ca cel mai înalt munte, se va înãlþa
deasupra dealurilor, ºi popoarele vor
veni grãmadã la el. *Isa. 2.2, etc. Ezec. 17.22,23.

2. Neamurile se vor duce cu grãmada
la el ºi vor zice: „Veniþi, haidem sã ne
suim la muntele Domnului, la Casa
Dumnezeului lui Iacov, ca sã ne înveþe
cãile Lui ºi sã umblãm pe cãrãrile
Lui!” Cãci din Sion va ieºi Legea, ºi
din Ierusalim, cuvântul Domnului.
3. El va judeca între multe popoare, va

hotãrî între neamuri puternice, depãr-
tate. Din sãbiile lor îºi vor fãuri fiare de
plug*, ºi din suliþele lorc cosoare; nici
un neam nu va mai trage sabia împo-
triva altuia ºi nu vor mai învãþa** sã
facã rãzboi; *Isa. 2.4. Ioel 3.10. **Ps. 72.7.

4. ci fiecare* va locui sub viþa lui ºi
sub smochinul lui, ºi nimeni nu-l va
mai tulbura. Cãci gura Domnului
oºtirilor a vorbit. *1 Împ. 4.25. Zah. 3.10.

5. Pe când toate popoarele umblã
fiecare în numele dumnezeului sãu*,
noi vom umbla** în Numele Domnului
Dumnezeului nostru, totdeauna ºi în
veci de veci! *Ier. 2.11. **Zah. 10.12.

6. „În ziua aceea, zice Domnul, voi
aduna pe cei ºchiopi*, voi strânge
grãmadã pe** cei izgoniþi ºi pe aceia
pe care-i chinuisem.

*Ezec. 34.16. Þef. 3.19. **Ps. 147.2. Ezec. 34.13; 37.21.

7. Din cei ºchiopi voi face o rãmã-
ºiþã*, din cei ce erau risipiþi, un neam
puternic; ºi Domnul va împãrãþi**
peste ei, pe muntele Sionului, de acum
ºi pânã-n veac! *Cap. 2.12; 5.3,7,8; 7.18. 
**Isa. 9.6; 24.23. Dan. 7.14,27. Luca 1.33. Apoc. 11.15.
8. Iar la tine, turn al turmei, deal al

fiicei Sionului, la tine va veni ºi la tine
va ajunge vechea stãpânire, împãrãþia
fiicei Ierusalimului!”
9. Pentru ce strigi tu însã acum aºa de

tare? N-ai împãrat*? Nu mai ai
sfetnic, de te apucã** durerea ca pe o
femeie la naºtere?

*Ier. 8.19. **Isa. 13.8; 21.3. Ier. 30.6; 50.43.

10. Suferã, fiica Sionului, ºi gemi ca
o femeie la naºtere! Cãci acum vei ieºi
din cetate ºi vei locui în câmp, ºi te
vei duce pânã la Babilon! Acolo vei fi
izbãvitã, acolo te va rãscumpãra
Domnul din mâna vrãjmaºilor tãi.
11. Cãci acum* multe neamuri s-au

strâns împotriva ta ºi zic: „Sã fie
pângãritã, ca sã ne vadã** ochii
împlinindu-se dorinþa faþã de Sion!”

*Plân. 2.16. **Obad. 12. Cap. 7.10.

12. Dar ei nu cunosc gândurile*
Domnului, nu-I înþeleg planurile, nu
ºtiu cã i-a strâns ca** pe niºte snopi în
arie. *Isa. 55.8. Rom. 11.33. **Isa. 21.10.

13. „Scoalã-te*, fiica Sionului, ºi
treierã! Cãci îþi fac un corn de fier ºi o
copitã de aramã, ca sã sfãrâmi**
multe popoare ºi† sã închini Dom-
nului†† prada lor, sã închini Domnului
întregului pãmânt averile lor!”
*Isa. 41.15,16. Ier. 51.33. **Dan. 2.44. †Isa. 18.7; 23.18;
60.6,9. ††Zah. 4.14; 6.5.

51. Acum, strânge-þi rândurile în
cetate, ceata Sionului, cãci suntem

împresuraþi! Judecãtorul lui Israel este
lovit* cu nuiaua pe obraz!

*Plân. 3.30. Mat. 5.39; 27.30.

2. „ªi tu, Betleeme* Efrata, mãcar cã
eºti prea mic între** cetãþile de
cãpetenie† ale lui Iuda, totuºi din tine
Îmi va ieºi Cel ce va stãpâni†† peste
Israel ºi a cãrui obârºie*† se suie pânã
în vremuri strãvechi, pânã în zilele
veºniciei.”
*Mat. 2.6. Ioan 7.42. **1 Sam. 23.23. †Exod 18.25. ††Gen.
49.10. Isa. 9.6. *†Ps. 90.2. Prov. 8.22,23. Ioan 1.1.

3. De aceea, îi va lãsa pânã la vremea
când va naºte cea care are sã nascã*, ºi
rãmãºiþa** fraþilor Sãi se va întoarce
la copiii lui Israel. *Cap. 4.10. **Cap. 4.7.

4. El Se va înfãþiºa ºi va cârmui*
cu puterea Domnului ºi cu mãreþia
Numelui Domnului Dumnezeului Sãu:
vor locui liniºtiþi, cãci El va fi pro-
slãvit** pânã la marginile pãmântului.
*Isa. 40.11; 49.10. Ezec. 34.23. Cap. 7.14. **Ps. 72.8. Isa.
52.13. Zah. 9.10. Luca 1.32.

5. El va fi pacea* noastrã! Când va
veni asirianul în þara noastrã ºi va
pãtrunde în palatele noastre, vom
ridica împotriva lui ºapte pãstori ºi opt
cãpetenii ale poporului.

*Ps. 72.7. Isa. 9.6. Zah. 9.10. Luca 2.14. Efes. 2.14.

6. Ei vor pustii þara Asiriei cu sabia
ºi þara lui* Nimrod cu sabia scoasã din
teacã. Ne va izbãvi** astfel de asirian,
când va veni în þara noastrã ºi va
pãtrunde în þinutul nostru.

*Gen. 10.8,10,11. **Luca 1.71.

7. Rãmãºiþa* lui Iacov va fi în mij-
locul multor popoare ca o rouã** care
vine de la Domnul, ca ploaia mãruntã
pe iarbã, care nu se bizuie pe nimeni
ºi nu atârnã de copiii oamenilor.

*Vers. 3. **Deut. 32.2. Ps. 72.6; 110.3.

8. Rãmãºiþa lui Iacov va fi între nea-
muri, în mijlocul multor popoare, ca
un leu între fiarele pãdurii, ca un pui
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de leu între turmele de oi, care, când
trece, calcã în picioare ºi sfâºie, ºi
nimeni nu poate scãpa pe altul.
9. Þi se va ridica mâna peste potriv-

nicii tãi, ºi toþi vrãjmaºii tãi vor fi
nimiciþi!
10. „În* ziua aceea, zice Domnul, îþi

voi nimici cu desãvârºire caii din
mijlocul tãu ºi-þi voi sfãrâma carele;

*Zah. 9.10.

11. voi nimici cu desãvârºire cetãþile
din þara ta ºi-þi voi surpa toate
cetãþuile.
12. Voi nimici cu desãvârºire descân-

tecele din mijlocul tãu, ºi nu vei mai
avea vrãjitori*; *Isa. 2.6.

13. voi nimici cu desãvârºire* idolii
tãi ºi stâlpii tãi idoleºti din mijlocul
tãu, ºi nu te vei mai închina** la
lucrarea mâinilor tale; *Zah. 13.2. **Isa. 2.8.

14. voi nimici cu desãvârºire din
mijlocul tãu Astarteile tale ºi-þi voi
dãrâma idolii.
15. Mã voi rãzbuna* cu mânie, cu

urgie, pe neamurile care n-au vrut 
s-asculte.” *Ps. 149.7. Vers. 8. 2 Tes. 1.8.

Judecata Domnului cu poporul Sãu –
Îndurarea Domnului – Pricina

61. Ascultaþi, dar, ce zice Domnul:
„Scoalã-te, judecã-te înaintea mun-

þilor, ºi dealurile sã-þi audã glasul!...
2. Ascultaþi*, munþi, pricina** Dom-

nului ºi luaþi aminte, temelii tari ale
pãmântului! Cãci† Domnul are o
judecatã cu poporul Sãu ºi vrea sã Se
judece cu Israel. – *Deut. 32.1. Ps. 50.1,4. 
Isa. 1.2. **Osea 12.2. †Isa. 1.18; 5.3,4; 43.26. Osea 4.1.

3. Poporul Meu, ce* þi-am fãcut ºi cu
ce te-am ostenit? Rãspunde-Mi!

*Ier. 2.5,31.

4. Cãci te-am* scos din þara Egip-
tului, te-am izbãvit din casa robiei ºi
am trimis înaintea ta pe Moise, Aaron
ºi Maria!

*Exod 12.51; 14.30; 20.2. Deut. 4.20. Amos 2.10.

5. Poporul Meu, adu-þi aminte ce
plãnuia Balac*, împãratul Moabului,
ºi ce i-a rãspuns Balaam, fiul lui Beor,
ºi ce s-a întâmplat din Sitim** pânã la
Ghilgal, ca sã cunoºti binefacerile†
Domnului!”
*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. †Judc. 5.11.

6. Cu ce voi întâmpina pe Domnul ºi cu
ce mã voi pleca înaintea Dumnezeului
celui Preaînalt? Îl voi întâmpina oare
cu arderi de tot, cu viþei de un an?

7. Dar primeºte* Domnul oare mii de
berbeci sau zeci de mii de râuri** de
untdelemn? Sã dau eu pentru fãrãdele-
gile mele pe întâiul meu nãscut†, rodul
trupului meu, pentru pãcatul sufletului
meu? – *Ps. 50.9; 51.16. Isa. 1.11. **Iov 29.6. 
†2 Împ. 16.3; 21.6; 23.10. Ier. 7.31; 19.5. Ezec. 23.37.

8. Þi s-a arãtat*, omule, ce este
bine, ºi ce alta cere Domnul de la tine
decât sã faci dreptate**, sã iubeºti
mila ºi sã umbli smerit cu Dumnezeul
tãu? *Deut. 10.12. 
1 Sam. 15.22. Osea 6.6; 12.6. **Gen. 18.19. Isa. 1.17.

9. Glasul Domnului strigã cetãþii, ºi
omul înþelept se teme de Numele Tãu:
„Ascultaþi pedeapsa ºi pe Cel ce o
trimite!
10. Mai sunt în casa celui rãu comori

nelegiuite ºi blestemata* efã micã?
*Deut. 25.13-16. Prov. 11.1; 20.10,23.

11. Pot socoti Eu curat pe cel ce are o
cumpãnã* nedreaptã ºi greutãþi strâmbe
în sac? *Osea 12.7.

12. Pentru cã bogaþii lui sunt plini de
silnicie, locuitorii lui spun minciuni,
ºi limba lor* este numai înºelãtorie în
gura lor, *Ier. 9.3,5,6,8.

13. de aceea ºi Eu te voi lovi* cu
suferinþa, te voi pustii pentru pãcatele
tale. *Lev. 26.16. Ps. 107.17,18.

14. Vei mânca*, ºi tot nu te vei sãtura,
ci foamea va rãmâne în tine; ce vei lua
dinaintea vrãjmaºului nu vei scãpa,
cãci ce vei scãpa voi da pradã sabiei.

*Lev. 26.26. Osea 4.10.

15. Vei semãna*, dar nu vei secera,
vei stoarce mãsline, dar nu te vei unge
cu untdelemnul lor, vei face must, dar
nu vei bea vin!

*Deut. 28.38-40. Amos 5.11. Þef. 1.13. Hag. 1.6.

16. Cãci ei pãzesc* toate orânduirile
lui Omri** ºi lucreazã întocmai cum a
lucrat casa lui Ahab†, ºi umblã dupã
sfaturile lor, de aceea te voi face de
pominã††, îþi voi face locuitorii de
batjocurã, ºi veþi purta ocara*† popo-
rului Meu.” *1 Împ. 16.25,26. 
**Osea 5.11. †1 Împ. 16.30, etc.; 21.25,26. 2 Împ. 21.3. 
††1 Împ. 9.8. Ier. 19.8. *†Isa. 25.8. Ier. 51.51. Plân. 5.1.

71. Vai de mine! Cãci parcã sunt la
strângerea poamelor ºi la strângerea

bobiþelor* dupã culesul strugurilor: nu
mai este nici un strugure de mâncare,
nici cea dintâi smochinã** doritã de
sufletul meu!

*Isa. 17.6; 24.13. **Isa. 28.4. Osea 9.10.

2. S-a dus omul de bine* din þarã ºi
nu mai este nici un om cinstit printre
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oameni; toþi stau la pândã ca sã verse
sânge, fiecare** întinde o cursã frate-
lui sãu. *Ps. 12.1; 14.1,3. Isa. 57.1. **Hab. 1.15.

3. Mâinile lor sunt îndreptate sã facã
rãu: cârmuitorul* cere daruri, judecã-
torul** cere platã, cel mare îºi aratã pe
faþã ce doreºte cu lãcomie, ºi astfel
merg mânã-n mânã.

*Osea 4.18. **Isa. 1.23. Cap. 3.11.

4. Cel mai bun dintre ei este* ca un
mãrãcine, cel mai cinstit este mai rãu
decât un tufiº de spini. Ziua vestitã de
toþi prorocii Tãi, pedeapsa Ta se apropie!
Atunci va fi uluiala lor.

*2 Sam. 23.6,7. Isa. 55.13. Ezec. 2.6. 

5. Nu crede* pe un prieten, nu te
încrede în ruda cea mai de aproape;
pãzeºte-þi uºa gurii de cea care îþi stã
în braþe! *Ier. 9.4.

6. Cãci fiul* batjocoreºte pe tatãl,
fata se scoalã împotriva mamei ei,
nora, împotriva soacrei sale; vrãjmaºii
omului sunt cei din casa lui! –
*Ezec. 22.7. Mat. 10.21,35,36. Luca 12.53; 21.16. 2 Tim. 3.2,3.

7. Eu însã voi privi* spre Domnul,
îmi voi pune nãdejdea în Dumnezeul
mântuirii mele; Dumnezeul meu mã va
asculta. *Isa. 8.17.

8. Nu te bucura* de mine, vrãjmaºã,
cãci, chiar dacã am cãzut**, mã voi
scula iarãºi, chiar dacã stau în întuneric,
totuºi Domnul† este lumina mea!
*Prov. 24.17. Plân. 4.21. **Ps. 37.24. Prov. 24.16. †Ps. 27.1.

9. Voi suferi* mânia Domnului, cãci
am pãcãtuit împotriva Lui – pânã ce El
îmi va apãra pricina ºi-mi va face
dreptate; El mã va scoate la luminã**,
ºi voi privi dreptatea Lui.

*Plân. 3.39. **Ps. 37.6.

10. Când va vedea vrãjmaºa mea lucrul
acesta, va fi acoperitã de ruºine*, ea
care-mi zicea: „Unde** este Domnul
Dumnezeul tãu?” Ochii mei† îºi vor
vedea dorinþa împlinitã faþã de ea.
Atunci ea va fi cãlcatã în picioare ca
noroiul†† de pe uliþã.
*Ps. 35.26. **Ps. 42.3,10; 79.10; 115.2. Ioel 2.17. †Cap. 4.11.
††2 Sam. 22.43. Zah. 10.5.

11. În ziua* când îþi vor zidi iarãºi
zidurile, în ziua** aceea þi se vor lãrgi
hotarele.
*Amos 9.11, etc. **Isa. 11.16; 19.23, etc.; 27.13. Osea 11.11.

12. În ziua aceea, vor veni la tine, din
Asiria pânã în Egipt, din Egipt pânã la
Râu, de la o mare la alta, ºi de la un
munte la altul.
13. Dar mai întâi þara va fi pustiitã

din pricina locuitorilor ei, în urma
faptelor lor* rele. *Ier. 21.14. Cap. 3.12.

14. Paºte-Þi poporul cu toiagul Tãu,
paºte turma moºtenirii Tale care
locuieºte singurã în pãdurea* din
mijlocul Carmelului; ca sã pascã pe
Basan ºi în Galaad, ca în zilele de
altãdatã. *Isa. 37.24.

15. „Îþi voi arãta lucruri minunate,
zice Domnul, ca în ziua* când ai ieºit
din þara Egiptului.” *Ps. 68.22; 78.12.

16. Neamurile vor vedea* lucrul
acesta ºi se vor ruºina, cu toatã pute-
rea lor; vor pune mâna** la gurã ºi îºi
vor astupa urechile.

*Isa. 26.11. **Iov 21.5; 29.9.

17. Vor linge pulberea* ca ºarpele;
vor ieºi tremurând** ca târâtoarele
pãmântului, afarã din cetãþuile lor,
vor veni† pline de fricã înaintea
Domnului Dumnezeului nostru ºi se
vor teme de Tine.

*Ps. 72.9. Isa. 49.23. **Ps. 18.45. †Ier. 33.9.

18. Care* Dumnezeu este ca Tine,
care ierþi** nelegiuirea ºi treci† cu
vederea pãcatele rãmãºiþei moºtenirii
Tale? – El nu-ªi þine†† mânia pe
vecie, ci Îi place îndurarea!
*Exod 15.11. **Exod 34.6,7. Ier. 50.20. †Cap. 4.7; 5.3,7,8.
††Ps. 103.9. Isa. 57.16. Ier. 3.5.

19. El va avea iarãºi milã de noi, va
cãlca în picioare nelegiuirile noastre,
ºi vei arunca în fundul mãrii toate
pãcatele lor.
20. Vei da* cu credincioºie lui Iacov

ºi vei þine cu îndurare faþã de Avraam
ce ai jurat** pãrinþilor noºtri în zilele
de odinioarã. *Luca 1.72,73. **Ps. 105.9,10.
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NAUM SAU NAHUM
(Numeri 10.35. Psalmul 68. Isaia 10.5, etc.; 33.1-5; 29.5,8. Þefania 2.13.)

11. Prorocie despre* Ninive. Cartea
prorociei lui Naum din Elcoº.

*Þef. 2.13.

2. Domnul este un Dumnezeu gelos*
ºi rãzbunãtor**; Domnul Se rãzbunã ºi
este plin de mânie; Domnul Se rãzbunã

pe potrivnicii Lui ºi þine mânie pe
vrãjmaºii Lui. *Exod 20.5; 34.14. 
Deut. 4.24. Ios. 24.19. **Deut. 32.35. Ps. 94.1. Isa. 59.18.

3. Domnul este îndelung rãbdãtor*,
dar de o mare** tãrie; ºi nu lasã nepe-
depsit pe cel rãu. Domnul umblã† în



furtunã ºi în vârtej, ºi norii sunt praful
picioarelor Lui.
*Exod 34.6,7. Neem. 9.17. Ps. 103.8. Iona 4.2. **Iov 9.4. †Ps.
118.7, etc.; 97.2. Hab. 3.5,11,12.

4. El mustrã* marea ºi o usucã, face sã
sece toate râurile; Basanul** ºi Carmelul
tânjesc, ºi floarea Libanului se veºte-
jeºte. *Ps. 106.9. Isa. 50.2. Mat. 8.26. **Isa. 33.9.

5. Se clatinã* munþii înaintea Lui, ºi
dealurile** se topesc; se cutremurã
pãmântul† înaintea Lui, lumea ºi toþi
locuitorii ei.

*Ps. 68.8. **Judc. 5.5. Ps. 97.5. Mica 1.4. †2 Pet. 3.10.

6. Cine poate sta înaintea urgiei*
Lui? ªi cine poate þine piept mâniei
Lui aprinse? Urgia Lui se varsã** ca
focul, ºi se prãbuºesc stâncile înaintea
Lui. *Mal. 3.2. **Apoc. 16.1.

7. Domnul este bun*; El este un
loc de scãpare în ziua necazului; ºi
cunoaºte** pe cei ce se încred în El.
*1 Cron. 16.34. Ps. 100.5. Ier. 33.11. Plân. 3.25. **Ps. 1.6. 
2 Tim. 2.19.

8. Dar* cu niºte valuri ce se varsã
peste mal va nimici cetatea Ninive ºi
va urmãri pe vrãjmaºii Lui pânã în
întuneric. *Dan. 9.26; 11.10,22,40.

9. Ce planuri* faceþi voi împotriva
Domnului? El le** zãdãrniceºte!
Nenorocirea nu va veni de douã ori.

*Ps. 2.1. **1 Sam. 3.12.

10. Cãci vor fi ca niºte mãnunchiuri
de spini* încâlciþi, ºi, tocmai când vor
fi beþi** de vinul lor, vor fi mistuiþi†
de foc ca o miriºte de tot uscatã.

*2 Sam. 23.6,7. **Cap. 3.11. †Mal. 4.1.

11. Din tine, Ninive, a ieºit cel ce
urzea* rele împotriva Domnului, cel
ce fãcea planuri rãutãcioase.

*2 Împ. 19.22,23.

12. Aºa vorbeºte Domnul: „Oricât de
mulþi ºi puternici vor fi, toþi vor fi
seceraþi* ºi vor pieri**. Chiar dacã 
te-am întristat, Ierusalime, nu te voi
mai întrista...

*2 Împ. 19.35,37. **Isa. 8.8. Dan. 11.10.

13. Ci îi voi sfãrâma* jugul acum de
pe tine ºi-þi voi rupe legãturile...”

*Ier. 2.20; 30.8.

14. Iatã ce a poruncit însã Domnul
împotriva ta, Asur: „Nu vei mai avea
urmaºi care sã-þi poarte numele; voi
ridica din casa dumnezeului tãu
chipurile cioplite sau turnate; îþi voi
pregãti* mormântul, cãci te-ai aflat
prea uºor.” *2 Împ. 19.37.

15. Iatã* pe munþi picioarele solului
care vesteºte pacea! Prãznuieºte-þi sãr-
bãtorile, Iudo, împlineºte-þi juruinþele!

Cãci cel rãu** nu va mai trece prin
mijlocul tãu, este† nimicit cu desã-
vârºire...

*Isa. 52.7. Rom. 10.15. **Vers. 11,12. †Vers. 14.

21. Nimicitorul* porneºte împotriva
ta, Ninive; pãzeºte** cetãþuia! Ia

seama la drum! Întãreºte-þi coapsele!
Adunã-þi toatã puterea!...

*Ier. 50.23. **Ier. 51.11,12. Cap. 3.14.

2. Cãci* Domnul aºazã iarãºi slava
lui Iacov ºi o face iarãºi ca slava de
odinioarã a lui Israel, pentru cã i-au
jefuit** jefuitorii ºi le-au stricat butucii
de vie...

*Isa. 10.12. Ier. 25.29. **Ps. 80.12. Osea 10.1.

3. Scuturile vitejilor sãi* sunt roºii,
rãzboinicii sunt îmbrãcaþi cu purpurã;
fulgerã carele de focul oþelului în ziua
hotãrâtã pregãtirii de luptã, ºi suliþele
se învârtesc. *Isa. 63.2,3.

4. Duruiesc carele pe uliþe, se nãpus-
tesc unele peste altele în pieþe; parcã
sunt niºte fãclii la vedere ºi aleargã ca
fulgerele...
5. El, împãratul Ninivei, cheamã pe

oamenii lui cei viteji, dar ei se
poticnesc în mersul lor; aleargã spre
ziduri ºi se gãtesc de apãrare...
6. Porþile de la râuri sunt deschise, ºi

palatul se prãbuºeºte!...
7. S-a isprãvit cu ea: este dezgolitã,

este luatã; slujnicile ei se vaitã ca
niºte* turturele ºi se bat în piept.

*Isa. 38.14; 59.11.

8. Ninive era odinioarã ca un iaz plin
de apã... Dar, iatã-i cã fug!... „Staþi!
Staþi! Opriþi-vã!...” Dar nici unul nu
se întoarce...
9. Jefuiþi argintul! Jefuiþi aurul!

Acolo sunt comori nesfârºite, tot felul
de bogãþii de lucruri scumpe!
10. Este jefuitã, pustiitã ºi stoarsã de

tot! Inima* îi e mâhnitã, îi tremurã
genunchii**, toate coapsele† suferã ºi
toate feþele au†† îngãlbenit.

*Isa. 13.7,8. **Dan. 5.6. †Ier. 30.6. ††Ioel 2.6.

11. Unde este acum culcuºul* acela
de lei, pãºunea aceea pentru puii de
lei, pe unde umbla leul, leoaica ºi
puiul de leu fãrã sã-i tulbure nimeni?

*Iov 4.10,11. Ezec. 19.2-7.

12. Leul sfâºia cât îi trebuia pentru
puii sãi, sugruma pentru leoaicele
sale; îºi umplea vizuinile de pradã, ºi
culcuºurile, cu ce rãpise.
13. „Iatã* cã am necaz pe tine, zice

Domnul oºtirilor; în fum îþi voi preface
carele de rãzboi, sabia va mistui pe
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puii tãi de lei, îþi voi nimici prada din
þarã, ºi nu se va mai auzi glasul solilor
tãi**.”
*Ezec. 29.3; 38.3; 39.1. Cap. 3.5. **2 Împ. 18.17,19; 19.9,23.

31. Vai de cetatea* vãrsãtoare de
sânge, plinã de minciunã, plinã de

silnicie ºi care nu înceteazã sã se
dedea la rãpire!...

*Ezec. 22.2,3; 24.6,9. Hab. 2.12.

2. Auziþi pocnetul biciului, uruitul*
roþilor, tropãitul cailor ºi durduitul
carelor! *Ier. 47.3.

3. Se aruncã nãvalnici cãlãreþii, scân-
teiazã sabia, fulgerã suliþa... O mul-
þime de rãniþi!... Grãmezi de trupuri
moarte!... Morþi fãrã numãr!... Cei vii
se împiedicã de cei morþi!...
4. Din pricina multelor curvii ale

curvei plinã de farmec, fermecãtoare
iscusitã*, care vindea neamurile prin
curviile ei ºi popoarele prin vrãji-
toriile ei. *Isa. 47.9,12. Apoc. 18.2,3.

5. „Iatã*, am necaz pe tine, zice
Domnul oºtirilor, îþi voi ridica poalele**
peste cap ca sã-þi vadã† neamurile
goliciunea, ºi împãrãþiile, ruºinea.
*Cap. 2.13. **Isa. 47.2,3. Ier. 13.22,26. Ezec. 26.37. Mica
1.11. †Hab. 2.16.

6. Voi azvârli cu murdãrii peste tine,
te voi înjosi* ºi te voi face de ocarã**.

*Mal. 2.9. **Evr. 10.33.

7. Toþi cei ce te vor vedea* vor fugi
de tine ºi vor zice: „Ninive este nimi-
citã! Cine o va** plânge? Unde sã-þi
caut mângâietori? *Apoc. 18.10. **Ier. 15.5.

8. Eºti* tu mai bunã decât No-
Amon**, cetatea care ºedea între
râuri, înconjuratã de ape, având ca zid
de apãrare marea, ca ziduri marea?

*Amos 6.2. **Ier. 46.25,26. Ezec. 30.14-16.

9. Etiopia ºi egiptenii fãrã numãr
erau tãria ei, Put ºi libienii erau aju-
toarele ei.
10. ªi totuºi a trebuit sã plece ºi ea în

exil, s-a dus în robie; ºi pruncii ei* au
fost zdrobiþi în toate colþurile**

uliþelor; au aruncat sorþul† asupra
fruntaºilor ei, ºi toþi mai marii ei au
fost aruncaþi în lanþuri. *Ps. 137.9. 
Isa. 13.16. Osea 13.16. **Plân. 2.19. †Ioel 3.3. Obad. 11.

11. ªi* tu te vei îmbãta, te vei ascunde;
ºi tu vei cãuta un loc de adãpost împo-
triva vrãjmaºului! *Ier. 25.17,27. Cap. 1.10.

12. Toate cetãþuile tale sunt niºte
smochini* cu cele dintâi roade; când îi
scuturi, smochinele cad în gura cui
vrea sã le mãnânce. *Apoc. 6.13.

13. Iatã, poporul* tãu este ca femeile
în mijlocul tãu; porþile þãrii tale se
deschid înaintea vrãjmaºilor tãi; focul
îþi mistuie zãvoarele**!

*Ier. 50.37; 51.30. **Ps. 147.13. Ier. 51.20.

14. Scoate-þi apã pentru împresurare!
Drege-þi întãriturile*! Calcã pãmântul,
frãmântã lutul ºi gãteºte cuptorul de
cãrãmidã! *Cap. 2.1.

15. Acolo te va mânca focul, te va
nimici sabia cu desãvârºire, te va
mistui ca niºte* lãcuste, cãci te-ai
înmulþit ca forfecarul, te-ai îngrãmãdit
ca lãcustele! *Ioel 1.4.

16. Negustorii tãi sunt mai mulþi
decât stelele cerului, s-au îngrãmãdit
ca puii de lãcustã care îºi întind aripile
ºi zboarã.
17. Voievozii tãi* sunt ca lãcustele,

mai marii tãi ca o ceatã de lãcuste
care tãbãrãsc în dumbrãvi pe rãcoarea
zilei: când rãsare soarele, zboarã, ºi nu
se mai cunoaºte locul unde erau.

*Apoc. 9.7.

18. În timp ce pãstorii* tãi dorm,
împãrate** al Asiriei, ºi vitejii tãi se
odihnesc, poporul tãu este risipit† pe
munþi, ºi nimeni nu-l mai strânge.
*Exod 15.16. Ps. 76.6. **Ier. 50.18. Ezec. 31.3, etc. †1 Împ.
22.17.

19. Rana ta nu se alinã prin nimic,
rana* ta este fãrã leac! Toþi cei ce**
vor auzi de tine vor bate din palme,
cãci cine este acela pe care sã nu-l fi
atins rãutatea ta?”

*Mica 1.9. **Isa. 14.8, etc. Plân. 2.15. Þef. 2.15. 
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HABACUC
SAU AVACUM

(Mica 4.10; 7.7-10. Luca 18.7.)

11. Prorocia descoperitã prorocului
Habacuc.

2. Pânã când voi striga cãtre Tine,
Doamne, fãrã* s-asculþi? Pânã când
mã voi tângui Þie, fãrã sã dai ajutor?

*Plân. 3.8.

3. Pentru ce mã laºi sã vãd nelegiuirea,
ºi Te uiþi la nedreptate? Asuprirea ºi
silnicia se fac sub ochii mei, se nasc
certuri ºi se stârneºte gâlceavã.
4. De aceea Legea este fãrã putere, ºi

dreptatea nu se vede, cãci cel rãu*



biruie pe cel neprihãnit, de aceea se
fac judecãþi nedrepte. –

*Iov 21.7. Ps. 94.3, etc. Ier. 12.1.

5. Aruncaþi-vã ochii* printre neamuri
ºi priviþi, uimiþi-vã ºi îngroziþi-vã!
Cãci în zilele voastre voi face o
lucrare pe care n-aþi crede-o, dacã v-ar
povesti-o cineva! *Isa. 29.14. Fapt. 13.41.

6. Iatã, voi ridica pe haldei*, popor
turbat ºi iute, care strãbate întinderi
mari de þãri ca sã punã mâna pe
locuinþe care nu sunt ale lui.

*Deut. 28.49,50. Ier. 5.16.

7. El este grozav ºi înfricoºat; numai
din el însuºi îi iese dreptul ºi mãrirea
lui.
8. Caii lui sunt mai iuþi decât leo-

parzii, mai sprinteni decât lupii de
searã*, ºi cãlãreþii lui înainteazã în
galop de departe, zboarã** ca vulturul
care se repede asupra prãzii.

*Ier. 5.6. Þef. 3.3. **Ier. 4.13.

9. Tot poporul acesta vine numai ca
sã jefuiascã; privirile lui lacome cautã
înainte, ºi strânge prinºi de rãzboi ca
nisipul.
10. Îºi bate joc de împãraþi, ºi

voievozii sunt o nimica pentru el, râde
de toate întãriturile, cãci îngrãmãdeºte
pãmânt ºi le ia.
11. Apoi aprinderea i se îndoaie,

întrece mãsura, ºi se face vinovat, cãci
puterea* lui o ia ca dumnezeu al lui!

*Dan. 5.4.

12. Doamne, nu eºti Tu* din veºnicie,
Dumnezeul meu, Sfântul meu? Nu
vom muri! Doamne, Tu ai ridicat pe
poporul acesta ca sã-Þi împlineºti
judecãþile Tale**; Tu, Stânca mea, l-ai
ridicat ca sã dai prin el pedepsele
Tale! *Ps. 90.2; 93.2. 
Plân. 5.19. **2 Împ. 19.25. Ps. 17.13. Isa. 10.5-7. Ezec. 30.25.

13. Ochii Tãi sunt aºa de curaþi* cã
nu pot sã vadã rãul ºi nu poþi sã
priveºti nelegiuirea! Cum** ai putea
privi Tu pe cei miºei, ºi sã taci când
cel rãu mãnâncã pe cel mai neprihãnit
decât el? *Ps. 5.5. **Ier. 12.1.

14. Vei face Tu omului ca peºtilor
mãrii, ca târâtoarei care n-are stãpân?
15. El îi scoate* pe toþi cu undiþa, îi

trage în mreaja sa, îi strânge în
nãvodul sãu. De aceea se bucurã ºi se
veseleºte. *Ier. 16.16. Amos 4.2.

16. De aceea aduce jertfe* mrejei
sale, aduce tãmâie nãvodului sãu; cãci
lor le datoreazã partea lui cea grasã ºi
bucatele lui gustoase!

*Deut. 8.17. Isa. 10.13; 37.24,25.

17. Pentru aceasta îºi va goli el
întruna mreaja ºi va înjunghia fãrã
milã pe neamuri?

21. M-am dus la locul meu de strajã
ºi stãteam pe turn ca sã veghez* ºi

sã vãd** ce are sã-mi spunã Domnul
ºi ce-mi va rãspunde la plângerea mea.

*Isa. 21.8,11. **Ps. 85.8.

2. Domnul mi-a rãspuns ºi a zis:
„Scrie* prorocia ºi sap-o pe table, ca
sã se poatã citi uºor! *Isa. 8.1; 30.8.

3. Cãci este o prorocie a cãrei vreme
este hotãrâtã*, se apropie de împli-
nire ºi nu va minþi; dacã zãboveºte,
aºteapt-o, cãci va veni ºi se va împlini
negreºit**. *Dan. 10.14; 11.27,35. **Evr. 10.37.

4. Iatã, i s-a îngâmfat sufletul, nu este
fãrã prihanã în el; dar cel neprihãnit*
va trãi prin credinþa lui.

*Ioan 3.36. Rom. 1.17. Gal. 3.11. Evr. 10.38.

5. Ca ºi cel beat ºi semeþ, cel mândru
nu stã liniºit; ci îºi lãrgeºte gura ca
Locuinþa morþilor*, este nesãþios ca
moartea, aºa cã pe toate neamurile vrea
sã le strângã la el ºi toate popoarele le
trage la el. *Prov. 27.20; 30.16.

6. Nu va fi el de batjocura tuturor
acestora, de râs ºi de* pominã? Se va
zice: „Vai de cel ce adunã ce nu este al
lui! Pânã când se va împovãra cu
datorii?” *Mica 2.4.

7. Nu se vor ridica deodatã cei ce 
te-au împrumutat? Nu se vor trezi
asupritorii tãi, ºi vei ajunge prada lor?
8. Fiindcã* ai jefuit multe neamuri,

toatã rãmãºiþa popoarelor te va jefui,
din pricina vãrsãrii sângelui** oame-
nilor, din pricina silniciilor fãcute în
þarã împotriva cetãþii ºi împotriva
tuturor locuitorilor ei. *Isa. 33.1. **Vers. 17.

9. Vai de cel ce strânge câºtiguri*
nelegiuite pentru casa lui, ca sã-ºi
aºeze apoi cuibul** într-un loc înalt
ºi sã scape din mâna nenorocirii!

*Ier. 22.13. **Ier. 49.16. Obad. 4.

10. Ruºinea casei tale þi-ai croit,
nimicind o mulþime de popoare, ºi
împotriva ta însuþi ai pãcãtuit.
11. Cãci piatra din mijlocul zidului

strigã, ºi lemnul care leagã grinda îi
rãspunde.
12. Vai de cel ce zideºte o cetate cu

sânge*, care întemeiazã o cetate cu nele-
giuire! *Ier. 22.13. Ezec. 24.9. Mica 3.10. Naum 3.1.
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13. Iatã, când Domnul oºtirilor a
hotãrât lucrul acesta, popoarele se
ostenesc* pentru foc, ºi neamurile se
trudesc degeaba. *Ier. 51.58.

14. Cãci pãmântul va fi plin de
cunoºtinþa slavei* Domnului ca fundul
mãrii de apele care-l acoperã. *Isa. 11.9.

15. Vai de cel ce dã aproapelui sãu sã
bea, vai de tine care îi torni* bãuturã
spumoasã ºi-l ameþeºti ca sã-i vezi
goliciunea**! *Osea 7.5. **Gen. 9.22.

16. Te vei sãtura de ruºine în loc de
slavã; bea* ºi tu ºi dezveleºte-te! Îþi va
veni ºi þie rândul sã iei paharul din
dreapta Domnului ºi va veni ruºinea
peste slava ta. *Ier. 25.26,27; 51.57.

17. Cãci silniciile fãcute împotriva
Libanului vor cãdea asupra ta, ºi
pustiirile fiarelor te vor îngrozi, pen-
tru vãrsarea sângelui* oamenilor ºi
silniciile fãcute în þarã împotriva
cetãþii ºi împotriva tuturor locuitorilor
ei. *Vers. 8.

18. La ce ar putea folosi* un chip
cioplit, pe care-l ciopleºte lucrãtorul?
La ce ar putea folosi un chip turnat
care** învaþã pe oameni minciuni, pentru
ca lucrãtorul care l-a fãcut sã-ºi punã
încrederea în el, pe când el fãureºte
numai niºte idoli muþi†? *Isa. 44.9,10; 
46.2. **Ier. 10.8,14. Zah. 10.2. †Ps. 115.5. 1 Cor. 12.2.

19. Vai de cel ce zice lemnului:
„Scoalã-te”, ºi unei pietre mute: „Tre-
zeºte-te!” Poate ea sã dea învãþãturã?
Iatã cã este împodobitã cu aur ºi
argint, dar în ea nu este un duh* care
s-o însufleþeascã. *Ps. 135.17.

20. Domnul* însã este în Templul Lui
cel sfânt. Tot pãmântul sã tacã**
înaintea Lui!” *Ps. 11.4. **Þef. 1.7. Zah. 2.13.

31. Rugãciunea prorocului Habacuc.
(De cântat în felul cântecelor* de

jale.) *Ps. 7, titlu.
2. Când am auzit, Doamne, ce ai

vestit, m-am îngrozit. Însufleþeºte-Þi*
lucrarea în cursul anilor, Doamne! 
Fã-Te cunoscut în trecerea anilor! Dar,
în mânia Ta, adu-Þi aminte de îndu-
rãrile Tale! *Ps. 85.6.
3. Dumnezeu vine din Teman, ºi Cel

Sfânt* vine din muntele Paran... –
(Oprire.) – Mãreþia Lui acoperã
cerurile, ºi slava Lui umple pãmântul.

*Deut. 33.2. Judc. 5.4. Ps. 68.7.

4. Strãlucirea Lui este ca lumina soa-
relui, din mâna Lui pornesc raze, ºi
acolo este ascunsã tãria Lui.

5. Înaintea Lui merge* ciuma, ºi
molima** calcã pe urmele Lui.

*Naum 1.3. **Ps. 18.8.

6. Se opreºte ºi mãsoarã pãmântul cu
ochiul; priveºte ºi face pe neamuri sã
tremure; munþii* cei veºnici** se
sfãrâmã, dealurile cele vechi se pleacã;
El umblã pe cãrãri veºnice.

*Naum 1.5. **Gen. 49.26.

7. Vãd corturile Etiopiei pline de
groazã, ºi se cutremurã colibele din
þara Madianului.
8. S-a mâniat oare Domnul pe râuri?

Împotriva râurilor se aprinde mânia
Ta sau împotriva mãrii se varsã urgia
Ta, de ai încãlecat* pe caii Tãi ºi 
Te-ai suit în carul Tãu de biruinþã?

*Deut. 33.26,27. Ps. 68.4; 104.3. Vers. 15.

9. Arcul Tãu este dezvelit; blestemele
sunt sãgeþile cuvântului Tãu... –
(Oprire.) – Tu despici pãmântul ca sã
dai drumul* râurilor. *Ps. 78.15,16; 105.41.

10. La vederea Ta se cutremurã*
munþii; se nãpustesc râuri de apã;
adâncul îºi ridicã glasul ºi îºi înalþã
valurile în sus**. *Exod 19.16,18. 
Judc. 5.4,5. Ps. 68.8; 77.18; 114.4. **Exod 14.22. Ios. 3.16.

11. Soarele* ºi luna se opresc în
locuinþa lor, de lumina sãgeþilor**
Tale care pornesc, de strãlucirea suliþei
Tale care luceºte.

*Ios. 10.12,13. **Ios. 10.11. Ps. 18.14; 77.17,18.

12. Tu cutreieri pãmântul în urgia Ta,
zdrobeºti neamurile în mânia Ta*.

*Ier. 51.33. Amos 1.3. Mica 4.13.

13. Ieºi ca sã izbãveºti pe poporul Tãu,
sã izbãveºti pe unsul Tãu; sfãrâmi*
acoperiºul casei celui rãu, o nimiceºti
din temelii pânã în vârf. – (Oprire.) –

*Ios. 10.24; 11.8,12. Ps. 68.21.

14. Strãpungi cu sãgeþile Tale capul
cãpeteniilor lui care se nãpustesc
peste mine ca furtuna, sã mã punã pe
fugã, scoþând strigãte de bucurie ca ºi
cum ar fi ºi mâncat pe cel nenorocit în
culcuº.
15. Cu caii Tãi mergi* pe mare, pe

spuma apelor mari. *Ps. 77.19. Vers. 8.

16. Când am auzit... lucrul acesta, mi
s-a cutremurat trupul*; la vestea
aceasta, mi se înfioarã buzele, îmi
intrã putrezirea în oase ºi-mi tremurã
genunchii. Cãci aº putea oare aºtepta
în tãcere ziua necazului, ziua când
asupritorul va merge împotriva popo-
rului? *Ps. 119.120. Ier. 23.9.

17. Cãci, chiar dacã smochinul nu va
înflori, viþa nu va da nici un rod, rodul
mãslinului va lipsi, ºi câmpiile nu vor
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da hranã, oile vor pieri din staule, ºi
nu vor mai fi boi în grajduri,
18. eu* tot mã voi bucura** în Dom-

nul, mã voi bucura în Dumnezeul
mântuirii mele! *Iov 13.15. **Isa. 41.16; 61.10.

19. Domnul Dumnezeu este tãria*

mea; El îmi face picioarele ca ale
cerbilor** ºi mã face sã merg pe
înãlþimile mele†. – Cãtre mai marele
cântãreþilor. De cântat cu instrumente
cu corzi.

*Ps. 27.1. **2 Sam. 22.34. Ps. 18.33. †Deut. 32.13; 33.29.

HABACUC 3.  ÞEFANIA 1904

Ameninþãri împotriva lui Iuda ºi
Ierusalimului

11. Cuvântul Domnului care a fost
spus lui Þefania, fiul lui Cuºi, fiul

lui Ghedalia, fiul lui Amaria, fiul lui
Ezechia, pe vremea lui Iosia, fiul lui
Amon, împãratul lui Iuda:
2. „Voi nimici totul de pe faþa

pãmântului, zice Domnul.
3. Voi* nimici oamenii ºi vitele,

pãsãrile cerului ºi peºtii mãrii, pietrele
de poticnire** ºi pe cei rãi împreunã
cu ele; voi nimici cu desãvârºire pe
oameni de pe faþa pãmântului, zice
Domnul. *Osea 4.3. **Ezec. 7.19; 14.3,4,7. Mat. 13.41.

4. Îmi voi întinde mâna împotriva lui
Iuda ºi împotriva tuturor locuitorilor
Ierusalimului; voi nimici cu desã-
vârºire din locul acesta rãmãºiþele lui*
Baal, numele slujitorilor sãi** ºi
preoþii împreunã cu ei,

*2 Împ. 23.4,5. **Osea 10.5.

5. pe cei ce se închinã* pe acoperiºuri
înaintea oºtirii cerurilor, pe cei ce se
închinã** jurând† pe Domnul, dar care
jurã ºi pe împãratul lor, Malcam††,

*2 Împ. 23.12. Ier. 19.13. **1 Împ. 18.21. 2 Împ. 17.33,41.
†Isa. 48.1. Osea 4.15. ††Ios. 23.7. 1 Împ. 11.33.

6. pe cei ce* s-au abãtut de la
Domnul ºi pe cei ce nu cautã** pe
Domnul, nici nu întreabã de El.”

*Isa. 1.4. Ier. 2.13,17; 15.6. **Osea 7.7.

7. Tãcere* înaintea Domnului Dum-
nezeu! Cãci** ziua Domnului este
aproape, cãci Domnul† a pregãtit
jertfa, ªi-a sfinþit oaspeþii.
*Hab. 2.20. Zah. 2.13. **Isa. 13.6. †Isa. 34.6. Ier. 46.10. Ezec.
39.17. Apoc. 19.17.

8. „În ziua jertfei Domnului voi
pedepsi pe voievozii* ºi fiii împã-
ratului, ºi pe toþi cei ce poartã haine
strãine. *Ier. 39.6.

9. În ziua aceea voi pedepsi ºi pe toþi
cei ce sar peste prag, pe cei ce umplu
de silnicie ºi de înºelãciune casa
stãpânului lor.

10. În ziua aceea, zice Domnul, se
vor auzi strigãte de jale la poarta
peºtilor*, urlete în cealaltã mahala a
cetãþii ºi un mare prãpãd pe dealuri.

*2 Cron. 33.14.

11. Vãitaþi-vã, locuitori din* Macteº.
Cãci toþi cei ce fac negoþ sunt nimiciþi,
toþi cei încãrcaþi cu argint sunt nimi-
ciþi cu desãvârºire. *Iac. 5.1.

12. În vremea aceea voi scormoni
Ierusalimul cu felinare ºi voi pedepsi
pe toþi oamenii care se bizuie pe
drojdiile* lor ºi zic** în inima lor:
„Domnul nu va face nici bine, nici
rãu!” *Ier. 48.11. Amos 6.1. **Ps. 94.7.

13. Averile lor vor fi de jaf, ºi casele
lor vor fi pustiite; vor zidi case, ºi nu*
le vor locui, vor sãdi vii, ºi nu vor bea
vin** din ele.”

*Deut. 28.30,39. Amos 5.11. **Mica 6.15.

14. Ziua cea mare a Domnului este
aproape*, este aproape ºi vine în graba
mare! Da, este aproape ziua cea
amarnicã a Domnului, ºi viteazul þipã
cu amar. *Ioel 2.1,11.

15. Ziua* aceea este o zi de mânie, o
zi de necaz ºi de groazã, o zi de
pustiire ºi nimicire, o zi de întuneric ºi
negurã, o zi de nori ºi de întunecime,

*Isa. 22.5. Ier. 30.7. Ioel 2.2,11. Amos 5.18. Vers. 18.

16. o zi în care va rãsuna trâmbiþa* ºi
strigãtele de rãzboi împotriva cetãþilor
întãrite ºi turnurilor înalte. *Ier. 4.19.

17. „Atunci voi pune pe oameni la
strâmtoare, ºi vor bâjbâi ca niºte
orbi*, pentru cã au pãcãtuit împotriva
Domnului; de aceea le voi vãrsa
sângele** ca praful, ºi carnea, ca
gunoiul†!”
*Deut. 28.29. Isa. 59.10. **Ps. 79.3. †Ps. 83.10. Ier. 9.22; 16.4.

18. Nici argintul*, nici aurul lor nu
vor putea sã-i izbãveascã, în ziua
mâniei Domnului; ci toatã þara va fi
mistuitã** de focul geloziei Lui, cãci
va nimici deodatã pe toþi† locuitorii
þãrii. *Prov. 11.4. Ezec. 7.19. **Cap. 3.8. †Vers. 2,3.

ÞEFANIA
SAU SOFONIE

(Deuteronom 30.1-10. Habacuc 3.18. Luca 19.41-44.)

Ameninþãri împotriva popoarelor strãine

21. Veniþi-vã* în fire ºi cercetaþi-vã,
neam fãrã ruºine, *Ioel 2.16.

2. pânã nu se împlineºte hotãrârea –
ca pleava* trece vremea – pânã nu
vine peste voi mânia aprinsã** a
Domnului, pânã nu vine peste voi ziua
mâniei Domnului!

*Iov 21.18. Ps. 1.4. Isa. 17.13. Osea 13.3. **2 Împ. 23.26.

3. Cãutaþi* pe Domnul, toþi cei
smeriþi** din þarã, care împliniþi
poruncile Lui! Cãutaþi dreptatea, cãu-
taþi smerenia! Poate cã† veþi fi cruþaþi
în ziua mâniei Domnului. *Ps. 105.4. 
Amos 5.6. **Ps. 76.9. †Ioel 2.14. Amos 5.15. Iona 3.9.

4. Cãci Gaza* va fi pãrãsitã, Asca-
lonul va fi pustiit, poporul din Asdod
va fi izgonit ziua namiaza** mare, ºi
Ecronul va fi smuls din rãdãcini.
*Ier. 47.4,5. Ezec. 25.15. Amos 1.6-8. Zah. 9.5,6. **Ier. 6.4;
15.8.

5. Vai de locuitorii de pe malurile
mãrii*, vai de neamul cheretiþilor!
Aºa a vorbit Domnul împotriva ta,
Canaane**, þara filistenilor: „Te voi
nimici, ºi nu vei mai avea locuitori!”

*Ezec. 25.16. **Ios. 13.3.

6. Malurile mãrii vor ajunge izlazuri
de pãºunat, locuinþe pentru pãstori ºi
târle* de oi. *Isa. 17.2. Vers. 14.

7. Malurile acestea vor fi pentru
rãmãºiþele* casei lui Iuda; acolo vor
paºte; se vor odihni seara în casele
Ascalonului; cãci Domnul Dumnezeul
lor nu-i va uita** ºi va aduce înapoi†
pe prinºii lor de rãzboi.
*Isa. 11.11. Mica 4.7; 5.7,8. Hag. 1.12; 2.2. Vers. 9. **Exod
4.31. Luca 1.68. †Ps. 126.1. Ier. 29.14. Cap. 3.20.

8. „Am auzit* ocãrile Moabului ºi
batjocurile** copiilor lui Amon, când
defãimau pe poporul Meu ºi se ridi-
cau† cu trufie împotriva hotarelor lor.

*Ier. 48.27. Ezec. 25.8. **Ezec. 25.3,6. †Ier. 49.1.

9. De aceea, pe viaþa Mea, zice Dom-
nul oºtirilor, Dumnezeul lui Israel, cã
Moabul* va fi ca Sodoma, ºi copiii lui
Amon**, ca Gomora: un loc acoperit†
cu mãrãcini, o groapã de sare, un
pustiu veºnic; rãmãºiþa†† poporului
Meu îi va jefui, rãmãºiþa neamului
Meu îi va stãpâni.” *Isa. 15. Ier. 48. 
Ezec. 25.9. Amos 2.1. **Amos 1.13. †Gen. 19.25. Deut.
29.23. Isa. 13.19; 34.13. Ier. 49.18; 50.40. ††Vers. 7.

10. Lucrul acesta li se va întâmpla
pentru mândria* lor, pentru cã au
batjocorit ºi au fost semeþi cu poporul
Domnului oºtirilor. *Isa. 16.6. Ier. 48.29.

11. Domnul va fi grozav împotriva
lor, cãci va nimici pe toþi dumnezeii

pãmântului; ºi fiecare se va închina*
înaintea Lui în þara lui, în toate
ostroavele** neamurilor.

*Mal. 1.11. Ioan 4.21. **Gen. 10.5.

12. „Chiar ºi voi, etiopienilor*, veþi
fi strãpunºi cu sabia** Mea.”

*Isa. 18.1; 20.4. Ier. 46.9. Ezec. 30.9. **Ps. 17.13.

13. El Îºi va întinde mâna ºi spre
miazãnoapte, va nimici Asiria* ºi va
preface Ninive într-o pustietate, într-un
pãmânt fãrã apã ca pustiul.

*Isa. 10.12. Ezec. 31.3. Naum 1.1; 2.10; 3.15,18.

14. În mijlocul cetãþii se vor culca*
turme de vite** de tot felul; pelicanul†
ºi ariciul vor rãmâne noaptea pe
acoperiºurile stâlpilor ei. La ferestre
se vor auzi þipetele lor, pustiirea va fi
în prag, cãci cãptuºeala†† de cedru va
fi scoasã.

*Vers. 6. **Isa. 13.21,22. †Isa. 34.11,14. ††Ier. 22.14.

15. Iatã, dar, cetatea aceea veselã, care
stãtea* plinã de încredere ºi** zicea  în
inima ei: „Eu ºi nici una afarã de
mine!” Vai! cum s-a prefãcut în pustiu
ºi în culcuº de fiare! Toþi cei ce trec pe
lângã ea fluierã† ºi aratã†† cu mâna!
*Isa. 47.8. **Apoc. 18.7. †Iov 27.23. Plân. 2.15. Ezec. 27.36.
††Naum 3.19.

Pedeapsa Ierusalimului – Fãgãduinþe

31. Vai de cetatea îndãrãtnicã ºi
spurcatã, vai de cetatea plinã de

asuprire!
2. Ea n-ascultã* de nici un glas, nu**

þine seama de mustrare, nu se încrede
în Domnul, nu se apropie de Dum-
nezeul sãu. *Ier. 22.21. **Ier. 5.3.

3. Cãpeteniile* ei în mijlocul ei sunt
niºte lei care rãcnesc; judecãtorii ei
sunt niºte lupi de searã** care nu mai
lasã nici un os pânã dimineaþa.

*Ezec. 22.27. Mica 3.9-11. **Hab. 1.8.

4. Prorocii ei sunt uºuratici* ºi înºe-
lãtori; preoþii ei pângãresc lucrurile
sfinte, calcã** Legea.

*Ier. 23.11,32. Plân. 2.14. Osea 9.7. **Ezec. 22.26.

5. Domnul* este fãrã prihanã în mij-
locul** ei. El nu face nici o nelegiuire;
în fiecare dimineaþã, El Îºi scoate la
luminã judecãþile, fãrã sã înceteze
vreodatã; dar cine este nelegiuit† nu
ºtie de ruºine!

*Deut. 32.4. **Vers. 15,17. Mica 3.11. †Ier. 3.3; 6.15; 8.12.

6. „Am nimicit neamuri, le-am dãrâmat
turnurile, le-am pustiit uliþele, ºi nu
mai trece nimeni pe ele! Cetãþile lor
sunt pustiite, nu mai au nici un om în
ele ºi nimeni nu mai locuieºte în ele!
7. Ziceam*: „Dacã ai voi mãcar sã te
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temi de Mine ºi sã þii seama de
mustrare! Nu þi-ar fi nimicitã locuinþa
ºi n-ar veni peste tine toate pedepsele
cu care te-am ameninþat.” Dar ei s-au
grãbit sã-ºi** strice toate faptele.

*Ier. 8.6. **Gen. 6.12.

8. De aceea aºteptaþi* numai, zice
Domnul, pânã în ziua când Mã voi
scula la pradã: cãci am hotãrât sã
strâng** neamurile, sã adun împãrãþiile,
ca sã-Mi vãrs urgia peste ele, toatã
aprinderea mâniei Mele; cãci toatã þara
va fi mistuitã† de focul geloziei Mele.

*Ps. 27.14; 37.34. Prov. 20.22. **Ioel 3.2. †Cap. 1.18.

9. Atunci voi da popoarelor buze
curate*, ca toþi sã cheme Numele
Domnului, ca sã-I slujeascã într-un
gând. *Isa. 19.18.

10. Dincolo* de râurile Etiopiei, Îmi
vor aduce daruri de mâncare închinã-
torii Mei, obºtea Mea cea risipitã.

*Ps. 68.31. Isa. 18.1,7; 60.4, etc. Mal. 1.11. Fapt. 8.27.

11. În ziua aceea, nu vei mai avea
nevoie sã roºeºti de toate faptele tale
prin care ai pãcãtuit împotriva Mea;
cãci atunci voi scoate din mijlocul tãu
pe cei trufaºi*, ºi nu te vei mai
îngâmfa pe muntele Meu cel sfânt!

*Ier. 7.4. Mica 3.11. Mat. 3.9.

12. Voi lãsa în mijlocul tãu un popor*
smerit ºi mic, care se va încrede în
Numele Domnului.

*Isa. 14.32. Zah. 11.11. Mat. 5.3. 1 Cor. 1.27,28. Iac. 2.5.

13. Rãmãºiþele* lui Israel nu** vor
mai sãvârºi nelegiuire, nu vor mai
spune minciuni† ºi nici în gura lor nu
se va mai gãsi o limbã înºelãtoare. Ci
vor paºte†† ºi se vor odihni, ºi nimeni
nu-i va tulbura.” *Mica 4.7. Cap. 2.7. **Isa. 60.21. 
†Isa. 63.8. Apoc. 14.5. ††Ezec. 34.28. Mica 4.4; 7.14.

14. Strigã* de bucurie, fiica Sionului!

Strigã de veselie, Israele! Bucurã-te ºi
saltã de veselie din toatã inima ta,
fiica Ierusalimului!

*Isa. 12.6; 54.1. Zah. 2.10; 9.9.

15. Domnul a abãtut de la tine pedep-
sele tale, a îndepãrtat pe vrãjmaºul
tãu; Domnul, Împãratul* lui Israel,
este în** mijlocul tãu; nu trebuie sã te
mai temi de nici o nenorocire!

*Ioan 1.49. **Ezec. 48.35. Vers. 5,17. Apoc. 7.15; 21.3,4.

16. În ziua aceea se va zice* Ierusa-
limului: „Nu te teme de nimic! Sioane,
sã nu-þi** slãbeascã mâinile!

*Isa. 35.3,4. **Evr. 12.12.

17. Domnul Dumnezeul tãu este în
mijlocul tãu*, ca un viteaz care poate
ajuta; Se va bucura** de tine cu mare
bucurie, va tãcea în dragostea Lui ºi nu
va mai putea de veselie pentru tine.”

*Vers. 15. **Deut. 30.9. Isa. 62.5; 65.19. Ier. 32.41.

18. „Voi strânge pe cei întristaþi*,
care sunt departe de adunarea sfântã,
pe cei ieºiþi din sânul tãu, asupra
cãrora acum apasã ocara. *Plân. 2.6.

19. Iatã, în vremea aceea, voi lucra
împotriva tuturor asupritorilor tãi; voi
izbãvi pe cei ºchiopi* ºi voi strânge pe
cei ce au fost izgoniþi, ºi îi voi face o
pricinã de laudã ºi de slavã în toate
þãrile unde sunt de ocarã acum.

*Ezec. 34.16. Mica 4.6,7.

20. În vremea aceea, vã voi aduce*
înapoi; în vremea aceea, vã voi strânge;
cãci vã voi face o pricinã de slavã ºi
de laudã între toate popoarele pãmân-
tului, când voi aduce înapoi pe prinºii
voºtri de rãzboi sub ochii voºtri, zice
Domnul.” *Isa. 11.12; 
27.12; 56.8. Ezec. 28.25; 34.13; 37.21. Amos 9.14.

ÞEFANIA 3.  HAGAI 1906

11. În anul* al doilea al împãratului
Dariu, în ziua întâi a lunii a ºasea,

cuvântul Domnului a vorbit prin
prorocul Hagai cãtre Zorobabel**, fiul
lui ªealtiel, dregãtorul lui Iuda, ºi
cãtre Iosua†, fiul lui Ioþadac††, marele
preot, astfel: *Ezra 4.24; 5.1. Zah. 1.1. **1 Cron. 
3.17,19. Ezra 3.2. Mat. 1.12. Luca 3.27. †Ezra 3.2; 5.2. ††1 Cron. 6.15.

2. „Aºa vorbeºte Domnul oºtirilor:
„Poporul acesta zice: „N-a venit încã

vremea pentru zidirea din nou a Casei
Domnului!”
3. De aceea, cuvântul Domnului le-a

vorbit prin prorocul Hagai* astfel:
*Ezra 5.1.

4. „Dar* pentru voi a venit oare
vremea sã locuiþi în case cãptuºite cu
tavan, când Casa aceasta este dãrâ-
matã?” *2 Sam. 7.2. Ps. 132.3, etc.

5. Aºa vorbeºte acum Domnul oºtirilor:

HAGAI
SAU AGHEU

(Maleahi 3.10. Matei 6.33.)

„Uitaþi-vã* cu bãgare de seamã la
cãile voastre! *Plân. 3.40. Vers. 7.

6. Semãnaþi* mult, ºi strângeþi puþin,
mâncaþi, ºi tot nu vã sãturaþi, beþi, ºi
tot nu vã potoliþi setea, vã îmbrãcaþi,
ºi tot nu vã este cald; ºi cine câºtigã**
o simbrie o pune într-o pungã spartã!”
*Deut. 28.38. Osea 4.10. Mica 6.14,15. Cap. 2.16. **Zah. 8.10.

7. Aºa vorbeºte Domnul oºtirilor:
„Uitaþi-vã cu bãgare de seamã la cãile
voastre!
8. Suiþi-vã pe munte, aduceþi lemne

ºi zidiþi Casa! Eu Mã voi bucura de
lucrul acesta ºi voi fi proslãvit, zice
Domnul.
9. Vã aºteptaþi* la mult, ºi iatã cã aþi

avut puþin; l-aþi adus acasã, dar Eu 
l-am suflat**. Pentru ce? – zice
Domnul oºtirilor. Din pricina Casei
Mele care stã dãrâmatã, pe când
fiecare din voi aleargã pentru casa lui.

*Cap. 2.16. **Cap. 2.17.

10. De aceea, cerurile* nu v-au dat
roua, ºi pãmântul nu ºi-a dat roadele.

*Lev. 26.19. Deut. 28.23. 1 Împ. 8.35.

11. Am chemat* seceta peste þarã,
peste munþi, peste grâu, peste must,
peste untdelemn, peste tot ce poate
aduce pãmântul, peste oameni ºi peste
vite ºi peste tot** lucrul mâinilor
voastre.” *1 Împ. 17.1. 2 Împ. 8.1. **Cap. 2.17.

12. Zorobabel*, fiul lui ªealtiel,
Iosua, fiul lui Ioþadac, marele preot, ºi
toatã rãmãºiþa poporului au ascultat
glasul Domnului Dumnezeului lor ºi
cuvintele prorocului Hagai, fiindcã
Domnul Dumnezeul lor îl trimisese.
ªi poporul s-a temut de Domnul.

*Ezra 5.2.

13. Hagai, trimisul Domnului, a zis
poporului, dupã porunca Domnului:
„Eu sunt* cu voi, zice Domnul.”

*Mat. 28.20. Rom. 8.31.

14. Domnul* a trezit duhul lui Zoro-
babel, fiul lui ªealtiel, dregãtorul**
lui Iuda, ºi duhul lui Iosua, fiul lui
Ioþadac, marele preot, ºi duhul întregii
rãmãºiþe a poporului. Aºa cã ei au
venit† ºi s-au pus pe lucru în Casa
Domnului oºtirilor, Dumnezeul lor,

*2 Cron. 36.22. Ezra 1.1. **Cap. 2.21. †Ezra 5.2,8.

15. în ziua a douãzeci ºi patra a lunii
a ºasea, în anul al doilea al împãra-
tului Dariu.

Slava celui de al doilea Templu

21. În a douãzeci ºi una zi a lunii a
ºaptea, cuvântul Domnului a vorbit

prin prorocul Hagai astfel:

2. „Vorbeºte lui Zorobabel, fiul lui
ªealtiel, dregãtorul lui Iuda, lui Iosua,
fiul lui Ioþadac, marele preot, ºi
rãmãºiþei poporului ºi spune-le:
3. „Cine* a mai rãmas între voi din

cei ce au vãzut Casa aceasta în slava ei
dintâi? ªi cum o vedeþi acum? Aºa
cum este, nu pare ea** ca o nimica în
ochii voºtri? *Ezra 3.12. **Zah. 4.10.

4. Acum fii tare*, Zorobabel! – zice
Domnul. Fii tare ºi tu, Iosua, fiul lui
Ioþadac, marele preot! Fii tare ºi tu, tot
poporul din þarã, zice Domnul, ºi
lucraþi! Cãci Eu sunt cu voi, zice
Domnul oºtirilor. *Zah. 8.9.

5. Eu rãmân* credincios legãmân-
tului pe care l-am fãcut cu voi, când
aþi ieºit din Egipt, ºi Duhul Meu**
este în mijlocul vostru; nu vã temeþi!”

*Exod 29.45,46. **Neem. 9.20. Isa. 63.11.

6. Cãci aºa vorbeºte Domnul oºtirilor:
„Încã* puþinã vreme, ºi voi clãtina
încã o datã** cerurile ºi pãmântul,
marea ºi uscatul;

*Vers. 21. Evr. 12.26. **Ioel 3.16.

7. voi clãtina toate neamurile; como-
rile* tuturor neamurilor vor veni, ºi
voi umple de slavã Casa aceasta, zice
Domnul oºtirilor. *Gen. 49.10. Mal. 3.1.

8. Al Meu este argintul ºi al Meu este
aurul, zice Domnul oºtirilor.
9. Slava acestei Case din urmã va fi

mai mare* decât a celei dintâi, zice
Domnul oºtirilor; ºi în locul acesta voi
da** pacea, zice Domnul oºtirilor.”

*Ioan 1.14. **Ps. 85.8,9. Luca 2.14. Efes. 2.14.

Binecuvântarea fãgãduitã
10. În a douãzeci ºi patra zi a lunii a

noua, în anul al doilea al lui Dariu,
cuvântul Domnului a vorbit prin
prorocul Hagai astfel:
11. „Aºa vorbeºte Domnul oºtirilor:

„Pune preoþilor urmãtoarea întrebare*
asupra Legii: *Lev. 10.10,11. Deut. 33.10. Mal. 2.7.

12. „Dacã poartã cineva în poala
hainei sale carne sfinþitã ºi atinge cu
haina lui pâine, bucate fierte, vin,
untdelemn sau o mâncare oarecare,
lucrurile acestea vor fi sfinþite?”
Preoþii au rãspuns: „Nu!”
13. ªi Hagai a zis: „Dacã se atinge

cineva spurcat prin atingerea de un
trup mort* de toate aceste lucruri, vor
fi ele spurcate oare?” Preoþii au
rãspuns: „Vor fi spurcate.” *Num. 19.11.

14. Atunci Hagai, luând iarãºi cuvântul,
a zis: „Tot aºa* este ºi poporul acesta,
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tot aºa este ºi neamul acesta înaintea
Mea, zice Domnul, aºa sunt toate
lucrãrile mâinilor lor: ce-Mi aduc ei
acolo ca jertfã este spurcat! *Tit 1.15.

15. Uitaþi-vã, dar, cu bãgare de seamã*
la cele ce s-au întâmplat pânã în ziua
de azi, pânã sã se fi pus piatrã pe
piatrã la Templul Domnului! *Cap. 1.5.

16. Atunci când veneau la o grãmadã*
de douãzeci de mãsuri, nu erau în ea
decât zece; când veneau la teasc sã
scoatã cinzeci de mãsuri, nu erau în el
decât douãzeci! *Cap. 1.6,9. Zah. 8.10.

17. V-am lovit* cu ruginã în grâu ºi
cu tãciune, ºi cu grindinã; am lovit tot
lucrul mâinilor** voastre. ªi cu toate
acestea†, tot nu v-aþi întors la Mine,
zice Domnul. *Deut. 28.22. 1 Împ. 8.37. 
Amos 4.9. Cap. 1.9. **Cap. 1.11. †Ier. 5.3. Amos 4.6,8-11.

18. Uitaþi-vã cu bãgare de seamã la
cele ce s-au petrecut pânã în ziua de
azi, pânã în a douãzeci ºi patra zi a
lunii a noua, din ziua* când a fost
întemeiat Templul Domnului, uitaþi-vã
cu bãgare de seamã la ele. *Zah. 8.9.

19. Mai* era sãmânþã în grânare?

Nici via, nici smochinul, nici rodiul ºi
nici mãslinul n-au mai adus nimic.
Dar din ziua aceasta, Îmi voi da
binecuvântarea Mea.” *Zah. 8.12.

Nimicirea vrãjmaºilor ºi înãlþarea lui
Zorobabel

20. Cuvântul Domnului a vorbit a
doua oarã lui Hagai, în a douãzeci ºi
patra zi a lunii, astfel:
21. „Vorbeºte lui Zorobabel, dregã-

torul* lui Iuda, ºi spune: „Voi** clãtina
cerurile ºi pãmântul;

*Cap. 1.14. **Vers. 6,7. Evr. 12.26.

22. voi rãsturna scaunul de domnie al
împãrãþiilor, voi nimici puterea împãrã-
þiilor neamurilor, voi rãsturna* ºi carele
de rãzboi, ºi pe cei ce se suie în ele;
caii ºi cãlãreþii lor vor fi** trântiþi la
pãmânt, ºi unul va pieri ucis de sabia
altuia. *Dan. 2.44. Mat. 24.7. **Mica 5.10. Zah. 4.6; 9.10.

23. În ziua aceea, zice Domnul
oºtirilor, pe tine, Zorobabel, fiul lui
ªealtiel, robul Meu – zice Domnul – te
voi lua ºi te voi pãstra* ca pe o pecete;
cãci** Eu te-am ales, zice Domnul
oºtirilor.” *Cânt. 8.6. Ier. 22.24. **Isa. 42.1; 43.10.

HAGAI 2.  ZAHARIA 1908

Îndemn la pocãinþã

11. În luna a opta, în* anul al doilea
al lui Dariu, cuvântul Domnului a

vorbit prorocului Zaharia**, fiul lui
Berechia, fiul lui Ido, astfel:

*Ezra 4.24. Hag. 1.1. **Ezra 5.1. Mat. 23.35.

2. „Domnul S-a mâniat foarte tare pe
pãrinþii voºtri.
3. Spune-le, dar: „Aºa vorbeºte

Domnul oºtirilor: „Întoarceþi-vã* la
Mine, zice Domnul oºtirilor, ºi Mã voi
întoarce ºi Eu la voi, zice Domnul
oºtirilor. 

*Ier. 25.5; 35.15. Mica 7.19. Mal. 3.7. Luca 15.20. Iac. 4.8.

4. Nu fiþi ca pãrinþii voºtri, cãrora le
vorbeau* prorocii de mai înainte,
zicând: „Aºa vorbeºte Domnul oºti-
rilor: „Întoarceþi-vã** de la cãile
voastre cele rele, de la faptele voastre
cele rele!”, dar n-au ascultat ºi n-au
luat aminte la Mine, zice Domnul.
*2 Cron. 36.15,16. **Isa. 31.6. Ier. 3.12; 18.11. Ezec. 18.30.
Osea 14.1.

5. Unde sunt acum pãrinþii voºtri? ªi
puteau prorocii sã trãiascã veºnic?

6. Totuºi cuvintele* Mele ºi porun-
cile pe care le dãdusem slujitorilor
Mei prorocii ca sã le vesteascã n-au
atins ele pe pãrinþii voºtri? ªi atunci ei
s-au întors ºi au zis: „Domnul oºtirilor
ne-a fãcut cum** hotãrâse sã ne facã,
dupã cãile ºi faptele noastre!”

*Isa. 55.1. **Plân. 1.18; 2.17.

Vedenii
7. În a douãzeci ºi patra zi a lunii a

unsprezecea, care este luna ªebat, în
anul al doilea al lui Dariu, cuvântul
Domnului a vorbit prorocului Zaharia,
fiul lui Berechia, fiul lui Ido, astfel:
8. M-am uitat noaptea, ºi iatã cã un

om* era cãlare pe un cal roºu ºi stãtea
între mirþi într-un umbrar; în urma lui
erau niºte cai roºii**, murgi ºi albi.

*Ios. 5.13. Apoc. 6.4. **Cap. 6.2-7.

9. Am întrebat: „Ce înseamnã caii
aceºtia, domnul meu?” ªi îngerul care
vorbea cu mine mi-a zis: „ Îþi voi arãta
ce înseamnã caii aceºtia!”
10. Omul care stãtea între mirþi a

ZAHARIA
(1 Samuel 12.22. Hagai 2.5-9. Romani 11.11,26-29.)

luat cuvântul ºi a zis: „Aceºtia* sunt
aceia pe care i-a trimis Domnul sã
cutreiere pãmântul!” *Evr. 1.14.

11. ªi* ei au vorbit Îngerului Dom-
nului care stãtea între mirþi ºi au zis:
„Am cutreierat pãmântul, ºi iatã cã tot
pãmântul este în pace ºi liniºtit!”

*Ps. 103.20,21.

12. Atunci Îngerul Domnului a luat
cuvântul ºi a zis: „Doamne* al oºtirilor,
pânã când nu vei avea milã de
Ierusalim ºi de cetãþile lui Iuda, pe
care Te-ai mâniat în aceºti ºaptezeci
de ani**?”

*Ps. 102.13. Apoc. 6.10. **Ier. 25.11,12. Dan. 9.2. Cap. 7.5.

13. Domnul a rãspuns cu vorbe bune*,
cu vorbe de mângâiere îngerului care
vorbea cu mine. *Ier. 29.10.

14. ªi îngerul care vorbea cu mine
mi-a zis: „Strigã ºi zi: „Aºa vorbeºte
Domnul oºtirilor: „Sunt plin de o mare
gelozie* pentru Ierusalim ºi pentru
Sion *Ioel 2.18. Cap. 8.2.

15. ºi sunt plin de o mare mânie
împotriva neamurilor îngâmfate; cãci
Mã mâniasem numai puþin*, dar ele au
ajutat spre nenorocire.” *Isa. 47.6.

16. De aceea aºa vorbeºte Domnul:
„Mã întorc* cu îndurarea cãtre Ieru-
salim; Casa Mea va fi ziditã iarãºi în
el, ºi funia** de mãsurat se va întinde
asupra Ierusalimului.”

*Isa. 12.1; 54.8. Cap. 2.10; 8.3. **Cap. 2.1,2.

17. Strigã din nou ºi zi: „Aºa vor-
beºte Domnul oºtirilor: „Cetãþile Mele
vor avea iarãºi belºug de bunãtãþi,
Domnul va mângâia iarãºi Sionul*, va
alege iarãºi** Ierusalimul.”

*Isa. 51.3. **Isa. 14.1. Cap. 2.12; 3.2.

18. Am ridicat ochii ºi m-am uitat, ºi
iatã cã erau patru coarne!
19. Am întrebat îngerul care vorbea

cu mine: „Ce înseamnã coarnele aces-
tea?” ªi el mi-a zis: „Acestea* sunt
coarnele care au risipit pe Iuda, pe
Israel ºi Ierusalimul.” *Ezra 4.1,4,7; 5.3.

20. Domnul mi-a arãtat patru fierari.
21. Eu am întrebat: „Ce vor sã facã

aceºtia?” ªi el a zis: „Aceºtia vin sã
sperie coarnele care au risipit pe Iuda,
de n-a mai putut ridica nimeni capul;
fierarii aceºtia au venit sã sperie ºi sã
taie coarnele neamurilor care au ridicat
cornul* împotriva þãrii lui Iuda ca sã-i
risipeascã locuitorii.” *Ps. 75.4,5.

21. Am ridicat ochii ºi m-am uitat, ºi
iatã cã era un om* care þinea în

mânã o funie de mãsurat. *Ezec. 40.3.

2. L-am întrebat: „Unde te duci?” ªi
el mi-a zis: „Mã duc sã mãsor*
Ierusalimul ca sã vãd ce lãþime ºi ce
lungime are.” *Apoc. 11.1; 21.15,16.

3. ªi îngerul care vorbea cu mine a
înaintat, ºi un alt înger i-a ieºit
înainte.
4. El i-a zis: „Aleargã de vorbeºte

tânãrului acestuia ºi spune-i: „Ierusa-
limul* va fi o cetate deschisã, din
pricina mulþimii oamenilor ºi vitelor
care vor fi în mijlocul lui;

*Ier. 31.27. Ezec. 36.10,11.

5. Eu însumi – zice Domnul – voi fi
un zid* de foc de jur împrejurul lui ºi
voi fi slava** lui în mijlocul lui! –

*Isa. 26.1. Cap. 9.8. **Isa. 60.19. Apoc. 21.23.

6. Fugiþi*, fugiþi din þara de la miazã-
noapte! – zice Domnul. Cãci v-am
împrãºtiat** în cele patru vânturi ale
cerurilor, zice Domnul. *Isa. 48.20; 52.11. 
Ier. 1.14; 50.8; 51.6,45. **Deut. 28.64. Ezec. 17.21.

7. Scapã*, Sioane, tu care locuieºti la
fiica Babilonului!” *Apoc. 18.4.

8. Cãci aºa vorbeºte Domnul oºtirilor:
„Dupã slavã M-a trimis El la neamurile
care v-au jefuit; cãci cel ce se atinge*
de voi se atinge de lumina ochilor Lui.

*Deut. 32.10. Ps. 17.8. 2 Tes. 1.6.

9. Iatã*, Îmi ridic mâna împotriva lor
– zice Domnul – ºi ele vor fi prada
celor ce le erau supuºi, ca sã ºtiþi** cã
Domnul oºtirilor M-a trimis.

*Isa. 11.15; 19.16. **Cap. 4.9.

10. Strigã de veselie* ºi bucurã-te,
fiica Sionului! Cãci iatã, Eu vin ºi**
voi locui în mijlocul tãu, zice Domnul.

*Isa. 12.6; 54.1. Þef. 3.14. 
**Lev. 26.12. Ezec. 37.27. Cap. 8.3. Ioan 1.14. 2 Cor. 6.16.

11. Multe neamuri* se vor alipi de
Domnul, în ziua aceea**, ºi vor fi po-
porul† Meu. Eu voi locui în mijlocul
tãu, ºi vei ºti†† cã Domnul oºtirilor
M-a trimis la tine. *Isa. 2.2,3; 49.22; 60.3, etc. 
Cap. 8.22,23. **Cap. 3.10. †Exod 12.49. ††Ezec. 33.33. Vers. 9.

12. Domnul va lua* în stãpânire pe
Iuda, ca partea Lui de moºtenire în
pãmântul sfânt, ºi va alege** iarãºi
Ierusalimul. *Deut. 32.9. **Cap. 1.17.

13. Orice fãpturã sã tacã* înaintea
Domnului, cãci El S-a ºi sculat din
locaºul Lui** cel sfânt!”

*Hab. 2.20. Þef. 1.7. **Ps. 68.5. Isa. 57.5.

31. El (îngerul) mi-a arãtat pe marele
preot Iosua* stând în picioare

înaintea Îngerului Domnului ºi pe
Satana** stând la dreapta lui ca sã-l
pârascã. *Hag. 1.1. **Ps. 109.6. Apoc. 12.10.
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2. Domnul a zis Satanei: „Domnul sã
te mustre*, Satano! Domnul sã te
mustre, El care a ales** Ierusalimul!
Nu este el, Iosua, un tãciune scos din
foc?” *Iuda 9. 
**Cap. 1.17. Rom. 8.33. Amos 4.11. Rom. 11.5. Iuda 23.

3. Dar Iosua era* îmbrãcat cu haine
murdare ºi totuºi stãtea în picioare
înaintea Îngerului. *Isa. 64.6.

4. Iar Îngerul, luând cuvântul, a zis
celor ce erau înaintea Lui: „Dezbrãcaþi-l
de hainele murdare de pe el!” Apoi a
zis lui Iosua: „Iatã cã îndepãrtez de la
tine nelegiuirea ºi te îmbrac* cu haine
de sãrbãtoare!”

*Isa. 61.10. Luca 15.22. Apoc. 19.8.

5. Eu am zis: „Sã i se punã pe cap o
mitrã* curatã!” ªi i-au pus o mitrã
curatã pe cap ºi l-au îmbrãcat în haine,
în timp ce Îngerul Domnului stãtea
acolo. *Exod 29.6. Cap. 6.11.

6. Îngerul Domnului a fãcut lui Iosua
urmãtoarea mãrturisire:
7. „Aºa vorbeºte Domnul oºtirilor:

„Dacã vei umbla pe cãile Mele ºi dacã
vei pãzi* poruncile Mele, vei judeca ºi
Casa Mea** ºi vei priveghea asupra
curþilor Mele, ºi te voi lãsa sã intri
împreunã cu cei ce sunt aici†.
*Lev. 8.35. 1 Împ. 2.3. Ezec. 44.16. **Deut. 17.9. Mal. 2.7.
†Cap. 4.14; 6.5.

8. Ascultã, dar, Iosua, mare preot, tu
ºi tovarãºii tãi de slujbã care stau
înaintea ta – cãci aceºtia sunt niºte
oameni care vor sluji ca semne*. –
Iatã, voi aduce pe Robul Meu**,
Odrasla†. *Ps. 71.7. 
Isa. 8.18; 20.13. **Isa. 42.1; 49.3,5; 52.13; 53.11. Ezec.
34.23,24. †Isa. 4.2; 11.1. Ier. 23.5; 33.15. Cap. 6.12. Luca 1.78.

9. Cãci iatã cã numai spre piatra
aceasta* pe care am pus-o înaintea lui
Iosua sunt îndreptaþi ºapte ochi**;
iatã, Eu însumi voi sãpa ce trebuie
sãpat pe ea, zice Domnul oºtirilor; ºi
într-o singurã zi† voi înlãtura nele-
giuirea þãrii acesteia.
*Ps. 118.22. Isa. 28.16. **Cap. 4.10. Apoc. 5.6. †Ier. 31.34;
50.20. Mica 7.18,19. Cap. 13.1.

10. În ziua aceea* – zice Domnul
oºtirilor – vã veþi pofti unii pe alþii sub
viþã** ºi sub smochin.”

*Cap. 2.11. **1 Împ. 4.25. Isa. 36.1. Mica 4.4,6.

41. Îngerul* care vorbea cu mine 
s-a întors ºi m-a trezit ca pe un**

om pe care-l trezeºti din somnul lui.
*Cap. 2.3. **Dan. 8.18.

2. El m-a întrebat: „Ce vezi?” Eu
am rãspuns: „M-am uitat, ºi iatã cã

este un sfeºnic* cu totul de aur, ºi
deasupra lui, un vas cu untdelemn, ºi
pe el, ºapte** candele cu ºapte þevi
pentru candelele care sunt în vârful
sfeºnicului.

*Exod 25.31. Apoc. 1.12. **Exod 25.37. Apoc. 4.5.

3. ªi lângã el sunt doi mãslini*, unul
la dreapta vasului, ºi altul, la stânga
lui.” *Vers. 11,12. Apoc. 11.4.

4. ªi, luând iarãºi cuvântul, am zis
îngerului care vorbea cu mine: „Ce
înseamnã lucrurile acestea, domnul
meu?”
5. Îngerul care vorbea cu mine mi-a

rãspuns: „Nu ºtii ce înseamnã aceste
lucruri?” Eu am zis: „Nu, domnul meu.”
6. Atunci el a luat din nou cuvântul

ºi mi-a zis: „Acesta este cuvântul
Domnului cãtre Zorobabel ºi sunã
astfel: „Lucrul acesta nu se va face
nici prin putere*, nici prin tãrie, ci
prin Duhul Meu – zice Domnul oºti-
rilor! *Osea 1.7.

7. Cine eºti tu, munte mare*, înaintea
lui Zorobabel? Te vei preface într-un
loc ºes. El va pune piatra cea mai
însemnatã** în vârful Templului, în
mijlocul strigãtelor† de: „Îndurare,
îndurare cu ea!”

*Ier. 51.25. Mat. 21.21. **Ps. 118.22. †Ezra 3.11,13.

8. Cuvântul Domnului mi-a vorbit
astfel:
9. „Mâinile lui Zorobabel au întemeiat*

Casa aceasta ºi tot mâinile lui o vor
isprãvi**; ºi veþi† ºti cã Domnul††
oºtirilor M-a trimis la voi.

*Ezra 3.10. **Ezra 6.15. †Cap. 2.9,11; 6.15.
††Isa. 48.16. Cap. 2.8.

10. Cãci cine dispreþuieºte ziua începu-
turilor slabe*? Aceºtia ºapte vor privi
cu bucurie cumpãna în mâna lui
Zorobabel. Aceºtia ºapte sunt ochii**
Domnului care cutreierã tot pãmântul.”

*Hag. 2.3. **2 Cron. 16.9. Prov. 15.3. Cap. 3.9.

11. Eu am luat cuvântul ºi i-am zis:
„Ce înseamnã aceºti doi mãslini la
dreapta sfeºnicului ºi la stânga lui?”
12. Am luat a doua oarã cuvântul ºi

i-am zis: „Ce înseamnã cele douã
ramuri* de mãslin care sunt lângã cele
douã þevi de aur prin care curge uleiul
auriu din el?” *Vers. 3.

13. El mi-a rãspuns: „Nu ºtii ce
înseamnã?” Eu am zis: „Nu, domnul
meu.” ªi el a zis:
14. „Aceºtia sunt cei doi unºi* care

stau** înaintea Domnului† întregului
pãmânt.”

*Apoc. 11.4. **Cap. 3.7. Luca 1.9. †Ios. 3.11,13. Cap. 6.5.
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51. Am ridicat din nou ochii ºi 
m-am uitat, ºi iatã cã era un sul* de

carte care zbura. *Ezec. 2.9.

2. El m-a întrebat: „Ce vezi?” Eu am
rãspuns: „Vãd un sul de carte zburând;
are o lungime de douãzeci de coþi ºi o
lãþime de zece coþi.”
3. ªi el mi-a zis: „Acesta este

blestemul* care este peste toatã þara;
cãci, dupã cum este scris pe el, orice
hoþ ºi oricine jurã strâmb va fi nimicit
cu desãvârºire de aici. *Mal. 4.6.

4. Îl trimit – zice Domnul oºtirilor –
ca sã intre în casa hoþului ºi a celui ce
jurã strâmb* în Numele Meu, ca sã
rãmânã în casa aceea ºi s-o mistuie**
împreunã cu lemnele ºi pietrele ei.”

*Lev. 19.12. Cap. 8.17. Mal. 3.5. **Lev. 14.45.

5. Îngerul care vorbea cu mine a
înaintat ºi mi-a zis: „Ridicã ochii ºi
priveºte ce iese de acolo.”
6. Eu am rãspuns: „Ce este aceasta?”

ªi el a zis: „Iese efa.” ªi a adãugat:
„Aceasta este nelegiuirea lor în toatã
þara.”
7. ªi iatã cã se ridica un talant de

plumb, ºi în mijlocul efei ºedea o
femeie.
8. El a zis: „Aceasta este nelegiui-

rea!” ªi i-a dat brânci în efã, ºi a
aruncat bucata de plumb peste gura
efei.
9. Am ridicat ochii ºi m-am uitat, ºi

iatã cã s-au arãtat douã femei. În
aripile lor sufla vântul: ele aveau aripi
ca ale cocostârcului. Au ridicat efa
între pãmânt ºi cer.
10. Atunci am întrebat pe îngerul

care vorbea cu mine: „Unde duc ele
efa?”
11. El mi-a rãspuns: „Se duc sã-i*

zideascã o casã în þara** ªinear, ca sã
fie aºezatã acolo ºi sã rãmânã pe locul
ei.” *Ier. 29.5,28. **Gen. 10.10.

61. Am ridicat din nou ochii ºi m-am
uitat, ºi iatã cã patru care ieºeau

dintre doi munþi; ºi munþii erau de
aramã.
2. La carul dintâi erau niºte cai

roºii*, la al doilea car, cai** negri,
*Cap. 1.8. Apoc. 6.4. **Apoc. 6.2.

3. la al treilea car, cai albi*, ºi la al
patrulea car, cai bãlþaþi ºi roºii. *Apoc. 6.5.

4. Am luat cuvântul ºi am zis*
îngerului care vorbea cu mine: „Ce
înseamnã aceºtia, domnul meu?”

*Cap. 5.10.

5. Îngerul mi-a rãspuns: „Aceºtia*
sunt cele patru vânturi ale cerurilor
care ies din locul în care stãteau**
înaintea Domnului întregului pãmânt.

*Ps. 104.4. Evr. 1.7,14. **1 Împ. 22.19. Dan. 7.10.  Cap.
4.14. Luca 1.19.

6. Caii cei negri, înhãmaþi la unul din
care, s-au îndreptat spre þara de la
miazãnoapte*, ºi cei albi au mers dupã
ei; cei bãlþaþi s-au îndreptat spre þara
de miazãzi.” *Ier. 1.14.

7. Cei roºii au ieºit ºi ei ºi au cerut sã
meargã sã cutreiere pãmântul. Îngerul
le-a zis: „Duceþi-vã de cutreieraþi
pãmântul!” ªi au cutreierat* pãmântul.

*Gen. 13.17. Cap. 1.10.

8. El m-a chemat ºi mi-a zis: „Iatã cã
cei ce se îndreaptã spre þara de miazã-
noapte fac sã se mai potoleascã mânia*
Mea în þara de la miazãnoapte.”

*Judc. 8.3. Ecl. 10.4.

9. Cuvântul Domnului mi-a vorbit
astfel:
10. „Sã primeºti daruri de la prinºii

de rãzboi din Babilon: Heldai, Tobia,
ºi Iedaia – ºi anume sã te duci tu însuþi
în ziua aceea în casa lui Iosia, fiul lui
Þefania, unde s-au dus ei când au
venit din Babilon.
11. Sã iei de la ei argint ºi aur ºi sã

faci din el o cununã*, ºi s-o pui pe
capul lui Iosua, fiul lui Ioþadac,
marele preot. *Exod 28.36; 29.6. Lev. 8.9. Cap. 3.5.

12. ªi sã-i spui: „Aºa vorbeºte Dom-
nul oºtirilor: „Iatã cã un om*, al cãrui
nume este Odrasla**, va odrãsli din
locul Lui ºi va zidi Templul Domnului.

*Luca 1.78. Ioan 1.45. **Cap. 3.8.

13. Da, El va zidi* Templul Dom-
nului, va purta podoabã** împãrãteascã,
va ºedea ºi va stãpâni pe scaunul Lui
de domnie, va fi preot† pe scaunul Lui
de domnie, ºi o desãvârºitã unire va
domni între ei amândoi.”
*Cap. 4.9. Mat. 16.18. Efes. 2.20-22. Evr. 3.3. **Isa. 22.24.
†Ps. 110.4. Evr. 3.1.

14. Cununa va fi pentru Helem, Tobia
ºi Iedaia, ºi pentru Hen, fiul lui
Þefania, ca o aducere aminte* în
Templul Domnului. *Exod 12.14. Marc. 14.9.

15. Cei ce sunt departe* vor veni ºi
vor lucra la Templul Domnului; ºi veþi
ºti** astfel cã Domnul oºtirilor M-a
trimis la voi. Lucrul acesta se va
întâmpla dacã veþi asculta glasul
Domnului Dumnezeului vostru.”

*Isa. 57.19; 60.10. Efes. 2.13,19. **Cap. 2.9; 4.9.
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Posturi ºi binecuvântãri

71. În anul al patrulea al împãratului
Dariu, cuvântul Domnului a vorbit

lui Zaharia, în ziua a patra a lunii a
noua, care este luna Chisleu.
2. Cei din Betel trimiseserã pe ªareþer

ºi pe Reghem-Melec cu oamenii sãi sã
se roage Domnului 
3. ºi sã întrebe* pe preoþii din Casa

Domnului oºtirilor ºi pe proroci:
„Trebuie sã plâng ºi în luna a** cincea
ºi sã mã înfrânez, cum am fãcut atâþia
ani?”

*Deut. 17.9-11; 33.10. Mal. 2.7. **Ier. 52.12. Cap. 8.19.

4. Atunci cuvântul Domnului oºtirilor
mi-a vorbit astfel:
5. „Spune la tot poporul þãrii ºi

preoþilor: „Când aþi postit* ºi aþi plâns
în luna a cincea ºi a ºaptea**, în
aceºti† ºaptezeci de ani, oare pentru
Mine†† aþi postit voi?

*Isa. 58.5. **Ier. 41.1. Cap. 8.19. †Cap. 1.12. ††Rom. 14.6.

6. ªi când mâncaþi ºi beþi, nu sunteþi
voi cei ce mâncaþi ºi beþi?
7. Nu cunoaºteþi cuvintele pe care 

le-a vestit Domnul prin prorocii de
mai înainte, când Ierusalimul era încã
locuit ºi liniºtit împreunã cu cetãþile
lui dimprejur ºi când ºi partea de
miazãzi* ºi câmpia erau locuite?”

*Ier. 17.26.

8. Cuvântul Domnului a vorbit lui
Zaharia astfel:
9. „Aºa a vorbit Domnul oºtirilor:

„Faceþi* cu adevãrat dreptate ºi pur-
taþi-vã cu bunãtate ºi îndurare unul
faþã de altul.

*Isa. 58.6,7. Ier. 7.23. Mica 6.8. Cap. 8.16. Mat. 23.23.

10. Nu asupriþi pe vãduvã ºi pe
orfan*, nici pe strãin ºi pe sãrac, ºi
nici unul sã nu gândeascã rãu în
inima** lui împotriva fratelui sãu.”
*Exod 22.21,22. Deut. 24.17. Isa. 1.17. Ier. 5.28. **Ps. 36.4.
Mica 2.1. Cap. 8.17.

11. Dar ei n-au vrut sã ia aminte, ci
au întors spatele* ºi ºi-au astupat
urechile** ca sã n-audã.

*Neem. 9.29. Ier. 7.24. Osea 4.16. **Fapt. 7.57.

12. ªi-au fãcut inima* ca diamantul
de tare, ca sã n-asculte** Legea, nici
cuvintele pe care li le spunea Domnul
oºtirilor prin Duhul Sãu, prin prorocii
de mai înainte. Din pricina aceasta,
Domnul oºtirilor S-a aprins de o mare
mânie†. *Ezec. 11.19; 
36.26. **Neem. 9.29,30. †2 Cron. 36.16. Dan. 9.11.

13. Când chema El, ei n-au vrut
s-asculte: „De aceea nici Eu n-am vrut 

s-ascult*, când au chemat ei, zice
Domnul oºtirilor.

*Prov. 1.24-28. Isa. 1.15. Ier. 11.11; 14.12. Mica 3.4.

14. Ci i-am împrãºtiat* printre toate
neamurile pe care** nu le cunoºteau;
þara† a fost pustiitã în urma lor, aºa cã
nimeni nu mai venea ºi nu mai pleca
din ea; ºi dintr-o þarã plãcutã†† cum
era, au fãcut un pustiu!” *Deut. 4.27; 28.64. 
Ezec. 36.19. Cap. 2.6. **Deut. 28.33. †Lev. 26.22. ††Dan. 8.9.

81. Cuvântul Domnului oºtirilor a
vorbit astfel:

2. „Aºa vorbeºte Domnul oºtirilor:
„Am o mare râvnã* pentru Sion ºi sunt
stãpânit de o râvnã plinã de mânie
pentru el.” *Naum 1.2. Cap. 1.14.

3. Aºa vorbeºte Domnul: „Mã întorc
iarãºi în Sion* ºi vreau sã locuiesc**
în mijlocul Ierusalimului. Ierusalimul†
se va chema: „Cetatea cea credin-
cioasã”, ºi muntele†† Domnului
oºtirilor se va chema: „Muntele*† cel
sfânt”. *Cap. 1.16. 
**Cap. 2.10. †Isa. 1.21,26. ††Isa. 2.2,3. *†Ier. 31.23.

4. Aºa vorbeºte Domnul oºtirilor:
„Iarãºi vor ºedea pe uliþele Ierusali-
mului bãtrâni ºi femei în vârstã*,
fiecare cu toiagul în mânã, din pricina
marelui lor numãr de zile.

*1 Sam. 2.31. Isa. 65.20,22. Plân. 2.20, etc.; 5.11-14.

5. Uliþele cetãþii vor fi pline de bãieþi
ºi fete care se vor juca pe uliþe.”
6. Aºa vorbeºte Domnul oºtirilor:

„Dacã lucrul acesta va pãrea de mirat
în ochii rãmãºiþei poporului acestuia
în zilele acelea, va fi de mirat* oare ºi
în ochii Mei? – zice Domnul oºtirilor.”

*Gen. 18.14. Luca 1.37; 18.27. Rom. 4.21.

7. Aºa vorbeºte Domnul oºtirilor:
„Iatã, Eu izbãvesc* pe poporul Meu
din þara de la rãsãrit ºi din þara de la
asfinþitul soarelui.

*Isa. 11.11,12; 43.5,6. Ezec. 27.21. Amos 9.14,15.

8. Îi voi aduce înapoi, ºi vor locui în
mijlocul Ierusalimului; ei vor fi poporul
Meu*, ºi Eu voi fi Dumnezeul lor cu
adevãr ºi dreptate**.”

*Ier. 30.22; 31.1,33. Cap. 13.9. **Ier. 4.2.

9. Aºa vorbeºte Domnul oºtirilor:
„Întãriþi-vã mâinile*, cei ce auziþi
astãzi aceste cuvinte din gura proro-
cilor** care au vorbit în ziua† când 
s-a pus temelia Casei Domnului oºti-
rilor, când s-a început sã se zideascã
Templul! *Hag. 2.4. Vers. 18. **Ezra 5.1,2. †Hag. 2.18.

10. Cãci înainte de aceste zile, nu
era rãsplatã* nici pentru lucrul omului,
nici pentru vite. Cei ce intrau ºi ieºeau**
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n-aveau nici ei pace, din pricina
vrãjmaºului, ºi Eu dezbinam pe toþi
oamenii unii împotriva altora.

*Hag. 1.6,9,10; 2.16. **2 Cron. 15.5.

11. Acum nu voi mai face rãmãºiþei
poporului acestuia ca în trecut, zice
Domnul oºtirilor.
12. Ci semãnãturile* vor merge bine,

viþa îºi va da rodul, pãmântul** îºi va
da roadele, ºi cerurile† îºi vor trimite
roua; ºi toate aceste lucruri le voi da în
stãpânirea rãmãºiþei poporului acestuia.

*Osea 2.21,22. Ioel 2.22. Hag. 2.19. **Ps. 67.6. †Hag. 1.10.

13. Dupã cum aþi fost un blestem*
între neamuri, casa lui Iuda ºi casa lui
Israel, tot astfel vã voi mântui, ºi veþi
fi o binecuvântare**. Nu vã temeþi, ci
întãriþi-vã† mâinile!” *Ier. 42.18. **Gen. 12.2.
Rut 4.11,12. Isa. 19.24,25. Þef. 3.20. Hag. 2.19. †Vers. 9.

14. Cãci aºa vorbeºte Domnul oºti-
rilor: „Dupã cum* am cãutat sã vã fac
rãu, când Mã mâniau pãrinþii voºtri,
zice Domnul oºtirilor, ºi nu M-am**
cãit de lucrul acesta,

*Ier. 31.28. **2 Cron. 36.16. Cap. 1.6.

15. tot aºa acum Mã întorc în aceste
zile ºi hotãrãsc sã fac bine Ierusa-
limului ºi casei lui Iuda. Nu vã temeþi!
16. Iatã ce trebuie sã faceþi: Fiecare

sã spunã aproapelui sãu adevãrul*;
judecaþi în porþile voastre dupã adevãr
ºi în vederea pãcii;

*Vers. 19. Cap. 7.9. Efes. 4.25.

17. nici unul sã nu gândeascã* în
inima lui rãu împotriva aproapelui sãu
ºi nici sã nu iubiþi** jurãmântul
strâmb! Cãci toate lucrurile acestea Eu
le urãsc, zice Domnul.”

*Prov. 3.29. Cap. 7.10. **Cap. 5.3,4.

18. Cuvântul Domnului oºtirilor mi-a
vorbit astfel:
19. „Aºa vorbeºte Domnul oºtirilor:

„Postul* din luna a patra, postul** din
luna a cincea, postul din luna a
ºaptea† ºi postul din luna†† a zecea se
vor preface pentru casa lui Iuda în zile
de veselie*† ºi de bucurie, în sãrbãtori
de voioºie. Dar iubiþi adevãrul†* ºi
pacea!”
*Ier. 52.6,7. **Ier. 52.12,13. Cap. 7.3,5. †2 Împ. 25.25.
Ier. 41.1,2. ††Ier. 52.4. *†Est. 8.17. Isa. 35.10. †*Vers. 16.

20. Aºa vorbeºte Domnul oºtirilor:
„Vor mai veni iarãºi popoare ºi locui-
tori dintr-un mare numãr de cetãþi.
21. Locuitorii unei cetãþi vor merge

la cealaltã ºi vor zice: „Haidem sã ne
rugãm* Domnului ºi sã cãutãm pe

Domnul oºtirilor! Vrem sã mergem ºi
noi!” *Isa. 2.3. Mica 4.1,2.

22. ªi multe* popoare, ºi multe
neamuri vor veni astfel sã caute pe
Domnul oºtirilor la Ierusalim ºi sã se
roage Domnului.” *Isa. 60.3, etc.; 66.23.

23. Aºa vorbeºte Domnul oºtirilor:
„În zilele acelea, zece oameni* din
toate limbile neamurilor vor apuca pe
un iudeu de poala hainei ºi-i vor zice:
„Vrem sã mergem cu voi; cãci am
auzit cã Dumnezeu** este cu voi!”

*Isa. 3.6; 4.1. **1 Cor. 14.25.

Neamurile, biruite – Ierusalimul, izbãvit

91. Iatã prorocia*, cuvântul Domnului
despre þara Hadrac; ºi va începe din

Damasc**. Cãci Domnul are ochiul†
îndreptat asupra oamenilor ºi peste
toate seminþiile lui Israel.

*Ier. 23.33. **Amos 1.3. †2 Cron. 20.12. Ps. 145.15.

2. El se opreºte ºi peste Hamat*, care
se mãrgineºte cu Damascul, peste
Tir** ºi Sidon†, cu toatã înþelepciunea
lor††! *Ier. 49.23. **Isa. 23. Ezec. 26-28. Amos 1.9. 
†1 Împ. 17.19. Ezec. 28.21. Obad. 20. ††Ezec. 28.3, etc.

3. Tirul ºi-a zidit o întãriturã; a
îngrãmãdit* argint ca pulberea ºi aur
ca noroiul de pe uliþe.

*Iov 27.26. Ezec. 28.4,5.

4. Iatã cã Domnul* va pune mâna pe
el, îi va nãpusti puterea** în mare, ºi
el însuºi va fi ars cu foc.

*Isa. 23.1. **Ezec. 26.17.

5. Ascalonul* va vedea lucrul acesta,
ºi se va teme; Gaza, de asemenea, ºi o
va apuca un puternic cutremur; Ecro-
nul, de asemenea, cãci nãdejdea lui va
fi datã de ruºine; va pieri împãratul
din Gaza, ºi Ascalonul nu va mai fi
locuit. *Ier. 47.1,5. Þef. 2.4.

6. „Strãinul se va aºeza în Asdod*, ºi
voi frânge mândria filistenilor.

*Amos 1.8.

7. Îi voi scoate sângele din gurã ºi
urâciunile idoleºti dintre dinþi, ca sã
fie ºi el o rãmãºiþã pentru Dumnezeul
nostru ºi sã fie ca o cãpetenie din Iuda,
ºi Ecronul, ca iebusiþii.
8. Voi tãbãrî* în jurul Casei Mele ca

s-o apãr împotriva unei oºtiri, împo-
triva celor ce se duc ºi vin, ºi** nu va
mai trece asupritorul peste ei, cãci
acum Mã uit† cu ochii Mei.

*Ps. 34.7. Cap. 2.5. **Isa. 60.18. Ezec. 28.24. †Exod 3.7.

9. Saltã* de veselie, fiica Sionului!
Strigã de bucurie, fiica Ierusalimului!
Iatã** cã Împãratul tãu vine la tine;
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El este neprihãnit ºi biruitor, smerit ºi
cãlare pe un mãgar, pe un mânz, pe
mânzul unei mãgãriþe.
*Isa. 62.11. Cap. 2.10. Mat. 21.5. Ioan 12.15. **Ier. 23.5; 30.9.
Luca 19.38. Ioan 1.49.

10. Voi nimici* carele de rãzboi din
Efraim ºi caii din Ierusalim, ºi arcurile
de rãzboi vor fi nimicite. El va vesti
neamurilor pacea** ºi va stãpâni de la
o mare† la cealaltã ºi de la Râu pânã la
marginile pãmântului. *Osea 1.7; 
2.18. Mica 5.10. Hag. 2.22. **Efes. 2.14,17. †Ps. 72.8.

11. Însã cât pentru tine, Sioane, din
pricina legãmântului tãu pecetluit cu
sânge, voi scoate pe prinºii* tãi de
rãzboi din groapa în care nu este apã.

*Isa. 42.7; 51.14; 61.1.

12. Întoarceþi-vã la cetãþuie, prinºi
de* rãzboi plini de nãdejde! O spun ºi
astãzi cã îþi voi întoarce îndoit**!

*Isa. 49.9. **Isa. 61.7.

13. Cãci Îmi încordez pe Iuda ca arc
ºi iau pe Efraim ca sãgeatã, ºi voi
scula pe copiii tãi, Sioane, împotriva
copiilor tãi, Grecio! Te voi face ca
sabia unui viteaz!”
14. Dar Domnul Se va arãta deasupra

lor, ºi sãgeata Lui* va porni ca
fulgerul; Domnul Dumnezeu va suna
din trâmbiþã ºi va înainta în vijelia**
de la miazãzi. *Ps. 18.14; 77.17; 144.6. **Isa. 21.1.

15. Domnul oºtirilor îi va ocroti ºi
vor mânca, ºi vor zdrobi pietrele de
praºtie, vor bea, vor face gãlãgie ca
ameþiþi de vin, vor fi plini ca un pahar
de jertfã, ca ºi colþurile* altarului.

*Lev. 4.18,25. Deut. 12.27.

16. Domnul Dumnezeul lor îi va
scãpa în ziua aceea ca pe turma
poporului Sãu; cãci ei sunt pietrele*
cununii împãrãteºti care vor strãluci**
în þara Sa! *Isa. 62.3. Mal. 3.17. **Isa. 11.12.

17. O! cât* sunt de înfloritori! Cât
sunt de frumoºi! Grâul** va veseli pe
tineri, ºi mustul, pe fete.

*Ps. 31.19. **Ioel 3.18. Amos 9.14.

101. Cereþi de la Domnul* ploaie**,
ploaie de primãvarã†! Domnul

scoate fulgerele ºi vã trimite o ploaie
îmbelºugatã pentru toatã verdeaþa de
pe câmp.

*Ier. 14.22. **Deut. 11.14. †Iov 29.23. Ioel 2.23.

2. Cãci terafimii* vorbesc nimicuri**,
ghicitorii prorocesc minciuni, visurile
mint ºi mângâie cu deºertãciuni. De
aceea, ei rãtãcesc ca o turmã, sunt
nenorociþi, pentru cã n-au pãstor.

*Ier. 10.8. Hab. 2.18. **Iov 13.14.

3. „Mânia Mea s-a aprins împotriva
pãstorilor ºi voi pedepsi* pe þapi.
Cãci Domnul oºtirilor Îºi cerceteazã**
turma, casa lui Iuda, ºi o† va face ca
pe calul Sãu de slavã în luptã.

*Ezec. 34.17. **Luca 1.68. †Cânt. 1.9.

4. Din el va ieºi Piatra din capul
unghiului*, din el va ieºi** þãruºul,
din el va ieºi arcul de rãzboi; din el
vor ieºi toate cãpeteniile laolaltã.

*Num. 24.17. 1 Sam. 14.38. Isa. 19.13. **Isa. 22.23.

5. Ei vor fi ca niºte viteji care calcã*
în picioare noroiul de pe uliþe; în
luptã, se vor lupta, pentru cã Domnul
va fi cu ei; iar cãlãreþii vor fi acoperiþi
de ruºine. *Ps. 18.42.

6. Voi întãri casa lui Iuda ºi voi
izbãvi casa lui Iosif; îi voi aduce*
înapoi, cãci Mi-este** milã de ei, ºi
vor fi ca ºi când niciodatã nu i-aº fi
lepãdat; cãci Eu sunt Domnul Dum-
nezeul lor, ºi-i voi asculta†.

*Ier. 3.18. Ezec. 37.21. **Osea 1.7. †Cap. 13.9.

7. Efraim va fi ca un viteaz; inima*
lor se va bucura ca de vin; fiii lor vor
vedea lucrul acesta ºi se vor veseli,
inima lor se va bucura în Domnul.

*Ps. 104.15. Cap. 9.15.

8. Le voi fluiera* ºi-i voi aduna, cãci
i-am rãscumpãrat, ºi se** vor înmulþi
cum se înmulþeau odinioarã.

*Isa. 5.26. **Isa. 49.19. Ezec. 36.37.

9. Îi voi risipi* printre popoare, ºi îºi
vor aduce aminte** de Mine în þãri
depãrtate; vor trãi împreunã cu copiii
lor ºi se vor întoarce.

*Osea 2.23. **Deut. 30.1.

10. Îi voi* aduce înapoi din þara
Egiptului ºi-i voi aduna din Asiria; îi
voi aduce în þara Galaadului ºi în
Liban, ºi nu le va ajunge** locul.

*Isa. 11.11,16. Osea 11.11. **Isa. 49.20.

11. Israel* va trece prin strâmtorile
mãrii, va lovi valurile mãrii, ºi toate
adâncimile râului Nil se vor usca;
mândria Asiriei** va fi frântã, ºi
toiagul de cârmuire† al Egiptului va
pieri. *Isa. 11.15,16. **Isa. 14.25. †Ezec. 30.13.

12. Îi voi întãri în Domnul, ºi vor
umbla în* Numele Lui, zice Domnul!”

*Mica 4.5.

111. Deschide-þi porþile*, Libanule,
ca sã-þi mãnânce focul cedrii!

*Cap. 10.10.

2. Vaitã-te, chiparosule, cãci cedrul a
cãzut, ºi cei falnici sunt nimiciþi!
Vãitaþi-vã, stejari din Basan, cãci

ZAHARIA 9, 10, 11914

pãdurea cea nepãtrunsã a fost* datã
jos! *Isa. 32.19.

3. Pãstorii scot strigãte de jale, pentru
cã li s-a nimicit fala; puii de lei
mugesc, cãci desiºul Iordanului este
nimicit.
4. Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeul

meu: „Paºte oile* de tãiat! *Vers. 7.

5. Cãci cei ce le cumpãrã le taie ºi
nu* se simt vinovaþi. ªi cel ce le vinde
zice**: „Binecuvântat sã fie Domnul,
cãci mã îmbogãþesc!” ªi pãstorii lor
nu le cruþã. *Ier. 2.3; 50.7. **Deut. 29.19. Osea 12.8.

6. Cãci nu mai am milã de locuitorii
þãrii – zice Domnul – Ci, iatã, dau pe
oameni, pe unii în mâinile altora ºi în
mâinile împãratului lor; ei vor pustii
þara, ºi n-o voi izbãvi din mâinile lor.”
7. Atunci m-am apucat sã pasc* oile

de tãiat, în adevãr cele mai ticãloase**
din turmã. Am luat douã toiege: pe
unul l-am numit „Îndurare”, iar pe
celãlalt l-am numit „Legãmânt”. ªi am
pãscut oile. *Vers. 4. **Þef. 3.12. Mat. 12.8.

8. Am nimicit cu desãvârºire pe cei
trei pãstori într-o* lunã: sufletul meu
nu-i mai rãbda ºi se scârbise ºi sufletul
lor de mine. *Osea 5.7.

9. ªi am zis: „Nu vã mai pot paºte!
Cea care are sã moarã* sã moarã, cea
care are sã piarã sã piarã, ºi cele ce
mai rãmân sã se mãnânce unele pe
altele! *Ier. 15.2; 43.11.

10. Mi-am luat toiagul „Îndurare”
ºi l-am rupt, ca sã rup legãmântul meu
pe care-l încheiasem cu toate popoa-
rele.
11. ªi când s-a rupt, în ziua aceea,

nenorocitele* acelea de oi care au luat
seama la mine au cunoscut astfel cã
acesta era cuvântul Domnului.

*Þef. 3.12. Vers. 7.

12. Eu le-am zis: „Dacã gãsiþi cu
cale, daþi-mi plata; dacã nu, nu mi-o
daþi!” ªi mi-au cântãrit ca platã*, trei-
zeci de arginþi. *Exod 21.32. Mat. 26.15. 

13. Dar Domnul mi-a zis: „Aruncã*
olarului preþul acesta scump cu care
m-au preþuit!” ªi am luat cei treizeci
de arginþi ºi i-am aruncat în Casa
Domnului pentru olar. *Mat. 27.9,10.

14. Apoi mi-am rupt al doilea toiag
„Legãmânt”, ca sã rup frãþia dintre
Iuda ºi Israel.
15. Domnul mi-a zis: „Ia* ºi uneltele

unui pãstor nebun! *Ezec. 34.2-4.

16. Cãci iatã cã voi ridica în þarã
un pãstor cãruia nu-i va pãsa de oile

care pier; nu se va duce sã caute pe
cele mai tinere, nu va vindeca pe cele
rãnite, nu va îngriji de cele sãnãtoase;
ci va mânca din carnea celor mai grase
ºi nu le va mai lãsa decât copitele!
17. Vai* de pãstorul de nimic care îºi

pãrãseºte oile! Sã cadã sabia pe braþul
lui ºi pe ochiul lui cel drept! Sã i se
usuce braþul de tot ºi sã i se stingã
ochiul drept!” *Ier. 23.1. Ezec. 34.2. Ioan 10.12,13.

121. Prorocia, cuvântul Domnului
despre Israel. Aºa vorbeºte Dom-

nul care a întins* cerurile ºi a înte-
meiat pãmântul, ºi a întocmit** duhul
omului din el: *Isa. 42.5; 44.24; 45.12,18; 
48.13. **Num. 16.22. Ecl. 7.12. Isa. 57.16. Evr. 12.9.

2. „Iatã, voi preface Ierusalimul într-un
potir* de ameþire pentru toate popoa-
rele dimprejur ºi chiar pentru Iuda, la
împresurarea Ierusalimului.

*Isa. 51.17,22,23.

3. În ziua aceea*, voi face din
Ierusalim o piatrã grea** pentru toate
popoarele. Toþi cei ce o vor ridica, vor
fi vãtãmaþi, ºi toate neamurile pãmân-
tului se vor strânge împotriva lui.

*Vers. 4,6,8,9,11; Cap. 13.1; 14.4,6,8,9,13. **Mat. 21.44.

4. În ziua aceea, zice Domnul, voi
lovi* cu ameþealã pe toþi caii ºi cu
turbare pe cei ce vor cãlãri pe ei; dar
voi avea ochii deschiºi asupra casei lui
Iuda ºi voi orbi toþi caii popoarelor.

*Ps. 76.6. Ezec. 38.4.

5. Cãpeteniile lui Iuda vor zice în
inima lor: „Locuitorii Ierusalimului sunt
tãria noastrã, prin Domnul oºtirilor,
Dumnezeul lor.”
6. În ziua aceea, voi face pe cãpe-

teniile lui Iuda ca* o vatrã de foc sub
lemn, ca o fãclie aprinsã sub snopi;
vor mistui în dreapta ºi în stânga pe
toate popoarele de jur împrejur, iar
Ierusalimul va fi locuit iarãºi la locul
lui cel vechi. *Obad. 18.

7. Domnul va mântui mai întâi cortu-
rile lui Iuda, pentru ca slava casei lui
David ºi fala locuitorilor Ierusali-
mului sã nu se înalþe peste Iuda.
8. În ziua aceea, Domnul va ocroti pe

locuitorii Ierusalimului, aºa cã cel mai
slab* dintre ei va fi în ziua aceea ca
David; ºi casa lui David va fi ca Dum-
nezeu, ca Îngerul Domnului înaintea
lor. *Ioel 3.10.

9. În ziua aceea, voi cãuta sã nimi-
cesc* toate neamurile care vor veni
împotriva Ierusalimului. *Hag. 2.22. Vers. 3.
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10. Atunci voi turna peste casa* lui
David ºi peste locuitorii Ierusalimului
un duh de îndurare ºi de rugãciune, ºi
îºi vor întoarce** privirile spre Mine,
pe care L-au strãpuns. Îl vor plânge
cum† plânge cineva pe singurul lui
fiu, ºi-L vor plânge amarnic cum
plânge cineva pe un întâi nãscut.
*Ier. 31.9; 50.4. Ezec. 39.29. Ioel 2.28. **Ioan 19.34,37.
Apoc. 1.7. †Ier. 6.26. Amos 8.10.

11. În ziua aceea, va fi jale mare* în
Ierusalim, ca jalea din Hadadrimon**,
în valea Meghidonului.

*Fapt. 2.37. **2 Împ. 23.39. 2 Cron. 35.24.

12. Þara se va jeli, fiecare familie
deosebit*: familia casei lui David deo-
sebit, ºi femeile ei, deosebit; familia
casei lui Natan**, deosebit, ºi femeile
ei, deosebit;

*Mat. 24.30. Apoc. 1.7. **2 Sam. 5.14. Luca 3.31.

13. familia casei lui Levi, deosebit, ºi
femeile ei, deosebit; familia lui ªimei,
deosebit, ºi femeile ei, deosebit;
14. toate celelalte familii, fiecare

familie, deosebit, ºi femeile ei, deosebit.

131. În ziua aceea*, se va des-
chide** casei lui David ºi locui-

torilor Ierusalimului un izvor pentru
pãcat ºi necurãþie.

*Cap. 12.3. **Evr. 9.14. 1 Pet. 1.19. Apoc. 1.5.

2. În ziua aceea – zice Domnul
oºtirilor – voi stârpi* din þarã numele
idolilor, ca nimeni sã nu-ºi mai aducã
aminte de ei; voi scoate, de asemenea,
din þarã pe prorocii** mincinoºi ºi
duhul necurat. *Exod 23.13. Ios. 23.7. 
Ps. 16.4. Ezec. 30.13. Osea 2.17. Mica 5.12,13. **2 Pet. 2.1.

3. ªi dacã va mai proroci cineva,
atunci tatãl sãu ºi mama sa, înºiºi
pãrinþii lui, îi vor zice: „Tu nu vei trãi,
cãci ai spus minciuni în Numele
Domnului”; ºi tatãl sãu ºi mama sa,
cei care l-au nãscut, îl vor strãpunge*,
când va proroci. *Deut. 13.6,8; 18.20.

4. În ziua aceea, prorocii se vor
ruºina* fiecare de vedeniile lor, când
vor proroci, ºi nu se vor mai îmbrãca
într-o manta de pãr** ca sã mintã pe
oameni. *Mica 3.6,7. **2 Împ. 1.8. Isa. 20.2. Mat. 3.4.

5. Ci fiecare* din ei va zice: „Eu nu
sunt proroc, ci sunt plugar, cãci am
fost cumpãrat din tinereþea mea!”

*Amos 7.14.

6. ªi dacã-l va întreba cineva: „De
unde vin aceste rãni pe care le ai la
mâini?”, el va rãspunde: „În casa celor
ce mã iubeau le-am primit.”

7. Scoalã-te, sabie, asupra pãstorului*
Meu ºi asupra omului care Îmi este**
tovarãº! – zice Domnul oºtirilor.
Loveºte† pe pãstor, ºi se vor risipi oile!
ªi Îmi voi întoarce mâna spre cei††
mici. *Isa. 40.11. Ezec. 34.23. **Ioan 10.30;14.10,11. Filp. 
2.6. †Mat. 26.31. Marc. 14.27. ††Mat. 18.10,14. Luca 12.32.

8. În toatã þara, zice Domnul, douã
treimi vor fi nimicite, vor pieri, iar
cealaltã* treime va rãmâne. *Rom. 11.5.

9. Dar treimea aceasta din urmã o voi
pune în foc* ºi o voi curãþa cum se
curãþã argintul, o voi lãmuri** cum se
lãmureºte aurul. Ei vor chema†
Numele Meu, ºi îi voi asculta; Eu††
voi zice: „Acesta este poporul Meu!”
ªi ei vor zice: „Domnul este Dum-
nezeul meu!”
*Isa. 48.10. **1 Pet. 1.6,7. †Ps. 50.15; 91.15. Cap. 10.6.
††Ps. 144.15. Ier. 30.22. Ezec. 11.20. Osea 2.23. Cap. 8.8.

141. Iatã, vine ziua* Domnului,
când prãzile tale vor fi împãrþite

în mijlocul tãu. *Isa. 13.9. Ioel 2.31. Fapt. 2.20.

2. Atunci voi strânge* toate neamu-
rile la rãzboi împotriva Ierusalimului.
Cetatea va fi luatã, casele** vor fi
jefuite, ºi femeile, batjocorite; jumãtate
din cetate va merge în robie, dar
rãmãºiþa poporului nu va fi nimicitã
cu desãvârºire din cetate.

*Ioel 3.2. **Isa. 13.16.

3. Ci Domnul Se va arãta ºi va lupta
împotriva acestor neamuri, cum S-a
luptat în ziua bãtãliei.
4. Picioarele Lui vor sta în ziua aceea

pe Muntele* Mãslinilor, care este în
faþa Ierusalimului, spre rãsãrit; Mun-
tele Mãslinilor se va despica la mijloc,
spre rãsãrit ºi spre apus, ºi se va face
o vale foarte** mare: jumãtate din
munte se va trage înapoi spre miazã-
noapte, iar jumãtate, spre miazãzi.

*Ezec. 11.23. **Ioel 3.12,14.

5. Veþi fugi atunci în valea munþilor
Mei, cãci valea dintre munþi se va
întinde pânã la Aþel; ºi veþi fugi cum
aþi fugit de cutremurul* de pãmânt de
pe vremea lui Ozia, împãratul lui Iuda.
ªi atunci va veni** Domnul Dum-
nezeul meu, ºi toþi sfinþii†, împreunã
cu El! *Amos 1.1. 
**Mat. 16.27; 24.30,31; 25.31. Iuda 14. †Ioel 3.11.

6. În ziua aceea, nu va mai fi luminã;
stelele strãlucitoare se vor ascunde.
7. Va fi o zi deosebitã*, cunoscutã**

de Domnul, nu va fi nici zi, nici noapte,
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dar spre searã† se va arãta lumina.
*Apoc. 22.5.  **Mat. 24.36. †Isa. 30.26; 60.19,20. Apoc. 21.23.

8. În ziua aceea, vor izvorî ape vii*
din Ierusalim ºi vor curge jumãtate
spre marea de rãsãrit, jumãtate, spre
marea de apus; aºa va fi ºi vara ºi
iarna. *Ezec. 47.1. Ioel 3.18. Apoc. 22.1.

9. ªi Domnul va fi Împãrat* peste tot
pãmântul. În ziua aceea, Domnul va
fi singurul Domn**, ºi Numele Lui
va fi singurul Nume.

*Dan. 2.44. Apoc. 11.15. **Efes. 4.5,6.

10. Toatã þara va ajunge ca ºesul*
Iordanului, de la Gheba pânã la
Rimon, la miazãzi de Ierusalim; iar
Ierusalimul va fi înãlþat ºi va rãmâne
liniºtit la** locul lui, de la poarta lui
Beniamin pânã la locul porþii dintâi,
pânã la poarta unghiurilor, ºi de la
turnul lui† Hananeel pânã la teascurile
împãratului.

*Isa. 40.4. **Cap. 12.6. †Neem. 3.1; 12.39. Ier. 31.38.

11. Ei vor locui în el ºi nu va mai fi
nici un blestem* în el; Ierusalimul va
fi liniºtit**. *Ier. 31.40. **Ier. 23.6.

12. Dar iatã urgia cu care va lovi
Domnul pe toate popoarele care vor
lupta împotriva Ierusalimului: Le va
putrezi carnea stând încã în picioare,
le vor putrezi ochii în gãurile lor ºi le
va putrezi limba în gurã.
13. În ziua aceea, Domnul va trimite

o mare învãlmãºealã* în ei; unul va
apuca mâna** altuia ºi vor ridica
mâna unii asupra altora.

*1 Sam. 14.15,20. **Judc. 7.22. 2 Cron. 20.23. Ezec. 38.21.

14. Iuda va lupta ºi el în Ierusalim,
ºi vor strânge* bogãþiile tuturor nea-

murilor dimprejur, aurul, argintul ºi
haine foarte multe. *Ezec. 39.10,17.

15. Aceeaºi* urgie va lovi ºi caii, ca-
târii, cãmilele, mãgarii ºi toate vitele
care vor fi în taberele acelea. *Vers. 12.

16. Toþi cei ce vor mai rãmâne din
toate neamurile venite împotriva Ieru-
salimului se vor sui* în fiecare an sã
se închine înaintea Împãratului, Dom-
nul oºtirilor, ºi sã prãznuiascã sãrbã-
toarea** Corturilor. *Isa. 60.6,7,9; 66.23.
**Lev. 23.34,43. Neem. 8.14. Osea 12.9. Ioan 7.2.

17. Dacã unele din familiile pãmân-
tului* nu vor voi sã se suie la
Ierusalim ca sã se închine înaintea
Împãratului, Domnul oºtirilor, nu va
cãdea ploaie peste ele. *Isa. 60.12.

18. Dacã familia Egiptului nu se va
sui, dacã nu va veni, nu va cãdea
ploaie nici* peste ea; va fi lovitã cu
aceeaºi urgie cu care va lovi Domnul
neamurile care nu se vor sui sã prãznu-
iascã sãrbãtoarea Corturilor. *Deut. 11.10.

19. Aceasta va fi pedeapsa Egiptului
ºi pedeapsa tuturor neamurilor care nu
se vor sui sã prãznuiascã sãrbãtoarea
Corturilor.
20. În ziua aceea, va sta scris pânã ºi

pe zurgãlãii cailor: „Sfinþi* Domnului!”
ªi oalele din Casa Domnului vor fi ca
potirele de jertfã înaintea altarului.

*Isa. 23.18.

21. Orice oalã din Ierusalim ºi din
Iuda va fi închinatã Domnului oºtirilor;
toþi cei ce vor aduce jertfe vor veni ºi
se vor sluji de ele ca sã-ºi fiarbã carnea;
ºi nu vor mai fi* canaaniþi1 în Casa**
Domnului oºtirilor, în ziua aceea.

*Isa. 35.8. Ioel 3.17. Apoc. 21.27; 22.15. **Efes. 2.19-22.

ZAHARIA 14. MALEAHI 1 917

11. Prorocia, cuvântul Domnului,
cãtre Israel, prin Maleahi:

2. „V-am* iubit, zice Domnul! ªi voi
ziceþi: „Cu ce ne-ai iubit?” Nu este
Esau frate cu Iacov? – zice Domnul;
totuºi am iubit pe Iacov**, 

* Deut. 7.8; 10.15. **Rom. 9.13.

3. ºi am urât pe Esau, i-am prefãcut
munþii* într-o pustietate, ºi moºte-
nirea lui am dat-o ºacalilor din pustiu.

Ier. 49.18. Ezec. 35.3,4,7,9,14,15. Obad. 10, etc.

4. Iar dacã ar zice Edomul: „Suntem
nimiciþi, dar vom ridica iarãºi dãrâmã-

turile!”, aºa vorbeºte Domnul oºtirilor:
„Sã zideascã ei, cãci Eu voi surpa, ºi
se vor numi: „Þara rãutãþii” ºi
„Poporul pe care S-a mâniat Domnul
pentru totdeauna”!
5. Veþi vedea cu ochii voºtri lucrul

acesta ºi veþi zice: „Mare* este Domnul
dincolo de hotarele lui Israel!” *Ps. 35.27.
6. Un fiu cinsteºte* pe tatãl sãu ºi o

slugã, pe stãpânul sãu. Dacã sunt
Tatã**, unde este cinstea care Mi se
cuvine? Dacã sunt Stãpân, unde este

MALEAHI
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teama de Mine? – zice Domnul
oºtirilor cãtre voi, preoþilor, care
nesocotiþi Numele Meu ºi care ziceþi†:
„Cu ce am nesocotit noi Numele Tãu?”

*Exod 20.12. **Luca 6.46. †Cap. 2.14,17; 3.7,8,13.

7. Prin faptul cã aduceþi pe altarul
Meu bucate* necurate! ªi dacã ziceþi:
„Cu ce Te-am spurcat?” Prin faptul cã
aþi zis: „Masa Domnului este de**
dispreþuit!” *Deut. 15.21. **Ezec. 41.22. Vers. 12.

8. Când aduceþi* ca jertfã o vitã
oarbã, nu este rãu lucrul acesta? Când
aduceþi una ºchioapã sau bolnavã, nu
este rãu lucrul acesta oare? Ia adu-o
dregãtorului tãu! Te va primi el bine
pentru ea, va þine el seama** de ea? –
zice Domnul oºtirilor.

*Lev. 22.22. Deut. 15.21. Vers. 14. **Iov 42.8.

9. ªi acum, vã rog, rugaþi-vã lui
Dumnezeu sã aibã milã de noi! Vã va
primi El cu bunãvoinþã când mâinile
voastre fac* astfel de lucruri? – zice
Domnul oºtirilor. *Osea 13.9.

10. Cine din voi va închide porþile, ca
sã n-aprindeþi* degeaba focul pe
altarul Meu? N-am nici o plãcere de
voi, zice Domnul oºtirilor, ºi darurile
de mâncare** din mâna voastrã nu-Mi
sunt plãcute!

*1 Cor. 9.13. **Isa. 1.11. Ier. 6.20. Amos 5.21.

11. Cãci de la rãsãritul* soarelui pânã
la asfinþit, Numele Meu este mare**
între neamuri ºi pretutindeni† se  arde
tãmâie†† în cinstea Numelui Meu ºi se
aduc daruri de mâncare curate; cãci
mare*† este Numele Meu între
neamuri, zice Domnul oºtirilor.
*Ps. 113.3. Isa. 59.19. **Isa. 60.3,5. †Ioan 4.21,23. 1 Tim. 2.8.
††Apoc. 8.3. *†Isa. 66.19,20.

12. Dar voi îl pângãriþi prin faptul cã
ziceþi: „Masa Domnului* este spurcatã
ºi ce aduce ea este o mâncare de
dispreþuit!” *Vers. 7.

13. Voi ziceþi: „Ce mai ostenealã!” ºi
o dispreþuiþi, zice Domnul oºtirilor; ºi
aduceþi ce este furat, ºchiop sau
bolnav. Iatã darurile de mâncare pe
care le aduceþi! Pot Eu* sã le primesc
din mâinile voastre? – zice Domnul.

*Lev. 22.20, etc.

14. Nu! Blestemat* sã fie înºelãtorul
care are în turma lui o vitã de parte
bãrbãteascã, ºi totuºi juruieºte ºi
jertfeºte Domnului o vitã bolnavã!
Cãci Eu sunt** un Împãrat mare, zice
Domnul oºtirilor, ºi Numele Meu este
înfricoºat printre neamuri.

*Vers. 8. **Ps. 47.2. 1 Tim. 6.15.

21. Acum, cãtre voi se îndreaptã po-
runca aceasta, preoþilor!

2. Dacã* nu veþi asculta, dacã nu vã
veþi pune inima ca sã daþi slavã
Numelui Meu, zice Domnul oºtirilor,
voi arunca în voi blestemul ºi voi
blestema binecuvântãrile voastre; da,
le-am ºi blestemat, pentru cã n-aveþi
pe inimã porunca Mea.

*Lev. 26.14, etc. Deut. 28.15.

3. Iatã, vã voi nimici sãmânþa ºi vã
voi arunca balega în faþã, balega
vitelor pe care le jertfiþi, ºi veþi fi
luaþi* împreunã cu ele. *1 Împ. 14.10.

4. Veþi ºti atunci cã Eu v-am dat
porunca aceasta pentru ca legãmântul
Meu cu Levi sã rãmânã în picioare,
zice Domnul oºtirilor.
5. Legãmântul* Meu cu el era un

legãmânt de viaþã ºi de pace. I l-am
dat ca sã se teamã** de Mine; ºi el s-a
temut de Mine, a tremurat de Numele
Meu. *Num. 25.12. Ezec. 34.25; 37.26. **Deut. 33.8,9.

6. Legea* adevãrului era în gura lui
ºi nu s-a gãsit nimic nelegiuit pe
buzele lui; a umblat cu Mine în pace ºi
în neprihãnire, ºi pe mulþi** i-a abãtut
de la rãu. *Deut. 33.10. **Ier. 23.22. Iac. 5.20.

7. Cãci buzele* preotului trebuie sã
pãzeascã ºtiinþa ºi din gura lui se
aºteaptã învãþãturã, pentru cã el** este
un sol al Domnului oºtirilor.
*Lev. 10.11. Deut. 17.9,10; 24.8. Ezra 7.10. Ier. 18.8.
Hag. 2.11,12. **Gal. 4.14.

8. Dar voi v-aþi abãtut din cale, aþi
fãcut din Lege un prilej de cãdere
pentru mulþi* ºi aþi cãlcat** legã-
mântul lui Levi, zice Domnul oºtirilor.

*1 Sam. 2.17. Ier. 18.15. **Neem. 13.29.

9. De aceea ºi Eu vã voi face* sã fiþi
dispreþuiþi ºi înjosiþi înaintea între-
gului popor, pentru cã n-aþi pãzit cãile
Mele, ci cãutaþi la faþa oamenilor,
când tãlmãciþi Legea.” *1 Sam. 2.30.

Împotriva cãsãtoriilor cu femei strãine
10. N-avem toþi* un singur Tatã? Nu

ne-a fãcut** un singur Dumnezeu?
Pentru ce, dar, suntem aºa de necre-
dincioºi unul faþã de altul, pângãrind
astfel legãmântul pãrinþilor noºtri?

*1 Cor. 8.6. Efes. 4.6. **Iov 31.15.

11. Iuda s-a arãtat necredincios, ºi în
Iuda ºi la Ierusalim s-a sãvârºit o
urâciune; fiindcã Iuda a spurcat ce
este închinat Domnului, ce iubeºte
Domnul, ºi s-a unit* cu fiica unui
dumnezeu strãin. *Ezra 9.1; 10.2. Neem. 13.23.
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12. Domnul va nimici pe omul care a
fãcut lucrul acesta, pe cel ce vegheazã
ºi rãspunde, îl va nimici din corturile
lui Iacov ºi va nimici pe cel ce aduce
un dar* de mâncare Domnului oºti-
rilor. *Neem. 13.28,29.

13. Iatã acum ce mai faceþi: acoperiþi
cu lacrimi altarul Domnului, cu plân-
sete ºi gemete, aºa încât El nu mai
cautã la darurile de mâncare ºi nu mai
poate primi nimic din mâinile voastre.
14. ªi dacã întrebaþi: „Pentru ce?”...

Pentru cã Domnul a fost martor între
tine ºi nevasta din tinereþea ta*, cãreia
acum nu-i eºti credincios, mãcar cã
este tovarãºa ºi nevasta** cu care ai
încheiat legãmânt! *Prov. 5.18. **Prov. 2.17.

15. Nu ne-a dat Unul* singur, Dum-
nezeu, suflarea de viaþã ºi ne-a pãstrat-o?
ªi ce cere acel Unul singur? Sãmânþã**
dumnezeiascã! Luaþi seama, dar, în
mintea voastrã ºi nici unul sã nu fie
necredincios nevestei din tinereþea lui!

*Mat. 19.4,5. **Ezra 9.2. 1 Cor. 7.14.

16. „Cãci Eu* urãsc despãrþirea în
cãsãtorie – zice Domnul Dumnezeul
lui Israel – ºi pe cel ce îºi acoperã
haina cu silnicie – zice Domnul oºti-
rilor. De aceea, luaþi seama în mintea
voastrã ºi nu fiþi necredincioºi!” *Deut.

24.1. Mat. 5.32; 19.8.

Rãsplata dumnezeiascã
17. Voi* obosiþi pe Domnul prin

cuvintele voastre ºi mai întrebaþi: „Cu
ce L-am obosit?” – Prin faptul cã
ziceþi: „Oricine face rãu este bun
înaintea Domnului ºi de el are plã-
cere!” sau: „Unde este Dumnezeul
dreptãþii?” *Isa. 43.24. Amos 2.13. Cap. 3.13-15.

31. „Iatã, voi* trimite pe solul Meu;
el va pregãti** calea înaintea Mea.

ªi deodatã va intra în Templul Sãu
Domnul pe care-L cãutaþi: Solul†
legãmântului pe care-L doriþi; iatã cã
vine†† – zice Domnul oºtirilor.
*Mat. 11.10. Marc. 1.2. Luca 1.76; 7.27. **Isa. 40.3.
†Isa. 63.9. ††Hag. 2.7.

2. Cine va putea sã sufere însã ziua
venirii* Lui? Cine** va rãmâne în
picioare când Se va arãta El? Cãci El†
va fi ca focul topitorului ºi ca leºia
înãlbitorului.

*Cap. 4.1. **Apoc. 6.17. †Isa. 4.4. Mat. 3.10-12.

3. El va ºedea*, va topi ºi va curãþa
argintul; va curãþa pe fiii lui Levi, îi

va lãmuri cum se lãmureºte aurul ºi
argintul, ºi vor aduce** Domnului
daruri neprihãnite.

*Isa. 1.25. Zah. 13.9. **1 Pet. 2.5.

4. Atunci darul lui Iuda ºi al Ierusa-
limului va fi* plãcut Domnului, ca în
zilele cele vechi, ca în anii de odi-
nioarã. *Cap. 1.11.

5. Mã voi apropia de voi pentru
judecatã ºi Mã voi grãbi sã mãrtu-
risesc împotriva descântãtorilor ºi
preacurvarilor, împotriva celor ce jurã
strâmb*, împotriva celor ce opresc
plata simbriaºului, care asupresc pe
vãduvã ºi pe orfan, nedreptãþesc pe
strãin, ºi nu se tem de Mine, zice
Domnul oºtirilor. *Zah. 5.4. Iac. 5.4,12.

6. Cãci Eu sunt Domnul, Eu nu Mã*
schimb; de aceea**, voi, copii ai lui
Iacov, n-aþi fost nimiciþi.

*Num. 23.19. Rom. 11.29. Iac. 1.17. **Plân. 3.22.

7. Din vremea pãrinþilor voºtri* voi
v-aþi abãtut de la poruncile Mele ºi nu
le-aþi pãzit. Întoarceþi-vã** la Mine, ºi
Mã voi întoarce ºi Eu la voi, zice
Domnul oºtirilor. Dar voi întrebaþi†:
„În ce trebuie sã ne întoarcem?”

*Fapt. 7.51. **Zah. 1.3. †Cap. 1.6.

8. Se cade sã înºele un om pe
Dumnezeu cum Mã înºelaþi voi? Dar
voi întrebaþi: „Cu ce Te-am înºelat?”
Cu zeciuielile ºi darurile de* mâncare.

*Neem. 13.10,12.

9. Sunteþi blestemaþi câtã vreme
cãutaþi sã Mã înºelaþi, tot poporul în
întregime!
10. Aduceþi* însã la casa vistieriei**

toate zeciuielile, ca sã fie hranã în
Casa Mea; puneþi-Mã astfel la încer-
care, zice Domnul oºtirilor, ºi veþi
vedea dacã nu vã voi deschide zãga-
zurile† cerurilor ºi dacã nu voi turna††
peste voi belºug de binecuvântare.

*Prov. 3.9,10. **1 Cron. 26.20. 2 Cron. 31.11. Neem. 10.38;
13.13. †Gen. 7.11. 2 Împ. 7.2. ††2 Cron. 31.10.

11. ªi voi mustra pentru voi pe cel ce
mãnâncã* (lãcusta), ºi nu vã va nimici
roadele pãmântului, ºi viþa nu va fi
neroditoare în câmpiile voastre, zice
Domnul oºtirilor. *Amos 4.9.

12. Toate neamurile vã vor ferici
atunci, cãci veþi fi o þarã* plãcutã, zice
Domnul oºtirilor. *Dan. 8.9.

13. Cuvintele* voastre sunt aspre
împotriva Mea, zice Domnul. ªi mai
întrebaþi**: „Ce-am spus noi împo-
triva Ta?”

*Cap. 2.17. **Iov 21.14,15; 22.17. Ps. 73.13. Þef. 1.12.

14. Aþi zis: „Degeaba slujim lui
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Dumnezeu; ºi ce am câºtigat dacã am
pãzit poruncile Lui ºi am umblat triºti
înaintea Domnului oºtirilor?
15. Acum* fericim pe cei trufaºi; da,

celor rãi le merge bine; da, ei ispitesc
pe Dumnezeu**, ºi scapã!” 

*Ps. 73.12. Cap. 2.17. **Ps. 95.9.
16. Atunci ºi cei ce se tem* de

Domnul au vorbit adesea unul cu altul;
Domnul a luat aminte** la lucrul
acesta ºi a ascultat; ºi o carte† de
aducere aminte a fost scrisã înaintea
Lui, pentru cei ce se tem de Domnul
ºi cinstesc Numele Lui. *Ps. 66.16. 
Cap. 4.2. **Evr. 3.13. †Ps. 56.8. Isa. 65.6. Apoc. 20.12.
17. Ei vor* fi ai Mei, zice Domnul

oºtirilor, Îmi vor fi o comoarã** deo-
sebitã, în ziua pe care o pregãtesc Eu.
Voi avea† milã de ei, cum are milã un
om de fiul sãu care-i slujeºte.
*Exod 19.5. Deut. 7.6. Ps. 135.4. Tit 2.14. 1 Pet. 2.9.
**Isa. 62.3. †Ps. 103.13.
18. ªi veþi vedea* din nou atunci

deosebirea dintre cel neprihãnit ºi cel
rãu, dintre cel ce slujeºte lui Dum-
nezeu ºi cel ce nu-I slujeºte. *Ps. 58.11.

41. Cãci iatã, vine ziua* care va arde
ca un cuptor! Toþi cei trufaºi** ºi

toþi cei rãi vor fi ca miriºtea†; ziua

care vine îi va arde, zice Domnul
oºtirilor, ºi nu le va lãsa†† nici
rãdãcinã, nici ramurã. *Ioel 2.31. 
Cap. 3.2. 2 Pet. 3.7. **Cap. 3.18. †Obad. 18. ††Amos 2.9.

2. Dar pentru voi, care vã temeþi* de
Numele Meu, va rãsãri Soarele nepri-
hãnirii**, ºi tãmãduirea va fi sub
aripile Lui; veþi ieºi† ºi veþi sãri ca
viþeii din grajd.
*Cap. 3.16. **Luca 1.78. Efes. 5.14. 2 Pet. 1.19. Apoc. 2.28.
†2 Sam. 22.43. Mica 7.10. Zah. 10.5.

3. ªi veþi cãlca în picioare pe cei rãi,
cãci ei vor fi ca cenuºa sub talpa
picioarelor voastre, în ziua pe care o
pregãtesc Eu, zice Domnul oºtirilor.
4. Aduceþi-vã aminte de Legea

lui Moise*, robul Meu, cãruia i-am
dat în Horeb** rânduieli† ºi porunci
pentru tot Israelul!

*Exod 20.3, etc. **Deut. 4.10. †Ps. 147.19.

5. Iatã, vã voi trimite pe prorocul
Ilie* înainte** de a veni ziua Dom-
nului, ziua aceea mare ºi înfricoºatã.

*Mat. 11.14; 17.11. Marc. 9.11. Luca 1.17. **Ioel 2.31.

6. El va întoarce inima pãrinþilor spre
copii ºi inima copiilor spre pãrinþii lor,
ca nu cumva, la venirea Mea, sã
lovesc* þara cu blestem**!”

*Zah. 14.12. **Zah. 3.5.
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Cartea neamului lui Isus Hristos

11. Cartea neamului* lui Isus
Hristos, fiul** lui David, fiul† lui

Avraam. *Luca 3.23. 
**Ps. 132.11. Isa. 11.1. Ier. 23.5. Cap. 22.42. Ioan 7.42. Fapt.
2.30; 13.23. Rom. 1.3. †Gen. 12.3; 22.18. Gal. 3.16.

2. Avraam* a nãscut pe Isaac;
Isaac** a nãscut pe Iacov; Iacov† a
nãscut pe Iuda ºi fraþii lui;

*Gen. 21.2,3. **Gen. 25.26. †Gen. 29.35.

3. Iuda* a nãscut pe Fares ºi Zara, din
Tamar; Fares** a nãscut pe Esrom;
Esrom a nãscut pe Aram;

*Gen. 38.27, etc. **Rut 4.18, etc. 1 Cron. 2.5,9, etc.

4. Aram a nãscut pe Aminadab;
Aminadab a nãscut pe Naason; Naason
a nãscut pe Salmon;
5. Salmon a nãscut pe Boaz, din

Rahab; Boaz a nãscut pe Obed, din
Rut; Obed a nãscut pe Iese;
6. Iese* a nãscut pe împãratul David.
Împãratul David** a nãscut pe Solo-

mon, din vãduva lui Urie;
*1 Sam. 16.1; 17.12. **2 Sam. 12.24.

7. Solomon* a nãscut pe Roboam;
Roboam a nãscut pe Abia; Abia a
nãscut pe Asa; *1 Cron. 3.3,10, etc.

8. Asa a nãscut pe Iosafat; Iosafat
a nãscut pe Ioram; Ioram a nãscut pe
Ozia;
9. Ozia a nãscut pe Ioatam; Ioatam

a nãscut pe Ahaz; Ahaz a nãscut pe
Ezechia;
10. Ezechia* a nãscut pe Manase;

Manase a nãscut pe Amon; Amon a
nãscut pe Iosia; *2 Împ. 20.21. 1 Cron. 13.

11. Iosia* a nãscut pe Iehonia ºi fraþii
lui, pe vremea strãmutãrii** în Babilon.

*1 Cron. 3.15,16. **2 Împ. 24.14-16; 25.11. 
2 Cron. 36.10,20. Ier. 27.20; 39.9; 52.11,15,28-30. Dan. 1.2.

12. Dupã strãmutarea în Babilon,
Iehonia* a nãscut pe Salatiel; Salatiel
a nãscut pe Zorobabel**;

*1 Cron. 3.17,19. **Ezra 3.2; 5.2. Neem. 12.1. Hag. 1.1.

13. Zorobabel a nãscut pe Abiud;
Abiud a nãscut pe Eliachim; Eliachim
a nãscut pe Azor;
14. Azor a nãscut pe Sadoc; Sadoc a

nãscut pe Achim; Achim a nãscut pe
Eliud;
15. Eliud a nãscut pe Eleazar; Eleazar

a nãscut pe Matan; Matan a nãscut pe
Iacov;
16. Iacov a nãscut pe Iosif, bãrbatul

Mariei, din care S-a nãscut Isus, care
Se cheamã Hristos.
17. Deci de la Avraam pânã la David

sunt paisprezece neamuri de toate; de
la David pânã la strãmutarea în
Babilon sunt paisprezece neamuri; ºi
de la strãmutarea în Babilon pânã la
Hristos sunt paisprezece neamuri.

Naºterea lui Isus Hristos
18. Iar naºterea* lui Isus Hristos a

fost aºa: 
Maria, mama Lui, era logoditã cu

Iosif; ºi, înainte ca sã locuiascã ei
împreunã, ea s-a aflat însãrcinatã de la
Duhul Sfânt**. *Luca 1.27. **Luca 1.35.

19. Iosif, bãrbatul ei, era un om nepri-
hãnit ºi nu voia s-o facã de ruºine*
înaintea lumii; de aceea ºi-a pus de
gând s-o lase pe ascuns. *Deut. 24.1.

20. Dar, pe când se gândea el la aceste
lucruri, i s-a arãtat în vis un înger al
Domnului ºi i-a zis: „Iosife, fiul lui
David, nu te teme sã iei la tine pe
Maria, nevasta ta, cãci ce S-a zãmislit*
în ea este de la Duhul Sfânt. *Luca 1.35.

21. Ea va naºte* un Fiu, ºi-I vei pune
numele Isus, pentru cã El** va mântui
pe poporul Lui de pãcatele sale.”

*Luca 1.31. **Fapt. 4.12; 5.31; 13.23,38.
22. Toate aceste lucruri s-au întâmplat

ca sã se împlineascã ce vestise Domnul
prin prorocul care zice:
23. „Iatã*, fecioara va fi însãrcinatã,

va naºte un Fiu,

EVANGHELIA DUPÃ MATEI



ºi-I vor pune numele Emanuel” care,
tãlmãcit, înseamnã: „Dumnezeu este
cu noi.” *Isa. 7.14.

24. Când s-a trezit Iosif din somn, a
fãcut cum îi poruncise îngerul Dom-
nului; ºi a luat la el pe nevasta sa.
25. Dar n-a cunoscut-o, pânã ce ea a

nãscut un Fiu*. ªi el I-a pus numele
Isus. *Exod 13.2. Luca 2.7,21.

Magii la Ierusalim – Irod

21. Dupã ce S-a nãscut* Isus în
Betleemul din Iudeea, în zilele

împãratului Irod, iatã cã au venit niºte
magi din rãsãrit** la Ierusalim 

*Luca 2.4,6,7. **Gen. 10.30; 25.6. 1 Împ. 4.30.

2. ºi au întrebat: „Unde* este Împã-
ratul de curând nãscut al iudeilor?
Fiindcã I-am vãzut steaua** în rãsãrit ºi
am venit sã ne închinãm Lui.”

*Luca 2.11. **Num. 24.17. Isa. 60.3.

3. Când a auzit împãratul Irod acest
lucru, s-a tulburat mult; ºi tot Ierusa-
limul s-a tulburat împreunã cu el.
4. A adunat pe toþi preoþii* cei mai de

seamã ºi pe** cãrturarii norodului ºi a
cãutat sã afle† de la ei unde trebuia sã
Se nascã Hristosul.

*2 Cron. 36.14. **2 Cron. 34.13. †Mal. 2.7.

5. „În Betleemul din Iudeea”, i-au
rãspuns ei, „cãci iatã ce a fost scris
prin prorocul:
6. „ªi tu, Betleeme*, þara lui Iuda, 
nu eºti nicidecum cea mai neînsem-

natã dintre cãpeteniile lui Iuda; 
cãci din tine va ieºi o Cãpetenie, 
care va fi Pãstorul** poporului Meu

Israel.” *Mica 5.2. Ioan 7.42. **Apoc. 2.27.

7. Atunci Irod a chemat în ascuns pe
magi ºi a aflat întocmai de la ei vremea
în care se arãtase steaua.
8. Apoi i-a trimis la Betleem ºi le-a

zis: „Duceþi-vã de cercetaþi cu de-amã-
nuntul despre Prunc: ºi, când Îl veþi
gãsi, daþi-mi ºi mie de ºtire, ca sã vin
ºi eu sã mã închin Lui.”
9. Dupã ce au ascultat pe împãratul,

magii au plecat. ªi iatã cã steaua pe
care o vãzuserã în rãsãrit, mergea
înaintea lor, pânã ce a venit ºi s-a oprit
deasupra locului unde era Pruncul.
10. Când au vãzut ei steaua, n-au mai

putut de bucurie.
11. Au intrat în casã, au vãzut Pruncul

cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu
faþa la pãmânt ºi I s-au închinat; apoi
ºi-au deschis vistieriile ºi I-au adus*
daruri: aur, tãmâie ºi smirnã.

*Ps. 72.10. Isa. 60.6.

12. În urmã, au fost înºtiinþaþi de
Dumnezeu în vis* sã nu mai dea pe la
Irod, ºi s-au întors în þara lor pe un alt
drum. *Cap. 1.20.

Fuga în Egipt – Omorârea pruncilor
13. Dupã ce au plecat magii, un înger

al Domnului se aratã în vis lui Iosif
ºi-i zice: „Scoalã-te, ia Pruncul ºi pe
mama Lui, fugi în Egipt ºi rãmâi acolo
pânã îþi voi spune eu; cãci Irod are sã
caute Pruncul, ca sã-L omoare.”
14. Iosif s-a sculat, a luat Pruncul ºi

pe mama Lui, noaptea, ºi a plecat în
Egipt.
15. Acolo a rãmas pânã la moartea lui

Irod, ca sã se împlineacã ce fusese
vestit de Domnul prin prorocul care
zice: „Am chemat pe Fiul Meu din*
Egipt.” *Osea 11.1.

16. Atunci Irod, când a vãzut cã
fusese înºelat de magi, s-a mâniat
foarte tare ºi a trimis sã omoare pe toþi
pruncii de parte bãrbãteascã, de la doi
ani în jos, care erau în Betleem ºi în
toate împrejurimile lui, potrivit cu
vremea pe care o aflase întocmai de la
magi.
17. Atunci s-a împlinit ce fusese

vestit prin prorocul Ieremia*, care
zice: *Ier. 31.15.

18. „Un þipãt s-a auzit în Rama,
plângere ºi bocet mult:
Rahela îºi jelea copiii 
ºi nu voia sã fie mângâiatã, pentru cã

nu mai erau.”
Moartea lui Irod – Întoarcerea 

din Egipt
19. Dupã ce a murit Irod, un înger al

Domnului se aratã în vis lui Iosif, în
Egipt,
20. ºi-i zice: „Scoalã-te, ia Pruncul ºi

pe mama Lui ºi du-te în þara lui Israel,
cãci au murit cei ce cãutau sã ia viaþa
Pruncului.”
21. Iosif s-a sculat, a luat Pruncul ºi

pe mama Lui ºi a venit în þara lui
Israel.
22. Dar când a auzit cã în Iudeea îm-

pãrãþeºte Arhelau, în locul tatãlui sãu
Irod, s-a temut sã se ducã acolo; ºi,
fiind înºtiinþat de Dumnezeu în vis, a
plecat în pãrþile* Galileii.

*Cap. 3.13. Luca 2.39.
23. A venit acolo ºi a locuit într-o cetate

numitã* Nazaret, ca sã se împlineascã ce
fusese vestit** prin proroci: cã El va fi
chemat Nazarinean.

*Ioan 1.45. **Judc. 13.5. 1 Sam. 1.11.
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Propovãduirea lui Ioan Botezãtorul

31. În vremea aceea a venit Ioan*
Botezãtorul ºi propovãduia în**

pustiul Iudeii. 
*Marc. 1.4,15. Luca 3.2,3. Ioan 1.28. **Ios. 14.10.

2. El zicea: „Pocãiþi-vã, cãci Împãrãþia
cerurilor* este aproape.”

*Dan. 2.44. Cap. 4.17; 10.7.

3. Ioan acesta este acela care fusese
vestit prin prorocul Isaia, când zice: 
„Iatã glasul* celui ce strigã în pustiu: 
„Pregãtiþi** calea Domnului, 
neteziþi-I cãrãrile.”

*Isa. 40.3. Marc. 1.3. Luca 3.4. Ioan 1.23. **Luca 1.76.

4. Ioan* purta** o hainã de pãr de
cãmilã, ºi la mijloc era încins cu un
brâu de curea. El se hrãnea cu lãcuste†
ºi miere sãlbaticã††. *Marc. 1.6. 
**2 Împ. 1.8. Zah. 13.4. †Lev. 11.22. ††1 Sam. 14.25,26.

5. Locuitorii* din Ierusalim, din toatã
Iudeea ºi din toate împrejurimile
Iordanului au început sã iasã la el;

*Marc. 1.5. Luca 3.7.

6. ºi, mãrturisindu-ºi pãcatele, erau
botezaþi* de el în râul Iordan.

*Fapt. 19.4,18.

7. Dar când a vãzut pe mulþi din
farisei ºi din saduchei cã vin sã
primeascã botezul lui, le-a zis: „Pui de
nãpârci*, cine v-a învãþat sã fugiþi de
mânia** viitoare?

*Cap. 12.34; 23.33. Luca 3.7-9. **Rom. 5.9. 1 Tes. 1.10.

8. Faceþi, dar, roade vrednice de
pocãinþa voastrã.
9. ªi sã nu credeþi cã puteþi zice în voi

înºivã: „Avem ca tatã* pe Avraam!”
Cãci vã spun cã Dumnezeu din
pietrele acestea poate sã ridice fii lui
Avraam. *Ioan 8.33,39. Fapt. 13.26. Rom. 4.1,11,16.

10. Iatã cã securea a ºi fost înfiptã
la rãdãcina pomilor: deci orice pom*,
care nu face rod bun, va fi tãiat ºi
aruncat în foc. *Cap. 7.19. Luca 13.7,9. Ioan 15.6.

11. Cât despre mine, eu vã* botez cu
apã, spre pocãinþã; dar Cel ce vine dupã
mine este mai puternic decât mine, ºi eu
nu sunt vrednic sã-I duc încãlþãmintea.
El** vã va boteza cu Duhul Sfânt ºi cu
foc.
*Marc. 1.8. Luca 3.16. Ioan 1.15,26,33. Fapt. 1.5; 11.16; 19.4.
**Isa. 4.4; 44.3. Mal. 3.2. Fapt. 2.3,4. 1 Cor. 12.13.

12. Acela* Îºi are lopata în mânã, Îºi
va curãþa cu desãvârºire aria ºi Îºi va
strânge grâul în grânar; dar pleava o va
arde** într-un foc care nu se stinge.”

*Mal. 3.3. **Ma1. 4.1. Cap. 13.30.

Botezul lui Isus Hristos
13. Atunci* a venit Isus din Galileea**

la Iordan, la Ioan, ca sã fie botezat de
el. *Marc. 1.9. Luca 3.21. **Cap. 2.22.

14. Dar Ioan cãuta sã-L opreascã.
„Eu”, zicea el, „am trebuinþã sã fiu
botezat de Tine, ºi Tu vii la mine?”
15. Drept rãspuns, Isus i-a zis: 

„Lasã-Mã acum, cãci aºa se cade sã
împlinim tot ce trebuie împlinit.”
Atunci Ioan L-a lãsat.
16. De îndatã ce a fost botezat*, Isus

a ieºit afarã din apã. ªi în clipa aceea,
cerurile s-au deschis, ºi a vãzut pe
Duhul** lui Dumnezeu coborându-Se
în chip de porumbel ºi venind peste
El. *Marc. 1.10. **Isa. 11.2; 42.1. Luca 3.22. Ioan 1.32,33.

17. ªi din ceruri* s-a auzit un glas
care zicea: „Acesta** este Fiul Meu
preaiubit în care Îmi gãsesc plãcerea.”

*Ioan 12.28. **Ps. 2.7. Isa. 42.1. Cap. 12.18; 
17.5. Marc. 1.11. Luca 9.35. Efes. 1.6. Col. 1.13. 2 Pet. 1.17.

Ispitirea lui Isus Hristos

41. Atunci Isus* a fost dus de
Duhul** în pustiu, ca sã fie ispitit

de diavolul. *Marc. 1.12, etc. Luca 4.1, etc. 
**1 Împ. 18.12. Ezec. 3.14; 8.3; 11.1,24; 40.2; 43.5. Fapt. 8.39.
2. Acolo a postit patruzeci de zile ºi

patruzeci de nopþi; la urmã a flãmânzit.
3. Ispititorul s-a apropiat de El ºi I-a

zis: „Dacã eºti Fiul lui Dumnezeu,
porunceºte ca pietrele acestea sã se
facã pâini.”
4. Drept rãspuns, Isus i-a zis: „Este

scris: „Omul nu trãieºte numai* cu
pâine, ci cu orice cuvânt care iese din
gura lui Dumnezeu.” *Deut. 8.3.
5. Atunci diavolul L-a dus în sfânta

cetate*, L-a pus pe streaºina Tem-
plului

*Neem. 11.1,18. Isa. 48.2; 52.1. Cap. 27.53. Apoc. 11.2.
6. ºi I-a zis: „Dacã eºti Fiul lui Dum-

nezeu, aruncã-Te jos; cãci este scris:
„El va porunci îngerilor Sãi* sã

vegheze asupra Ta; 
ºi ei Te vor lua pe mâini, 
ca nu cumva sã Te loveºti cu piciorul

de vreo piatrã.” *Ps. 91.11,12.
7. „De asemenea este scris”, a zis

Isus: „Sã nu ispiteºti* pe Domnul
Dumnezeul tãu.” *Deut. 6.16.

8. Diavolul L-a dus apoi pe un munte
foarte înalt, I-a arãtat toate împãrãþiile
lumii ºi strãlucirea lor ºi I-a zis:
9. „Toate aceste lucruri Þi le voi da

Þie, dacã Te vei arunca cu faþa la
pãmânt ºi Te vei închina mie.”
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10. „Pleacã, Satano”, i-a rãspuns
Isus. „Cãci este scris: „Domnului Dum-
nezeului tãu* sã te închini ºi numai
Lui sã-I slujeºti.”

*Deut. 6.13; 10.20. Ios. 24.14. 1 Sam. 7.3.

11. Atunci diavolul L-a lãsat. ªi
deodatã au venit la Isus niºte îngeri*
ºi au început sã-I slujeascã. *Evr. 1.14.

Isus la Capernaum
12. Când a auzit* Isus cã Ioan fusese

închis, a plecat în Galileea.
*Marc. 1.14. Luca 3.20; 4.14,31. Ioan 4.43.

13. A pãrãsit Nazaretul ºi a venit de a
locuit în Capernaum, lângã mare, în
þinutul lui Zabulon ºi Neftali,
14. ca sã se împlineascã ce fusese

vestit prin prorocul Isaia, care zice:
15. „Þara* lui Zabulon ºi þara lui

Neftali,
înspre mare, dincolo de Iordan, 
Galileea Neamurilor, *Isa. 9.1,2.

16. norodul* acesta, care zãcea în
întuneric,
a vãzut o mare luminã; 
ºi peste cei ce zãceau în þinutul ºi în

umbra morþii 
a rãsãrit lumina.” *Isa. 42.7. Luca 2.32.

17. De atunci* încolo, Isus a început
sã propovãduiascã ºi sã zicã: „Pocãi-
þi-vã**, cãci Împãrãþia cerurilor este
aproape.” *Marc. 1.14,15. **Cap. 3.2; l0.7.

Isus cheamã patru ucenici
18. Pe când trecea pe lângã Marea

Galileii, Isus* a vãzut doi fraþi: pe
Simon, zis** Petru, ºi pe fratele sãu
Andrei, care aruncau o mreajã în
mare; cãci erau pescari.

*Marc. 1.16-18. Luca 5.2. **Ioan 1.42.

19. El le-a zis: „Veniþi* dupã Mine, ºi
vã voi face pescari de oameni.”

*Luca 5.10,11.

20. Îndatã* ei au lãsat mrejile ºi au
mers dupã El. *Marc. 10.28. Luca 18.28. 

21. De acolo* a mers mai departe ºi
a vãzut pe alþi doi fraþi: pe Iacov, fiul
lui Zebedei, ºi pe Ioan, fratele lui, care
erau într-o corabie cu tatãl lor, Zebedei,
ºi îºi cârpeau mrejile. El i-a chemat.

* Marc. 1.19,20. Luca 5.10.

22. ªi îndatã, ei au lãsat corabia ºi pe
tatãl lor ºi au mers dupã El.

Isus învaþã
pe popor ºi tãmãduieºte pe bolnavi

23. Isus strãbãtea toatã Galileea, învã-
þând* pe norod în sinagogi, propovã-
duind Evanghelia** Împãrãþiei ºi tã-

mãduind† orice boalã ºi orice nepu-
tinþã care era în norod. *Cap. 9.35. Marc. 
1.21,39. Luca 4.15,44. **Cap. 24.14. Marc. 1.14. †Marc. 1.34.

24. I s-a dus vestea în toatã Siria; ºi
aduceau la El pe toþi cei ce sufereau de
felurite boli ºi chinuri: pe cei îndrãciþi,
pe cei lunatici ºi pe cei slãbãnogi; ºi
El îi vindeca.
25. Dupã El au mers* multe noroade

din Galileea, din Decapole, din Ierusa-
lim, din Iudeea ºi de dincolo de Iordan.

*Marc. 3.7.

Cuvântarea de pe munte – Fericirile

51. Când a vãzut Isus noroadele, S-a
suit* pe munte; ºi dupã ce a ºezut

jos, ucenicii Lui s-au apropiat de El.
*Marc. 3.13.

2. Apoi a început sã vorbeascã ºi sã-i
înveþe astfel:
3. „Ferice* de cei sãraci în duh, cãci

a lor este Împãrãþia cerurilor!
*Ps. 51.17. Prov. 16.19; 29.23. Isa. 57.15; 66.2. Luca 6.20. 

4. Ferice* de cei ce plâng, cãci ei vor
fi mângâiaþi!

*Isa. 61.2,3. Luca 6.21. Ioan 16.20. 2 Cor. 1.7. Apoc. 21.4.

5. Ferice* de cei blânzi, cãci ei** vor
moºteni pãmântul! *Ps. 37.11. **Rom. 4.13.

6. Ferice de cei flãmânzi ºi însetaþi
dupã neprihãnire, cãci* ei vor fi
sãturaþi! *Isa. 55.1; 65.13.

7. Ferice de cei milostivi, cãci* ei vor
avea parte de milã! *Ps. 41.1. 
Cap. 6.14. Marc. 11.25. 2 Tim. 1.16. Evr. 6.10. Iac. 2.13.

8. Ferice* de cei cu inima curatã,
cãci** ei vor vedea pe Dumnezeu!

*Ps. 15.2; 24.4. Evr. 12.14. **1 Cor. 13.12. 1 Ioan 3.2,3.

9. Ferice de cei împãciuitori, cãci ei
vor fi chemaþi fii ai lui Dumnezeu!
10. Ferice* de cei prigoniþi din

pricina neprihãnirii, cãci a lor este
Împãrãþia cerurilor!

*2 Cor. 4.17. 2 Tim. 2.12. 1 Pet. 3.14.

11. Ferice* va fi de voi când, din
pricina Mea, oamenii vã vor ocãrî, vã
vor prigoni ºi vor spune tot felul de
lucruri rele** ºi neadevãrate împo-
triva voastrã! *Luca 6.12. **1 Pet. 4.14.

12. Bucuraþi-vã* ºi veseliþi-vã, pentru
cã rãsplata voastrã este mare în ceruri;
cãci tot aºa** au prigonit pe prorocii
care au fost înainte de voi.
*Luca 6.23. Fapt. 5.41. Rom. 5.3. Iac. 1.2. 1 Pet. 4.13. 
**2 Cron. 36.16. Neem. 9.26. Cap. 23.34,37. Fapt. 7.52. 
l Tes. 2.15.

Ucenicii sunt sarea pãmântului ºi
lumina lumii

13. Voi sunteþi sarea pãmântului. Dar
dacã sarea* îºi pierde gustul, prin ce
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îºi va cãpãta iarãºi puterea de a sãra?
Atunci nu mai este bunã la nimic
decât sã fie lepãdatã afarã ºi cãlcatã în
picioare de oameni. *Marc. 9.50. Luca 14.34,35.

14. Voi* sunteþi lumina lumii. O cetate
aºezatã pe un munte nu poate sã rãmânã
ascunsã. *Prov. 4.18. Filp. 2.15.

15. ªi oamenii n-aprind* lumina ca 
s-o punã sub obroc, ci o pun în sfeºnic,
ºi lumineazã tuturor celor din casã.

*Marc. 4.21. Luca 8.16; 11.33.

16. Tot aºa sã lumineze ºi lumina
voastrã înaintea oamenilor, ca ei*
sã vadã faptele voastre bune ºi sã
slãveascã** pe Tatãl vostru care este
în ceruri. *1 Pet. 2.12. **Ioan 15.8. 1 Cor. 14.25.

Împlinirea Legii ºi Prorocilor
17. Sã* nu credeþi cã am venit sã stric

Legea sau Prorocii; am venit nu sã
stric, ci sã împlinesc.

*Rom. 3.31; 10.4. Gal. 3.24.

18. Cãci adevãrat vã spun, câtã vreme*
nu va trece cerul ºi pãmântul, nu va
trece o iotã sau o frânturã de slovã din
Lege, înainte ca sã se fi întâmplat
toate lucrurile. *Luca 16.17.

19. Aºa cã, oricine* va strica una din
cele mai mici din aceste porunci ºi va
învãþa pe oameni aºa, va fi chemat cel
mai mic în Împãrãþia cerurilor; dar
oricine le va pãzi ºi va învãþa pe alþii
sã le pãzeascã, va fi chemat mare în
Împãrãþia cerurilor. *Iac. 2.10.

20. Cãci vã spun cã, dacã neprihãnirea
voastrã nu va întrece* neprihãnirea
cãrturarilor ºi a fariseilor, cu nici un
chip nu veþi intra în Împãrãþia
cerurilor. *Rom. 9.31; 10.3.

Despre ucidere
21. Aþi auzit cã s-a zis celor din

vechime: „Sã* nu ucizi; oricine** va
ucide va cãdea sub pedeapsa judecãþii.”

*Exod 20.13. Deut. 5.17. **1 Ioan 3.15.

22. Dar Eu vã spun cã oricine se
mânie pe fratele sãu va cãdea sub
pedeapsa judecãþii; ºi oricine va zice
fratelui sãu: „Prostule!” va* cãdea
sub pedeapsa Soborului; iar oricine-i
va zice: „Nebunule!” va cãdea sub
pedeapsa focului gheenei. *Iac. 2.20.

23. Aºa cã, dacã* îþi aduci darul la
altar, ºi acolo îþi aduci aminte cã
fratele tãu are ceva împotriva ta,

*Cap. 8.4; 23.19.

24. lasã-þi* darul acolo înaintea

altarului ºi du-te întâi de împacã-te cu
fratele tãu; apoi vino de adu-þi darul.

*Iov 42.8. Cap. 18.19. 1 Tim. 2.8. 1 Pet. 3.7.

25. Cautã* de te împacã degrabã cu
pârâºul tãu, câtã** vreme eºti cu el pe
drum; ca nu cumva pârâºul sã te dea
pe mâna judecãtorului, judecãtorul sã
te dea pe mâna temnicerului, ºi sã fii
aruncat în temniþã.

*Prov. 25.8. Luca 12.58,59. **Ps. 32.6. Isa. 55.6.

26. Adevãrat îþi spun cã nu vei ieºi de
acolo pânã nu vei plãti cel din urmã
bãnuþ.

Despre preacurvie ºi despãrþire
27. Aþi auzit cã s-a zis celor din

vechime: „Sã* nu preacurveºti.”
*Exod 20.14. Deut. 5.18. 

28. Dar Eu vã spun cã oricine se uitã*
la o femeie ca s-o pofteascã, a ºi prea-
curvit cu ea în inima lui.

*Gen. 34.2. 2 Sam. 11.2. Iov 31.1. Prov. 6.25. 

29. Dacã* deci ochiul tãu cel drept
te face sã cazi în pãcat, scoate-l** ºi
leapãdã-l de la tine; cãci este spre
folosul tãu sã piarã unul din mãdularele
tale ºi sã nu-þi fie aruncat tot trupul în
gheenã. *Cap. 18.8,9. Marc. 9.43,47. 
**Cap. 19.12. Rom. 8.13. 1 Cor. 9.27. Col. 3.5.

30. Dacã mâna ta cea dreaptã te face
sã cazi în pãcat, taie-o ºi leapãd-o de
la tine; cãci este spre folosul tãu sã
piarã unul din mãdularele tale ºi sã
nu-þi fie aruncat tot trupul în gheenã.
31. S-a zis iarãºi: „Oricine* îºi va lãsa

nevasta sã-i dea o carte de despãrþire.”
*Deut. 24.11. Ier. 3.1. Cap. 19.3, etc. Marc. 10.2, etc.

32. Dar Eu vã spun cã oricine* îºi va
lãsa nevasta, afarã numai de pricinã de
curvie, îi dã prilej sã preacurveascã; ºi
cine va lua de nevastã pe cea lãsatã de
bãrbat preacurveºte.

*Cap. 19.9. Luca 16.18. Rom. 7.3. 1 Cor. 7.10,11.

Despre jurãmânt
33. Aþi mai auzit iarãºi cã* s-a zis ce-

lor din vechime: „Sã nu** juri strâmb;
ci sã† împlineºti faþã de Domnul jurã-
mintele tale.” *Cap. 23.16. 
**Exod 20.7. Lev. 19.12. Num. 30.2. Deut. 5.11. †Deut. 23.23.

34. Dar Eu vã spun: sã nu juraþi*
nicidecum; nici pe cer, pentru cã este
scaunul** de domnie al lui Dumnezeu;

*Cap. 23.16,18,22. Iac. 5.12. **Isa. 66.1.

35. nici pe pãmânt, pentru cã este
aºternutul picioarelor Lui; nici pe
Ierusalim, pentru cã este cetatea*
marelui Împãrat. *Ps. 48.2; 87.3.

36. Sã nu juri nici pe capul tãu, cãci nu
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poþi face un singur pãr alb sau negru.
37. Felul* vostru de vorbire sã fie:

„Da, da; nu, nu”; ce trece peste aceste
cuvinte vine de la cel rãu.

*Col. 4.6. Iac. 5.12.

Suferirea rãului ºi iubirea vrãjmaºilor
38. Aþi auzit cã s-a zis: „Ochi* pentru

ochi ºi dinte pentru dinte.”
*Exod 21.24. Lev. 24.20. Deut. 19.21.

39. Dar Eu vã spun: sã* nu vã împo-
triviþi celui ce vã face rãu. Ci, oricui**
te loveºte peste obrazul drept, întoarce-i
ºi pe celãlalt.
*Prov. 20.22; 24.29. Luca 9.29. Rom. 12.17,19. 1 Cor. 6.7. 
1 Tes. 5.15. 1 Pet. 3.9. **Isa. 50.6. Plân. 3.30.

40. Oricui vrea sã se judece cu tine ºi
sã-þi ia haina, lasã-i ºi cãmaºa.
41. Dacã te sileºte* cineva sã mergi

cu el o milã de loc, mergi cu el douã.
*Cap. 27.32. Marc. 15.21.

42. Celui ce-þi cere dã-i; ºi nu* în-
toarce spatele celui ce vrea sã se împru-
mute de la tine. *Deut. 15.8,10. Luca 6.30,35.

43. Aþi auzit cã s-a zis: „Sã* iubeºti
pe aproapele tãu ºi sã** urãºti pe vrãj-
maºul tãu.” *Lev. 19.18. **Deut. 23.6. Ps. 41.10.

44. Dar Eu vã spun: iubiþi* pe vrãj-
maºii voºtri, binecuvântaþi pe cei ce
vã blestemã, faceþi bine celor ce vã
urãsc ºi rugaþi-vã pentru cei ce vã
asupresc** ºi vã prigonesc,
*Luca 6.27,35. Rom. 12.14,20. **Luca 23.34. Fapt. 7.60. 
1 Cor. 4.12,13. 1 Pet. 2.23; 3.9.

45. ca sã fiþi fii ai Tatãlui vostru care
este în ceruri; cãci El face sã rãsarã*
soarele Sãu peste cei rãi ºi peste cei
buni ºi dã ploaie peste cei drepþi ºi
peste cei nedrepþi. *Iov 25.3.

46. Dacã iubiþi* numai pe cei ce vã
iubesc, ce rãsplatã mai aºteptaþi? Nu
fac aºa ºi vameºii? *Luca 6.32.

47. ªi dacã îmbrãþiºaþi cu dragoste
numai pe fraþii voºtri, ce lucru neobiº-
nuit faceþi? Oare pãgânii nu fac la fel?
48. Voi fiþi*, dar, desãvârºiþi, dupã

cum** ºi Tatãl vostru cel ceresc este
desãvârºit. *Gen. 17.1. Lev. 11.44; 19.2. Luca 6.36. 
Col. 1.28; 4.12. Iac. 1.4. 1 Pet. 1.15,16. **Efes. 5.1.

Despre milostenie ºi rugãciune

61. Luaþi seama sã nu vã îndepliniþi
neprihãnirea voastrã înaintea oame-

nilor, ca sã fiþi vãzuþi de ei; altminteri,
nu veþi avea rãsplatã de la Tatãl vostru
care este în ceruri.
2. Tu, dar, când faci* milostenie, nu

suna cu trâmbiþa înaintea ta, cum fac
fãþarnicii, în sinagogi ºi în uliþe, pentru

ca sã fie slãviþi de oameni. Adevãrat
vã spun cã ºi-au luat rãsplata.

*Rom. 12.8.

3. Ci tu, când faci milostenie, sã nu
ºtie stânga ta ce face dreapta,
4. pentru ca milostenia ta sã fie

fãcutã în ascuns; ºi Tatãl tãu, care vede
în ascuns, îþi va rãsplãti*. *Luca 14.14.

5. Când vã rugaþi, sã nu fiþi ca
fãþarnicii, cãrora le place sã se roage
stând în picioare în sinagogi ºi la
colþurile uliþelor, pentru ca sã fie
vãzuþi de oameni. Adevãrat vã spun cã
ºi-au luat rãsplata.
6. Ci tu, când te rogi, intrã* în odãiþa

ta, încuie-þi uºa ºi roagã-te Tatãlui tãu,
care este în ascuns; ºi Tatãl tãu, care
vede în ascuns, îþi va rãsplãti.

*2 Împ. 4.33.

Tatãl nostru – Iertarea greºelilor

7. Când vã rugaþi, sã nu bolborosiþi*
aceleaºi vorbe, ca pãgânii, cãrora** li
se pare cã, dacã spun o mulþime de
vorbe, vor fi ascultaþi.

*Ecl. 5.2. **1 Împ. 18.26,29.

8. Sã nu vã asemãnaþi cu ei; cãci
Tatãl vostru ºtie de ce aveþi trebuinþã,
mai înainte ca sã-I cereþi voi.
9. Iatã, dar, cum trebuie sã vã rugaþi: 

„Tatãl* nostru care eºti în ceruri!
Sfinþeascã-se Numele Tãu; *Luca 11.2, etc.

10. vie Împãrãþia Ta; facã-se* voia
Ta, precum** în cer ºi pe pãmânt.

*Cap. 26.39,42. Fapt. 21.14. **Ps. 103.20,21.

11. Pâinea noastrã* cea de toate
zilele1 dã-ne-o nouã astãzi;

*Iov 23.12. Prov. 30.8.

12. ºi ne* iartã nouã greºelile noas-
tre, precum ºi noi iertãm greºiþilor
noºtri2 ; *Cap. 18.21, etc.

13. ºi* nu ne duce în ispitã, ci izbã-
veºte-ne** de cel rãu. Cãci† a Ta este
Împãrãþia ºi puterea ºi slava în veci.
Amin!” *Cap. 26.41. Luca 22.40,46. 1 Cor. 10.13. 
2 Pet. 2.9. Apoc. 3.10. **Ioan 17.15. †1 Cron. 29.11.

14. Dacã* iertaþi oamenilor greºelile
lor, ºi Tatãl vostru cel ceresc vã va
ierta greºelile voastre.

*Marc. 11.25,26. Efes. 4.32. Col. 3.13.

15. Dar dacã nu* iertaþi oamenilor
greºelile lor, nici Tatãl vostru nu vã va
ierta greºelile voastre. *Cap. 18.35. Iac. 2.13.

Despre post
16. Când postiþi*, sã nu vã luaþi o

înfãþiºare posomorâtã, ca fãþarnicii,
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1. Sau: pentru mâine
2. Greceºte: Lasã-ne datoriile noastre, cum ºi noi am lãsat pe
ale datornicilor noºtri.

care îºi sluþesc feþele, ca sã se arate
oamenilor cã postesc. Adevãrat vã
spun cã ºi-au luat rãsplata. *Isa. 58.5.

17. Ci tu, când posteºti, unge-þi*
capul ºi spalã-þi faþa, *Rut 3.3. Dan. 10.3.

18. ca sã te arãþi cã posteºti nu
oamenilor, ci Tatãlui tãu, care este în
ascuns; ºi Tatãl tãu, care vede în
ascuns, îþi va rãsplãti.

Adevãratele comori – Neputinþa de a
sluji la doi stãpâni – Grijile ºi

îngrijorãrile
19. Nu vã strângeþi* comori pe

pãmânt, unde le mãnâncã moliile ºi
rugina ºi unde le sapã ºi le furã hoþii;

* Prov. 23.4. 1 Tim. 6.17. Evr. 13.5. Iac. 5.1, etc.

20. ci* strângeþi-vã comori în cer,
unde nu le mãnâncã moliile ºi rugina
ºi unde hoþii nu le sapã, nici nu le furã.

*Cap. 19.21. Luca 12.33,34; 18.22. 1 Tim. 6.19. 1 Pet. 1.4.

21. Pentru cã unde este comoara
voastrã, acolo va fi ºi inima voastrã.
22. Ochiul este lumina* trupului.

Dacã ochiul tãu este sãnãtos, tot trupul
tãu va fi plin de luminã; *Luca 11.34,36.

23. dar dacã ochiul tãu este rãu, tot
trupul tãu va fi plin de întuneric. Aºa
cã, dacã lumina care este în tine este
întuneric, cât de mare trebuie sã fie
întunericul acesta!
24. Nimeni* nu poate sluji la doi

stãpâni. Cãci sau va urî pe unul ºi va
iubi pe celãlalt; sau va þine la unul ºi
va nesocoti pe celãlalt; nu** puteþi
sluji lui Dumnezeu ºi lui Mamona.

*Luca 16.13. **Gal. 1.10. 1 Tim. 6.17. Iac. 4.4. 1 Ioan 2.15.

25. De aceea vã spun: nu* vã îngri-
joraþi de viaþa voastrã, gândindu-vã ce
veþi mânca sau ce veþi bea; nici de
trupul vostru, gândindu-vã cu ce vã
veþi îmbrãca. Oare nu este viaþa mai
mult decât hrana, ºi trupul mai mult
decât îmbrãcãmintea?

*Ps. 55.22. Luca 12.22,23. Filp. 4.6. 1 Pet. 5.7.

26. Uitaþi-vã* la pãsãrile cerului: ele
nici nu seamãnã, nici nu secerã ºi nici
nu strâng nimic în grânare; ºi totuºi
Tatãl vostru cel ceresc le hrãneºte.
Oare nu sunteþi voi cu mult mai de
preþ decât ele?

*Iov 38.41. Ps. 147.9. Luca 12.24, etc.

27. ªi apoi, cine dintre voi, chiar
îngrijorându-se, poate sã adauge
mãcar un cot la înãlþimea lui?
28. ªi de ce vã îngrijoraþi de îmbrã-

cãminte? Uitaþi-vã cu bãgare de seamã

cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu
torc, nici nu þes;
29. totuºi vã spun cã nici chiar Solo-

mon, în toatã slava lui, nu s-a îmbrãcat
ca unul din ei.
30. Aºa cã, dacã astfel îmbracã Dum-

nezeu iarba de pe câmp, care astãzi
este, dar mâine va fi aruncatã în cup-
tor, nu vã va îmbrãca El cu mult mai
mult pe voi, puþin credincioºilor?
31. Nu vã îngrijoraþi, dar, zicând: „Ce

vom mânca?” sau: „Ce vom bea?” sau:
„Cu ce ne vom îmbrãca?”
32. Fiindcã toate aceste lucruri Nea-

murile le cautã. Tatãl vostru cel ceresc
ºtie cã aveþi trebuinþã de ele.
33. Cãutaþi* mai întâi Împãrãþia lui

Dumnezeu ºi neprihãnirea Lui, ºi toate
aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.
*1 Împ. 3.13. Ps. 37.25. Marc. 10.30. Luca 12.31. 1 Tim. 4.8.

34. Nu vã îngrijoraþi, dar, de ziua de
mâine; cãci ziua de mâine se va
îngrijora de ea însãºi. Ajunge zilei
necazul ei.

Despre judecãþile aspre – Bârna ºi 
paiul – Lucrurile sfinte

71. Nu* judecaþi, ca sã nu fiþi jude-
caþi. *Luca 6.37. 

Rom. 2.1; 14.3,4,10,13. 1 Cor. 4.3,5. Iac. 4.11,12.

2. Cãci cu ce judecatã judecaþi veþi fi
judecaþi; ºi* cu ce mãsurã mãsuraþi vi
se va mãsura. *Marc. 4.24. Luca 6.38.

3. De* ce vezi tu paiul din ochiul
fratelui tãu ºi nu te uiþi cu bãgare de
seamã la bârna din ochiul tãu?

*Luca 6.41,42.

4. Sau, cum poþi zice fratelui tãu: 
„Lasã-mã sã scot paiul din ochiul tãu”,
ºi, când colo, tu ai o bârnã într-al
tãu?...
5. Fãþarnicule, scoate întâi bârna din

ochiul tãu, ºi atunci vei vedea desluºit
sã scoþi paiul din ochiul fratelui tãu.
6. Sã nu* daþi câinilor lucrurile sfinte

ºi sã nu aruncaþi mãrgãritarele voastre
înaintea porcilor, ca nu cumva sã le
calce în picioare ºi sã se întoarcã sã vã
rupã. *Prov. 9.7,8; 23.9. Fapt. 13.45,46.

Stãruinþa în rugãciune
7. Cereþi,* ºi vi se va da; cãutaþi ºi

veþi gãsi; bateþi, ºi vi se va deschide.
*Cap. 21.22. Marc. 11.24. Luca 11.9,10; 13.1. Ioan 14.13;
15.7; 16.23,24. Iac. 1.5,6. 1 Ioan 3.22; 5.14,15.

8. Cãci oricine* cere capãtã; cine
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cautã gãseºte; ºi celui ce bate i se
deschide. *Prov. 8.17. Ier. 29.12,13.

9. Cine* este omul acela dintre voi
care, dacã-i cere fiul sãu o pâine, sã-i
dea o piatrã? *Luca 11.11-13.

10. Sau, dacã-i cere un peºte, sã-i dea
un ºarpe?
11. Deci, dacã voi, care* sunteþi rãi,

ºtiþi sã daþi daruri bune copiilor voºtri,
cu cât mai mult Tatãl vostru care este
în ceruri va da lucruri bune celor ce I
le cer! *Gen. 6.5; 8.21.

12. Tot ce* voiþi sã vã facã vouã
oamenii, faceþi-le ºi voi la fel; cãci
în aceasta** este cuprinsã Legea ºi
Prorocii. *Luca 6.31. **Lev. 19.18. 
Cap. 22.40. Rom. 13.8-10. Gal. 5.14. 1 Tim. l.5.

Poarta cea strâmtã
13. Intraþi* pe poarta cea strâmtã.

Cãci largã este poarta, latã este calea
care duce la pierzare, ºi mulþi sunt cei
ce intrã pe ea. *Luca 13.24.

14. Dar strâmtã este poarta, îngustã
este calea care duce la viaþã, ºi puþini
sunt cei ce o aflã.

Prorocii mincinoºi
15. Pãziþi-vã* de prorocii mincinoºi!

Ei** vin la voi îmbrãcaþi în haine de
oi, dar pe dinãuntru sunt niºte lupi†
rãpitori. *Deut. 13.3. Ier. 23.16. Cap. 24.4,5,11,24. 
Marc. 13.22. Rom. 16.17,18. Efes. 5.6. Col. 2.8. 2 Pet. 2.1-3.
1 Ioan 4.1. **Mica 3.5. 2 Tim. 3.5. †Fapt. 20.29,30.

16. Îi veþi cunoaºte dupã* roadele lor.
Culeg** oamenii struguri din spini sau
smochine din mãrãcini?

*Vers. 20. Cap. 12.33. **Luca 6.43,44.

17. Tot aºa, orice* pom bun face
roade bune, dar pomul rãu face roade
rele. *Ier. 11.19. Cap. 12.33.

18. Pomul bun nu poate face roade
rele, nici pomul rãu nu poate face
roade bune.
19. Orice* pom care nu face roade

bune este tãiat ºi aruncat în foc.
*Cap. 3.10. Luca 3.9. Ioan 15.2,6.

20. Aºa cã, dupã roadele lor îi veþi
cunoaºte.

Casa ziditã pe stâncã
21. Nu oricine-Mi zice: „Doamne*,

Doamne!” va intra în Împãrãþia ceru-
rilor, ci cel ce face voia Tatãlui Meu
care este în ceruri. *Osea 8.2. Cap. 25.11,12. 
Luca 6.46; 13.25. Fapt. 19.13. Rom. 2.13. Iac. 1.22.

22. Mulþi Îmi vor zice în ziua aceea:
„Doamne, Doamne! N-am* prorocit
noi în Numele Tãu? N-am scos noi

draci în Numele Tãu? ªi n-am fãcut
noi multe minuni în Numele Tãu?”

*Num. 24.4. Ioan 11.51. 1 Cor. 13.2.

23. Atunci* le voi spune curat: „Nicio-
datã nu v-am cunoscut; depãrtaþi-vã**
de la Mine, voi toþi care lucraþi fãrã-
delege.” *Cap. 25.12. 
Luca 13.25,27. 2 Tim. 2.19. **Ps. 5.5; 6.8. Cap. 25.41.

24. De aceea, pe oricine* aude aceste
cuvinte ale Mele, ºi le face îl voi
asemãna cu un om cu judecatã care ºi-a
zidit casa pe stâncã. *Luca 6.47, etc.

25. A dat ploaia, au venit ºuvoaiele,
au suflat vânturile ºi au bãtut în casa
aceea, dar ea nu s-a prãbuºit, pentru cã
avea temelia ziditã pe stâncã.
26. Însã oricine aude aceste cuvinte

ale Mele, ºi nu le face, va fi asemãnat
cu un om nechibzuit care ºi-a zidit
casa pe nisip.
27. A dat ploaia, au venit ºuvoaiele,

au suflat vânturile ºi au izbit în casa
aceea; ea s-a prãbuºit, ºi prãbuºirea 
i-a fost mare.”
28. Dupã ce a sfârºit Isus cuvântãrile

acestea, noroadele au rãmas uimite*
de învãþãtura Lui;

*Cap. 13.54. Marc. 1.22; 6.2. Luca 4.32.

29. cãci* El îi învãþa ca unul care
avea putere, nu cum îi învãþau cãr-
turarii lor. *Ioan 7.46. 

Vindecarea unui lepros

81. Când S-a coborât Isus de pe munte,
multe noroade au mers dupã El.

2. ªi* un lepros s-a apropiat de El, I
s-a închinat ºi I-a zis: „Doamne, dacã
vrei, poþi sã mã cureþi.” *Marc. 1.40, etc.

3. Isus a întins mâna, S-a atins de el
ºi a zis: „Da, vreau, fii curãþat!” Îndatã
a fost curãþatã lepra lui.
4. Apoi Isus i-a zis: „Vezi* sã nu spui

la nimeni; ci du-te de te aratã preotu-
lui ºi adu darul pe care l-a rânduit**
Moise, ca mãrturie pentru ei.”

*Cap. 9.30. Marc. 5.43. **Lev. 14.3,4,10. Luca 4.14.

Vindecarea robului unui sutaº
5. Pe când* intra Isus în Capernaum, 

s-a apropiat de El un sutaº, care-L
ruga *Luca 7.1, etc.

6. ºi-I zicea: „Doamne, robul meu
zace în casã slãbãnog ºi se chinuieºte
cumplit.”
7. Isus i-a zis: „Am sã vin ºi sã-l

tãmãduiesc.”
8. „Doamne”, a rãspuns sutaºul, „nu*

sunt vrednic sã intri sub acoperãmântul
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meu; ci zi** numai un cuvânt, ºi robul
meu va fi tãmãduit.

*Luca 15.19, etc. **Ps. 107.20.

9. Cãci ºi eu sunt om sub stãpânire; am
sub mine ostaºi, ºi zic unuia:  „Du-te!”, ºi
se duce; altuia: „Vino!”, ºi vine; ºi
robului meu: „Fã cutare lucru!”, ºi-l
face.”
10. Când a auzit Isus aceste vorbe, 

S-a mirat ºi a zis celor ce veneau dupã
El: „Adevãrat vã spun cã nici în Israel 
n-am gãsit o credinþã aºa de mare.
11. Dar vã spun cã vor veni mulþi* de

la rãsãrit ºi de la apus ºi vor sta la
masã cu Avraam, Isaac ºi Iacov în
Împãrãþia cerurilor.
*Gen. 12.3. Isa. 2.2,3; 11.10. Mal. 1.11. Luca 13.29. Fapt.
10.45; 11.18; 14.27. Rom. 15.9, etc. Efes. 3.6.

12. Iar* fiii Împãrãþiei vor** fi aruncaþi
în întunericul de afarã, unde va fi
plânsul ºi scrâºnirea dinþilor.”
*Cap. 21.43. **Cap. 13.42,50; 22.13; 24.51; 25.30. Luca
13.28. 2 Pet. 2.17. Iuda 13.

13. Apoi a zis sutaºului: „Du-te, ºi
facã-þi-se dupã credinþa ta.” ªi robul
lui s-a tãmãduit chiar în ceasul acela.

Vindecarea soacrei 
lui Petru ºi a mai multor bolnavi

14. Isus S-a dus apoi* în casa lui
Petru ºi a vãzut pe soacra** acestuia
zãcând în pat, prinsã de friguri.

*Marc. 1.29-31. Luca 4.38,39. **1 Cor. 9.5.

15. S-a atins de mâna ei, ºi au lãsat-o
frigurile; apoi ea s-a sculat ºi a început
sã-I slujeascã.
16. Seara*, au adus la Isus pe mulþi

îndrãciþi. El, prin cuvântul Lui, a scos
din ei duhurile necurate ºi a tãmãduit
pe toþi bolnavii, *Marc. 1.32, etc. Luca 4.40,41.

17. ca sã se împlineascã ce fusese
vestit prin prorocul Isaia, care zice:
„El* a luat asupra Lui neputinþele
noastre ºi a purtat bolile noastre.”

*Isa. 53.4. 1 Pet. 2.24.

Cum sã urmãm pe Isus
18. Isus a vãzut multe noroade împre-

jurul Sãu ºi a poruncit sã treacã de
cealaltã parte.
19. Atunci* s-a apropiat de El un cãr-

turar ºi I-a zis: „Învãþãtorule, vreau sã
Te urmez oriunde vei merge.”

*Luca 9.57,58.

20. Isus i-a rãspuns: „Vulpile au
vizuini, ºi pãsãrile cerului au cuiburi;
dar Fiul omului n-are unde-ªi odihni
capul.”
21. Un* altul, care era dintre ucenici, 

I-a zis: „Doamne, dã-mi** voie sã mã
duc mai întâi sã îngrop pe tatãl meu.”

*Luca 9.59,60. **1 Împ. 19.20.

22. „Vino dupã Mine”, i-a rãspuns
Isus, „ºi lasã morþii sã-ºi îngroape
morþii.”

Potolirea furtunii
23. Isus S-a suit într-o corabie, ºi

ucenicii Lui au mers dupã El.
24. ªi* deodatã s-a stârnit pe mare o

furtunã atât de straºnicã, încât corabia
era acoperitã de valuri. ªi El dormea.

*Marc. 4.37, etc. Luca 8.23, etc.

25. Ucenicii s-au apropiat de El ºi 
L-au deºteptat, strigând: „Doamne,
scapã-ne, cã pierim!”
26. El le-a zis: „De ce vã este fricã,

puþin credincioºilor?” Apoi S-a sculat*,
a certat vânturile ºi marea, ºi s-a fãcut
o liniºte mare. *Ps. 65.7; 89.9; 107.29.

27. Oamenii aceia se mirau ºi ziceau:
„Ce fel de om este acesta, de-L ascultã
pânã ºi vânturile ºi marea?”

Doi îndrãciþi sunt tãmãduiþi
28. Când* a ajuns Isus de partea

cealaltã, în þinutul Gadarenilor, L-au
întâmpinat doi îndrãciþi care ieºeau
din morminte. Erau aºa de cumpliþi, cã
nimeni nu putea trece pe drumul acela.

*Marc. 5.1, etc. Luca 8.26, etc.

29. ªi iatã cã au început sã strige: „Ce
legãturã este între noi ºi Tine, Isuse,
Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici sã ne
chinuieºti înainte de vreme?”
30. Departe de ei era o turmã mare de

porci care pãºteau.
31. Dracii rugau pe Isus ºi ziceau:

„Dacã ne scoþi afarã din ei, dã-ne voie
sã ne ducem în turma aceea de porci.”
32. „Duceþi-vã”, le-a zis El. Ei au

ieºit ºi au intrat în porci. ªi deodatã
toatã turma s-a repezit de pe râpã în
mare, ºi a pierit în ape.
33. Porcarii au fugit ºi s-au dus în

cetate de au povestit tot ce se petre-
cuse ºi cele întâmplate cu îndrãciþii.
34. ªi iatã cã toatã cetatea a ieºit în

întâmpinarea lui Isus; ºi, cum L-au
vãzut, L-au* rugat sã plece din þinutul
lor. *Deut. 5.25. 1 Împ. 17.18. Luca 5.8. Fapt. 16.39.

Vindecarea unui slãbãnog

91. Isus S-a suit într-o corabie, a
trecut marea ºi* a venit în cetatea

Sa. *Cap. 4.13.

2. ªi* iatã cã I-au adus un slãbãnog
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care zãcea într-un pat. Isus le-a
vãzut** credinþa ºi a zis slãbãnogului:
„Îndrãzneºte, fiule! Pãcatele îþi sunt
iertate!” *Marc. 2.3. Luca 5.18. **Cap. 8.10.

3. ªi iatã cã unii din cãrturari au zis
în ei înºiºi: „Omul acesta huleºte!”
4. Isus, care le cunoºtea* gândurile, a

zis: „Pentru ce aveþi gânduri rele în
inimile voastre? *Ps. 139.2. 
Cap. 12.25. Marc. 12.15. Luca 5.22; 6.8; 9.47; 11.17.

5. Cãci ce este mai lesne? A zice:
„Iertate îþi sunt pãcatele”, sau a zice:
„Scoalã-te ºi umblã”?
6. Dar, ca sã ºtiþi cã Fiul omului are

putere pe pãmânt sã ierte pãcatele,
„Scoalã-te”, a zis El slãbãnogului,
„ridicã-þi patul ºi du-te acasã.”
7. Slãbãnogul s-a sculat ºi s-a dus

acasã.
8. Când au vãzut noroadele lucrul

acesta, s-au înspãimântat ºi au slãvit
pe Dumnezeu, care a dat oamenilor o
astfel de putere.

Chemarea lui Matei
9. De acolo, Isus a mers* mai departe

ºi a vãzut pe un om, numit Matei,
ºezând la vamã. ªi i-a zis: „Vino dupã
Mine.” Omul acela s-a sculat ºi a mers
dupã El. *Marc. 2.14. Luca 5.27.

10. Pe* când ºedea Isus la masã, în
casã, iatã cã au venit o mulþime de
vameºi ºi pãcãtoºi ºi au ºezut la masã
cu El ºi cu ucenicii Lui.

*Marc. 2.15, etc. Luca 5.29. etc.

11. Fariseii au vãzut lucrul acesta ºi au
zis ucenicilor Lui: „Pentru ce mãnâncã
Învãþãtorul vostru cu vameºii* ºi cu
pãcãtoºii**?”

*Cap. 11.19. Luca 5.30; 15.2. **Ga1. 2.15.

12. Isus i-a auzit ºi le-a zis: „Nu cei
sãnãtoºi au trebuinþã de doctor, ci cei
bolnavi.
13. Duceþi-vã de învãþaþi ce înseamnã:

„Milã* voiesc, iar nu jertfã!” Cãci
n-am venit sã chem la pocãinþã pe cei
neprihãniþi, ci** pe cei pãcãtoºi.”

*Osea 6.6. Mica 6.6-8. Cap. 12.7. **1 Tim. 1.15.

Întrebarea 
ucenicilor lui Ioan despre post

14. Atunci ucenicii lui Ioan au venit
la Isus ºi I-au zis: „De* ce noi ºi
fariseii postim des, iar ucenicii Tãi nu
postesc deloc?”

*Marc. 2.18, etc. Luca 5.33, etc. 18.12.

15. Isus le-a rãspuns: „Se pot jeli
nuntaºii* câtã vreme este mirele cu

ei? Vor veni zile când mirele va fi luat
de la ei, ºi atunci** vor posti.

*Ioan 3.29. **Fapt. 13.2,3; 14.23. 1 Cor. 7.5.

16. Nimeni nu pune un petic de
postav nou la o hainã veche; pentru cã
ºi-ar lua umplutura din hainã, ºi
ruptura ar fi mai rea.
17. Nici nu pun oamenii vin nou în

burdufuri vechi; altfel, burdufurile
plesnesc, vinul se varsã, ºi burdufurile
se prãpãdesc; ci vinul nou îl pun în
burdufuri noi, ºi se pãstreazã amân-
douã.”

Învierea fiicei
lui Iair ºi vindecarea unei femei

18. Pe când* le spunea Isus aceste
vorbe, iatã cã a venit unul din fruntaºii
sinagogii, I s-a închinat ºi I-a zis:
„Fiica mea adineaori a murit; dar vino
de pune-Þi mâinile peste ea, ºi va
învia.” *Marc. 5.22, etc. Luca 8.41, etc.

19. Isus S-a sculat ºi a plecat dupã el
împreunã cu ucenicii Lui.
20. ªi,* iatã, o femeie, care de doi-

sprezece ani avea o scurgere de sânge,
a venit pe dinapoi ºi s-a atins de poala
hainei Lui. *Marc. 5.25. Luca 8.43.

21. Cãci îºi zicea ea: „Numai sã mã
pot atinge de haina Lui, ºi mã voi
tãmãdui.”
22. Isus S-a întors, a vãzut-o ºi i-a

zis: „Îndrãzneºte, fiicã! Credinþa* ta
te-a tãmãduit.” ªi s-a tãmãduit femeia
chiar în ceasul acela.

*Luca 7.50; 8.48; 17.19; 18.42.

23. Când* a ajuns Isus în casa
fruntaºului sinagogii** ºi când a vãzut
pe cei ce cântau din fluier ºi gloata
bocind, *Marc. 5.38. Luca 8.51. **2 Cron. 35.25.

24. le-a zis: „Daþi-vã la o parte*; cãci
fetiþa n-a murit, ci doarme!” Ei îºi
bãteau joc de El. *Fapt. 20.10.

25. Dar, dupã ce a fost scoasã gloata
afarã, Isus a intrat înãuntru, a luat pe
fetiþã de mânã, ºi fetiþa s-a sculat.
26. ªi s-a dus vestea despre aceastã

minune în tot þinutul acela.

Vindecarea a doi orbi
27. Când a plecat de acolo, s-au luat

dupã Isus doi orbi care strigau ºi
ziceau: „Ai milã de noi, Fiul* lui
David!”

*Cap. 15.22; 20.30,31. Marc. 10.47,48. Luca 18.38,39.

28. Dupã ce a intrat în casã, orbii au
venit la El. ªi Isus le-a zis: „Credeþi cã
pot face lucrul acesta?” „Da, Doamne”,
I-au rãspuns ei.
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29. Atunci S-a atins de ochii lor ºi a
zis: „Facã-vi-se dupã credinþa voas-
trã!”
30. ªi li s-au deschis ochii. Isus le-a

poruncit cu tot dinadinsul ºi le-a zis:
„Vedeþi* sã nu ºtie nimeni.”

*Cap. 8.4; 12.16; 17.9. Luca 5.14.

31. Dar* ei, cum au ieºit afarã, au rãs-
pândit vestea despre El în tot þinutul
acela. *Marc. 7.36.

Vindecarea unui mut îndrãcit
32. Pe* când plecau orbii aceºtia, iatã

cã au adus la Isus un mut îndrãcit.
*Cap. 12.22. Luca 11.14.

33. Dupã ce a fost scos dracul din el,
mutul a vorbit. ªi noroadele, mirate,
ziceau: „Niciodatã nu s-a vãzut aºa
ceva în Israel!”
34. Dar fariseii ziceau: „Cu ajutorul

domnului dracilor scoate El* dracii!”
*Cap. 12.24. Marc. 3.22. Luca 11.15.

Lui Isus Îi este milã de gloate
35. Isus strãbãtea* toate cetãþile ºi

satele, învãþând** pe norod în sina-
gogi, propovãduind Evanghelia Împã-
rãþiei ºi vindecând orice fel de boalã
ºi orice fel de neputinþã care era în
norod. *Marc. 6.6. Luca 13.22. **Cap. 4.23.

36. Când* a vãzut gloatele, I s-a fãcut
milã de ele, pentru cã erau necãjite ºi
risipite ca** niºte oi care n-au pãstor.
*Marc. 6.34. **Num. 27.17. 1 Împ. 22.17. Ezec. 34.5.
Zah. 10.2.

37. Atunci a zis ucenicilor Sãi: „Mare
este seceriºul*, dar puþini sunt lucrã-
torii! *Luca 10.2. Ioan 4.35.

38. Rugaþi, dar*, pe Domnul seceri-
ºului sã scoatã lucrãtori la seceriºul
Lui.” *2 Tes. 3.1.

Trimiterea 
celor doisprezece apostoli

10 1. Apoi Isus a chemat* pe cei
doisprezece ucenici ai Sãi ºi 

le-a dat putere sã scoatã afarã duhurile
necurate ºi sã tãmãduiascã orice fel de
boalã ºi orice fel de neputinþã.

*Marc. 3.13,14; 6.7. Luca 6.13; 9.1.

2. Iatã numele celor doisprezece apos-
toli:
Cel dintâi, Simon, zis* Petru, ºi

Andrei, fratele lui; Iacov, fiul lui
Zebedei, ºi Ioan, fratele lui; *Ioan 1.42.

3. Filip ºi Bartolomeu; Toma ºi
Matei, vameºul; Iacov, fiul lui Alfeu,
ºi Levi, zis ºi Tadeu;

4. Simon*, Canaanitul, ºi Iuda Isca-
rioteanul**, cel care a vândut pe Isus.

*Luca 6.15. Fapt. 1.13. **Ioan 13.26.

5. Aceºtia sunt cei doisprezece pe
care i-a trimis Isus, dupã ce le-a dat
învãþãturile urmãtoare: 
„Sã* nu mergeþi pe calea pãgânilor ºi

sã nu intraþi în vreo cetate a samarite-
nilor**; *Cap. 4.15. **2 Împ. 17.24. Ioan 4.9,20.

6. ci* sã mergeþi mai degrabã la
oile** pierdute ale casei lui Israel.
*Cap. 15.24. Fapt. 13.46. **Isa. 53.6. Ier. 50.6,17. Ezec.
34.5,6,16. 1 Pet. 2.25.

7. ªi* pe drum, propovãduiþi ºi ziceþi:
„Împãrãþia** cerurilor este aproape!”

*Luca 9.2. **Cap. 3.2; 4.17. Luca 10.9.

8. Vindecaþi pe bolnavi, înviaþi pe
morþi, curãþaþi pe leproºi, scoateþi
afarã dracii. Fãrã* platã aþi primit,
fãrã platã sã daþi. *Fapt. 8.18,20.

9. Sã nu* luaþi nici aur, nici argint,
nici aramã** în brâiele voastre,

*1 Sam. 9.7. Marc. 6.8. Luca 9.3; 10.4; 22.35. **Marc. 6.8.

10. nici traistã pentru drum, nici douã
haine, nici încãlþãminte, nici toiag,
cãci* vrednic este lucrãtorul de hrana
lui. *Luca 10.7. 1 Cor. 9.7, etc. 1 Tim. 5.18.

11. În* orice cetate sau sat veþi intra,
sã cercetaþi cine este acolo vrednic ºi
sã rãmâneþi la el pânã veþi pleca.

*Luca 10.8.

12. La intrarea voastrã în casã, uraþi-i
de bine;
13. ºi*, dacã este casa aceea vred-

nicã, pacea voastrã sã vinã peste ea;
dar**, dacã nu este vrednicã, pacea
voastrã sã se întoarcã la voi.

*Luca 10.5. **Ps. 35.13.

14. Dacã* nu vã va primi cineva, nici
nu va asculta cuvintele voastre, sã
ieºiþi din casa sau din cetatea aceea ºi
sã scuturaþi** praful de pe picioarele
voastre.” *Marc. 6.11. 
Luca 9.5; 10.10,11. **Neem. 5.13. Fapt. 13.51; 18.6.

15. Adevãrat vã spun cã, în ziua
judecãþii, va fi mai* uºor pentru
þinutul Sodomei ºi Gomorei, decât
pentru cetatea aceea. *Cap. 11.22,24.

Primirea apostolilor de lume
16. Iatã*, Eu vã trimit ca pe niºte

oi în mijlocul lupilor. Fiþi, dar**,
înþelepþi ca ºerpii ºi fãrã rãutate† ca
porumbeii. *Luca 10.3. 
**Rom. 16.19. Efes. 5.15. †1 Cor. 14.20. Filp. 2.15.

17. Pãziþi-vã de oameni; cãci vã* vor
da în judecata soboarelor ºi vã** vor
bate în sinagogile lor.

*Cap. 24.9. Marc. 13.9. Luca 12.11; 21.12. **Fapt. 5.40.
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18. Din pricina Mea, veþi* fi duºi
înaintea dregãtorilor ºi înaintea împãra-
þilor, ca sã slujiþi ca mãrturie înaintea
lor ºi înaintea Neamurilor.

*Fapt. 12.1; 24.10; 25.7,23. 2 Tim. 4.16.

19. Dar*, când vã vor da în mâna lor,
sã nu vã îngrijoraþi, gândindu-vã cum
sau ce veþi spune; cãci ce veþi avea de
spus vã** va fi dat chiar în ceasul
acela;
*Marc. 13.11-13. Luca 12.11; 21.14,15. **Exod 4.12. Ier. 1.7.

20. fiindcã* nu voi veþi vorbi, ci
Duhul Tatãlui vostru va vorbi în voi.

*2 Sam. 23.2. Fapt. 4.8; 6.10. 2 Tim. 4.17.

21. Fratele* va da la moarte pe fratele
sãu, ºi tatãl pe copilul lui; copiii se vor
scula împotriva pãrinþilor lor ºi-i vor
omorî. *Mica 7.6. Vers. 35,36. Luca 21.16.

22. Veþi* fi urâþi de toþi, din pricina
Numelui Meu; dar** cine va rãbda
pânã la sfârºit va fi mântuit.

*Luca 21.17. **Dan. 12.12,13. Cap. 24.13. Marc. 13.13.

23. Când* vã vor prigoni într-o
cetate, sã fugiþi într-alta. Adevãrat vã
spun cã nu veþi isprãvi de strãbãtut
cetãþile lui Israel pânã** va veni Fiul
omului.

*Cap. 2.13; 4.12; 12.15. Fapt. 8.1; 9.25; 14.6. **Cap. 16.28.

24. Ucenicul nu* este mai presus de
învãþãtorul sãu, nici robul mai presus
de domnul sãu. *Luca 6.40. Ioan 13.16; 15.30.

25. Ajunge ucenicului sã fie ca învã-
þãtorul lui, ºi robului sã fie ca domnul
lui. Dacã pe* Stãpânul casei L-au
numit Beelzebul, cu cât mai mult vor
numi aºa pe cei din casa Lui?

*Cap. 12.24. Marc. 3.22. Luca 11.15. Ioan 8.48,52.

26. Aºa cã, sã nu vã temeþi de ei.
Cãci* nu este nimic ascuns care nu va
fi descoperit ºi nimic tãinuit care nu
va fi cunoscut. *Marc. 4.22. Luca 8.17; 12.2,3.

27. Ce vã spun Eu la întuneric voi
sã spuneþi la luminã; ºi ce auziþi
ºoptindu-se la ureche sã propovãduiþi
de pe acoperiºul caselor.
28. Nu* vã temeþi de cei ce ucid

trupul, dar care nu pot ucide sufletul;
ci temeþi-vã mai degrabã de Cel ce
poate sã piardã ºi sufletul ºi trupul în
gheenã. *Isa. 8.12,13. Luca 12.4. 1 Pet. 3.14.

29. Nu se vând oare douã vrãbii la un
ban? Totuºi, nici una din ele nu cade
pe pãmânt fãrã voia Tatãlui vostru.
30. Cât* despre voi, pânã ºi perii din

cap, toþi vã sunt numãraþi.
*1 Sam. 14.45. 2 Sam. 14.11. Luca 21.18. Fapt. 27.34.

31. Deci sã nu vã temeþi; voi sunteþi
mai de preþ decât multe vrãbii.

32. De aceea*, pe oricine Mã va
mãrturisi înaintea oamenilor îl voi
mãrturisi ºi** Eu înaintea Tatãlui Meu
care este în ceruri;

*Luca 12.8. Rom. 10.9,10. **Apoc. 3.5.

33. dar* de oricine se va lepãda de
Mine înaintea oamenilor, Mã voi
lepãda ºi Eu înaintea Tatãlui Meu care
este în ceruri. *Marc. 8.38. Luca 9.26. 2 Tim. 2.12.

34. Sã nu* credeþi cã am venit s-aduc
pacea pe pãmânt; n-am venit sã aduc
pacea, ci sabia. *Luca 12.49,51-53.

35. Cãci am venit sã despart pe fiu
de* tatãl sãu, pe fiicã de mama sa ºi pe
norã de soacra sa. *Mica 7.6.

36. ªi omul va avea de vrãjmaºi*
chiar pe cei din casa lui.

*Ps. 41.9; 55.13. Mica 7.6. Ioan 13.18.

37. Cine* iubeºte pe tatã ori pe mamã
mai mult decât pe Mine nu este
vrednic de Mine; ºi cine iubeºte pe fiu
ori pe fiicã mai mult decât pe Mine nu
este vrednic de Mine. *Luca 14.26.

38. Cine* nu-ºi ia crucea lui ºi nu
vine dupã Mine nu este vrednic de
Mine. *Cap. 16.24. Marc. 8.34. Luca 9.23; 14.27.

39. Cine* îºi va pãstra viaþa o va
pierde; ºi cine îºi va pierde viaþa
pentru Mine o va câºtiga.

*Cap. 16.25. Luca 17.33. Ioan 12.25.

Primirea ucenicilor
40. Cine* vã primeºte pe voi Mã

primeºte pe Mine; ºi cine Mã primeºte
pe Mine primeºte pe Cel ce M-a trimis
pe Mine.

*Cap. 18.5. Luca 9.48; 10.16. Ioan 12.44; 13.20. Gal. 4.14.

41. Cine* primeºte un proroc, în
numele unui proroc, va primi rãsplata
unui proroc; ºi cine primeºte pe un om
neprihãnit, în numele unui om nepri-
hãnit, va primi rãsplata unui om nepri-
hãnit. *1 Împ. 17.10; 18.4. 2 Împ. 4.8.

42. ªi* oricine va da de bãut numai
un pahar de apã rece unuia din aceºti
micuþi, în numele unui ucenic, adevãrat
vã spun cã nu-ºi va pierde rãsplata.”

*Cap. 18.5,6; 25.40. Marc. 9.41. Evr. 6.10.

111. Dupã ce a isprãvit de dat învã-
þãturi la cei doisprezece ucenici

ai Sãi, Isus a plecat de acolo, ca sã
înveþe pe oameni ºi sã propovãduiascã
în cetãþile lor.

Trimiºii lui Ioan Botezãtorul
2. Ioan* a auzit din** temniþã despre

lucrãrile lui Hristos 
*Luca 7.18,19, etc. **Cap. 14.3.
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3. ºi a trimis sã-L întrebe prin ucenicii
sãi: „Tu eºti Acela* care are sã vinã
sau sã aºteptãm pe altul?”

*Gen. 49.10. Num. 24.17. Dan. 9.24. Ioan 6.14.

4. Drept rãspuns, Isus le-a zis:
„Duceþi-vã de spuneþi lui Ioan ce
auziþi ºi ce vedeþi:
5. orbii* îºi capãtã vederea, ºchiopii

umblã, leproºii sunt curãþaþi, surzii
aud, morþii învie ºi sãracilor** li se
propovãduieºte Evanghelia.
*Isa. 29.18; 35.4-6; 42.7. Ioan 2.23; 3.2; 5.36; 10.25,38;
14.11. **Ps. 22.26. Isa. 61.1. Luca 4.18. Iac. 2.5.

6. Ferice de acela pentru care Eu nu
voi fi* un prilej de poticnire.”
*Isa. 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.

Mãrturia lui Isus despre Ioan
7. Pe când* se duceau ei, Isus a înce-

put sã vorbeascã noroadelor despre
Ioan: „Ce aþi ieºit sã vedeþi în pustiu?
O trestie** clãtinatã de vânt?

*Luca 7.24. **Efes. 4.14.

8. Dacã nu, atunci ce aþi ieºit sã
vedeþi? Un om îmbrãcat în haine moi?
Iatã cã cei ce poartã haine moi sunt în
casele împãraþilor.
9. Atunci ce aþi ieºit sã vedeþi? Un

proroc? Da, vã spun, ºi* mai mult
decât un proroc;

*Cap. 14.5; 21.26. Luca 1.76; 7.26.

10. cãci el este acela despre care s-a
scris:

„Iatã*, trimit înaintea feþei Tale pe
solul Meu care Îþi va pregãti calea
înaintea Ta.” *Mal. 3.1. Marc. 1.2. Luca 1.76; 7.27.

11. Adevãrat vã spun cã, dintre cei
nãscuþi din femei, nu s-a sculat nici
unul mai mare decât Ioan Botezãtorul.
Totuºi, cel mai mic în Împãrãþia
cerurilor este mai mare decât el.
12. Din* zilele lui Ioan Botezãtorul

pânã acum, Împãrãþia cerurilor se ia
cu nãvalã, ºi cei ce dau nãvalã pun
mâna pe ea. *Luca 16.16.

13. Cãci pânã la Ioan au prorocit toþi*
Prorocii ºi Legea. *Mal. 4.6.

14. ªi, dacã vreþi sã înþelegeþi, el este
Ilie* care trebuia sã vinã.

*Mal. 4.5. Cap. 17.12. Luca 1.17.

15. Cine* are urechi de auzit sã audã.
*Cap. 13.9. Luca 8.8. Apoc. 2.7,11,17,29; 3.6,13,22.

16. Cu* cine voi asemãna neamul
acesta de oameni? Seamãnã cu niºte
copilaºi care ºed în pieþe ºi strigã la
tovarãºii lor: *Luca 7.31.

17. „V-am cântat din fluier, ºi n-aþi

jucat; v-am cântat de jale, ºi nu v-aþi
tânguit.”
18. Cãci a venit Ioan, nici mâncând,

nici bând, ºi ei zic: „Are drac!”
19. A venit Fiul omului mâncând ºi

bând, ºi ei zic: „Iatã un om mâncãcios
ºi bãutor de vin, un prieten* al
vameºilor ºi al pãcãtoºilor!” Totuºi**,
Înþelepciunea a fost îndreptãþitã din
lucrãrile ei.” *Cap. 9.10. **Luca 7.35.

Mustrarea cetãþilor nepocãite
20. Atunci* Isus a început sã mustre

cetãþile în care fuseserã fãcute cele
mai multe din minunile Lui, pentru cã
nu se pocãiserã. *Luca 10.13, etc.

21. „Vai de tine, Horazine!”, a zis El.
„Vai de tine, Betsaido! Cãci, dacã ar fi
fost fãcute în Tir ºi Sidon minunile
care au fost fãcute în voi, de mult s-ar
fi pocãit cu* sac ºi cenuºã. *Ioan 3.7,8.

22. De aceea, vã spun cã, în ziua
judecãþii, va* fi mai uºor pentru Tir ºi
Sidon decât pentru voi. *Vers. 24. Cap. 10.15. 

23. ªi tu, Capernaume, vei fi înãlþat*
oare pânã la cer? Vei fi coborât pânã la
Locuinþa morþilor; cãci, dacã ar fi fost
fãcute în Sodoma minunile care au
fost fãcute în tine, ea ar fi rãmas în
picioare pânã în ziua de astãzi.

*Isa. 14.13. Plân. 2.1.

24. De aceea, vã spun cã, în ziua
judecãþii, va fi mai uºor pentru*
þinutul Sodomei decât pentru tine.”

*Cap. 10.15.

Lucrurile descoperite pruncilor
Jugul lui Hristos

25. În* vremea aceea, Isus a luat
cuvântul ºi a zis: „Te laud, Tatã,
Doamne al cerului ºi al pãmântului,
pentru cã ai** ascuns aceste lucruri de
cei înþelepþi ºi pricepuþi, ºi† le-ai
descoperit pruncilor. *Luca 10.21. 
**Ps. 8.2. 1 Cor. 1.19,27; 2.8. 2 Cor. 3.14. †Cap. 16.17.

26. Da, Tatã, Te laud, pentru cã aºa ai
gãsit Tu cu cale!”
27. „Toate* lucrurile Mi-au fost date

în mâini de Tatãl Meu; ºi** nimeni nu
cunoaºte deplin pe Fiul, afarã de
Tatãl; tot astfel nimeni nu cunoaºte
deplin pe Tatãl, afarã de Fiul ºi acela
cãruia vrea Fiul sã i-L descopere.

*Cap. 28.18. Luca 10.22.  Ioan 3.35; 13.3; 17.2. 1 Cor. 15.27.
**Ioan 1.18; 6.46; 10.15.

28. Veniþi la Mine, toþi cei trudiþi ºi
împovãraþi, ºi Eu vã voi da odihnã.
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29. Luaþi jugul Meu asupra voastrã
ºi* învãþaþi de la Mine, cãci Eu sunt
blând ºi smerit** cu inima; ºi† veþi
gãsi odihnã pentru sufletele voastre.
*Ioan 13.15. Filp. 2.5. 1 Pet. 2.21. 1 Ioan 2.6. **Zah. 9.9. Filp.
2.7,8. †Ier. 6.16.

30. Cãci* jugul Meu este bun, ºi
sarcina Mea este uºoarã.” *1 Ioan 5.3.

Spicele ºi ziua Sabatului

121. În vremea aceea, Isus trecea*
prin lanurile de grâu într-o zi de

Sabat. Ucenicii Lui, care erau flãmânzi,
au început sã smulgã spice de grâu ºi
sã le mãnânce. *Deut. 23.25. Marc. 2.23. Luca 6.1.

2. Fariseii, când au vãzut lucrul
acesta, I-au zis: „Uite cã ucenicii Tãi
fac ce nu este îngãduit sã facã în ziua
Sabatului.”
3. Dar Isus le-a rãspuns: „Oare n-aþi

citit ce* a fãcut David, când a flãmân-
zit el ºi cei ce erau împreunã cu el?

*1 Sam. 21.6.

4. Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu
ºi a mâncat pâinile* pentru punerea
înaintea Domnului, pe care nu-i era
îngãduit sã le mãnânce nici lui, nici
celor ce erau cu el, ci** numai preoþi-
lor?

*Exod 25.30. Lev. 24.5. **Exod 29.32,33. Lev. 8.31; 24.9.

5. Sau n-aþi citit în Lege* cã, în zilele
de Sabat, preoþii calcã Sabatul în
Templu, ºi totuºi sunt nevinovaþi?

*Num. 28.9. Ioan 7.22.

6. Dar Eu vã spun cã aici este Unul*
mai mare decât Templul.

*2 Cron. 6.18. Mal. 3.1.

7. Dacã aþi fi ºtiut ce înseamnã: „Milã*
voiesc, iar nu jertfe!”, n-aþi fi osândit pe
niºte nevinovaþi.

*Osea 6.6. Mica 6.6-8. Cap. 9.13.

8. Cãci Fiul omului este Domn ºi al
Sabatului.”

Omul cu mâna uscatã
9. Isus* a plecat de acolo ºi a intrat în

sinagogã. *Marc. 3.1. Luca 6.6.

10. ªi iatã cã în sinagogã era un om
care avea o mânã uscatã. Ei, ca sã
poatã învinui pe Isus, L-au întrebat:
„Este îngãduit* a vindeca în zilele de
Sabat?” *Luca 13.14; 14.3. Ioan 9.16.

11. El le-a rãspuns: „Cine este omul
acela dintre voi care, dacã are o oaie,
ºi-i* cade într-o groapã, în ziua Saba-
tului, sã n-o apuce ºi s-o scoatã afarã?

*Exod 23.4,5. Deut. 22.4.

12. Cu cât mai de preþ este deci un

om decât o oaie? De aceea este îngãduit
a face bine în zilele de Sabat.”
13. Atunci a zis omului aceluia:

„Întinde-þi mâna!” El a întins-o, ºi
mâna s-a fãcut sãnãtoasã ca ºi cealaltã.
14. Fariseii* au ieºit afarã ºi s-au

sfãtuit cum sã omoare pe Isus.
*Cap. 27.1. Marc. 3.6. Luca 6.11. Ioan 5.18; 10.39; 11.53.

Isus, Robul Domnului
15. Dar Isus, ca Unul care ºtia lucrul

acesta, a* plecat de acolo. Dupã** El
au mers multe noroade. El a tãmãduit
pe toþi bolnavii 

*Cap. 10.23. Marc. 3.7. **Cap. 19.2.

16. ºi le-a poruncit* cu tot dinadinsul
sã nu-L facã cunoscut; *Cap. 9.30.

17. ca sã se împlineascã ce fusese
vestit prin prorocul Isaia, care zice:
18. „Iatã* Robul Meu pe care L-am

ales, Preaiubitul Meu, în** care sufletul
Meu îºi gãseºte plãcerea. Voi pune
Duhul Meu peste El, ºi va vesti Nea-
murilor judecata. *Isa. 42.1. **Cap. 3.17; 17.5.

19. El nu Se va lua la ceartã, nici nu
va striga. ªi nimeni nu-I va auzi glasul
pe uliþe.
20. Nu va frânge o trestie ruptã ºi nici

nu va stinge un fitil care fumegã, pânã
va face sã biruie judecata.
21. ªi Neamurile vor nãdãjdui în

Numele Lui.”

Îndrãcitul mut ºi orb – Pãcatul
împotriva Duhului Sfânt

22. Atunci* I-au adus un îndrãcit orb
ºi mut; ºi Isus l-a tãmãduit, aºa cã
mutul vorbea ºi vedea.

*Cap. 9.32. Marc. 3.11. Luca 11.14.

23. Toate noroadele, mirate, ziceau: „Nu
cumva este acesta Fiul lui David?”
24. Când* au auzit fariseii lucrul

acesta, au zis: „Omul acesta nu scoate
dracii decât cu Beelzebul, domnul
dracilor!” *Cap. 9.34. Marc. 3.22. Luca 11.15.

25. Isus, care le cunoºtea* gândurile,
le-a zis: „Orice împãrãþie dezbinatã
împotriva ei însãºi este pustiitã; ºi
orice cetate sau casã dezbinatã împo-
triva ei însãºi nu poate dãinui.

*Cap. 9.4. Ioan 2.25. Apoc. 2.23.

26. Dacã Satana scoate afarã pe
Satana, este dezbinat; deci cum poate
dãinui împãrãþia lui?
27. ªi dacã Eu scot afarã dracii cu

ajutorul lui Beelzebul, fiii voºtri cu 
cine-i scot? De aceea ei vor fi jude-
cãtorii voºtri.
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28. Dar, dacã Eu scot afarã dracii cu
Duhul lui Dumnezeu, atunci Împãrãþia*
lui Dumnezeu a venit peste voi.

*Dan. 2.44; 7.14. Luca 1.33; 11.20; 17.20,21.

29. Sau*, cum poate cineva sã intre în
casa celui tare ºi sã-i jefuiascã gospo-
dãria, dacã n-a legat mai întâi pe cel
tare? Numai atunci îi va jefui casa.

*Isa. 49.24. Luca 11.21-23.

30. Cine nu este cu Mine este
împotriva Mea, ºi cine nu strânge cu
Mine risipeºte.
31. De aceea vã spun: orice* pãcat ºi

orice hulã vor fi iertate oamenilor;
dar** hula împotriva Duhului Sfânt nu
le va fi iertatã. *Marc. 3.28. 
Luca 12.10. Evr. 6.4, etc.; 10.26,29. 1 Ioan 5.16. **Fapt. 7.51.

32. Oricine va vorbi* împotriva
Fiului omului va fi iertat**; dar
oricine va vorbi împotriva Duhului
Sfânt nu va fi iertat nici în veacul
acesta, nici în cel viitor.

*Cap. 11.19; 13.55. Ioan 7.12,52. **1 Tim. 1.13.

33. Ori faceþi pomul bun ºi rodul* lui
bun, ori faceþi pomul rãu ºi rodul lui
rãu: cãci pomul se cunoaºte dupã
rodul lui. *Cap. 7.17. Luca 6.43,44.

34. Pui* de nãpârci, cum aþi putea voi
sã spuneþi lucruri bune, când voi
sunteþi rãi? Cãci** din prisosul inimii
vorbeºte gura. *Cap. 3.7; 23.33. **Luca 6.45.

35. Omul bun scoate lucruri bune din
vistieria bunã a inimii lui; dar omul
rãu scoate lucruri rele din vistieria rea
a inimii lui.
36. Vã spun cã, în ziua judecãþii,

oamenii vor da socotealã de orice
cuvânt nefolositor pe care-l vor fi
rostit.
37. Cãci din cuvintele tale vei fi scos

fãrã vinã, ºi din cuvintele tale vei fi
osândit.”

Minunea cu prorocul Iona
38. Atunci* unii din cãrturari ºi din

farisei au luat cuvântul ºi I-au zis:
„Învãþãtorule, am vrea sã vedem un
semn de la Tine!”         *Cap. 16.1. Marc. 8.11.

Luca 11.16,29. Ioan 2.18. 1 Cor. 1.22.

39. Drept rãspuns, El le-a zis: „Un
neam viclean ºi preacurvar* cere un
semn; dar nu i se va da alt semn, decât
semnul prorocului Iona.

*Isa. 57.3. Cap. 16.4. Marc. 8.38. Ioan 4.48.

40. Cãci*, dupã cum Iona a stat trei
zile ºi trei nopþi în pântecele chitului,
tot aºa ºi Fiul omului va sta trei zile ºi
trei nopþi în inima pãmântului. *Iona 1.17.

41. Bãrbaþii* din Ninive se vor scula
alãturi de neamul acesta, în ziua
judecãþii, ºi-l** vor osândi, pentru cã†
ei s-au pocãit la propovãduirea lui
Iona; ºi iatã cã aici este Unul mai mare
decât Iona. *Luca 11.32. 
**Ier. 3.11. Ezec. 16.51,52. Rom. 2.27. †Iona 3.5.

42. Împãrãteasa* de la miazãzi se va
scula alãturi de neamul acesta, în ziua
judecãþii, ºi-l va osândi, pentru cã ea a
venit de la marginile pãmântului ca sã
audã înþelepciunea lui Solomon; ºi
iatã cã aici este Unul mai mare decât
Solomon. *1 Împ. 10.1. 2 Cron. 9.1. Luca 11.31.

43. Duhul* necurat, când a ieºit
dintr-un om, umblã** prin locuri fãrã
apã, cãutând odihnã, ºi n-o gãseºte.

*Luca 11.24. **Iov 1.7. 1 Pet. 5.8.

44. Atunci zice: „Mã voi întoarce în
casa mea, de unde am ieºit. ªi, când
vine în ea, o gãseºte goalã, mãturatã ºi
împodobitã.
45. Atunci se duce ºi ia cu el alte

ºapte duhuri mai rele decât el: intrã în
casã, locuiesc acolo, ºi* starea din
urmã a omului acestuia ajunge mai rea
decât cea dintâi. Tocmai aºa se va
întâmpla ºi cu acest neam viclean.”

*Evr. 6.4; 10.26. 2 Pet. 2.20-22. 

Mama ºi fraþii lui Isus
46. Pe când vorbea încã Isus noroa-

delor, iatã* cã mama ºi fraþii Lui
stãteau afarã ºi cãutau sã vorbeascã cu
El. *Marc. 3.31. Luca 8.19-21.

47. Atunci cineva I-a zis: „Iatã,
mama Ta ºi fraþii* Tãi stau afarã ºi
cautã sã vorbeascã cu Tine.”
*Cap. 13.55. Marc. 6.3. Ioan 2.12; 7.3,5. Fapt. 1.14. 1 Cor. 9.5.
Gal. 1.19.

48. Dar Isus a rãspuns celui ce-I
adusese ºtirea aceasta: „Cine este
mama Mea ºi care sunt fraþii Mei?”
49. Apoi ªi-a întins mâna spre uce-

nicii Sãi ºi a zis: „Iatã mama Mea ºi
fraþii Mei!
50. Cãci oricine* face voia Tatãlui

Meu care este în ceruri, acela Îmi este
frate, sorã ºi mamã.”

*Ioan 15.14. Gal. 5.6; 6.15. Col. 3.11. Evr. 2.11.

Pilda semãnãtorului

131. În aceeaºi zi, Isus a ieºit din
casã ºi ºedea* lângã mare.

*Marc. 4.1.

2. O mulþime de noroade s-au* strâns
la El, aºa cã a trebuit sã Se** suie sã
ºadã într-o corabie; iar tot norodul
stãtea pe þãrm. *Luca 8.4. **Luca 5.3.
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3. El le-a vorbit despre multe lucruri
în pilde ºi le-a zis: „Iatã, semãnãtorul
a ieºit sã semene.
4. Pe când semãna el, o parte din sã-

mânþã a cãzut lângã drum, ºi au venit
pãsãrile ºi au mâncat-o.
5. O altã parte a cãzut pe locuri

stâncoase, unde n-avea pãmânt mult:
a rãsãrit îndatã, pentru cã n-a gãsit un
pãmânt adânc.
6. Dar, când a rãsãrit soarele, s-a

pãlit; ºi, pentru cã n-avea rãdãcini, s-a
uscat.
7. O altã* parte a cãzut între spini:

spinii au crescut ºi au înecat-o. *Luca 8.5.
8. O altã parte a cãzut în pãmânt

bun ºi a dat rod: un grãunte a dat o
sutã*, altul, ºaizeci, ºi altul, treizeci.

*Gen. 26.12.
9. Cine* are urechi de auzit sã audã.”

*Cap. 11.15. Marc. 4.9.
10. Ucenicii s-au apropiat de El ºi 

I-au zis: „De ce le vorbeºti în pilde?”
11. Isus le-a rãspuns: „Pentru cã

vouã* v-a fost dat sã cunoaºteþi tainele
Împãrãþiei cerurilor, iar lor nu le-a fost
dat.

*Cap. 11.25; 16.17. Marc. 4.11. 1 Cor. 2.10. 1 Ioan 2.27.
12. Cãci* celui ce are, i se va da, ºi

va avea de prisos; iar de la cel ce n-are,
se va lua chiar ºi ce are.

*Cap. 25.29. Marc. 4.25. Luca 8.18; 19.26.
13. De aceea le vorbesc în pilde,

pentru cã ei, mãcar cã vãd, nu vãd, ºi
mãcar cã aud, nu aud, nici nu înþeleg.
14. ªi cu privire la ei se împlineºte

prorocia lui Isaia, care zice: 
„Veþi* auzi cu urechile voastre, ºi nu

veþi înþelege; veþi privi cu ochii voºtri,
ºi nu veþi vedea.
*Isa. 6.9. Ezec. 12.2. Marc. 4.12. Luca 8.10. Ioan 12.40. Fapt.
28.26,27. Rom. 11.8. 2 Cor. 3.14,15.

15. Cãci inima acestui popor s-a
împietrit; au ajuns* tari de urechi, ºi-au
închis ochii, ca nu cumva sã vadã cu
ochii, sã audã cu urechile, sã înþeleagã
cu inima, sã se întoarcã la Dumnezeu,
ºi sã-i vindec.” *Evr. 5.11.

16. Dar ferice* de ochii voºtri cã vãd;
ºi de urechile voastre cã aud!

*Cap. 16.17. Luca 10.23,24. Ioan 20.29.

17. Adevãrat vã spun cã mulþi*
proroci ºi oameni neprihãniþi au dorit
sã vadã lucrurile pe care le vedeþi voi,
ºi nu le-au vãzut; ºi sã audã lucrurile
pe care le auziþi voi, ºi nu le-au auzit.

*Evr. 11.13. 1 Pet. 1.10,11.

18. Ascultaþi*, dar, ce înseamnã pilda
semãnãtorului: *Marc. 4.14. Luca 8.11.

19. Când un om aude Cuvântul pri-
vitor la Împãrãþie*, ºi nu-l înþelege,
vine cel rãu ºi rãpeºte ce a fost
semãnat în inima lui. Acesta este
sãmânþa cãzutã lângã drum. *Cap. 4.23.

20. Sãmânþa cãzutã în locuri stân-
coase este cel ce aude Cuvântul ºi-l
primeºte îndatã cu* bucurie;

*Isa. 58.2. Ezec. 33.31,32. Ioan 5.35.

21. dar n-are rãdãcinã în el, ci þine
pânã la o vreme; ºi, cum vine un necaz
sau o prigonire din pricina Cuvântului,
se* leapãdã îndatã de el.

*Cap. 11.6. 2 Tim. 1.15.

22. Sãmânþa* cãzutã între** spini
este cel ce aude Cuvântul; dar îngrijo-
rãrile veacului acestuia ºi înºelãciunea
bogãþiilor îneacã acest Cuvânt, ºi
ajunge neroditor. *Cap. 19.23. 
Marc. 10.23. Luca 18.24. 1 Tim. 6.9. 2 Tim. 4.10. **Ier. 4.3.

23. Iar sãmânþa cãzutã în pãmânt bun
este cel ce aude Cuvântul ºi-l înþelege;
el aduce rod: un grãunte dã o sutã,
altul ºaizeci, altul treizeci.”

Pilda neghinei
24. Isus le-a pus înainte o altã pildã

ºi le-a zis: „Împãrãþia cerurilor se
aseamãnã cu un om care a semãnat o
sãmânþã bunã în þarina lui.
25. Dar, pe când dormeau oamenii, a

venit vrãjmaºul lui, a semãnat neghinã
între grâu ºi a plecat.
26. Când au rãsãrit firele de grâu ºi

au fãcut rod, a ieºit la ivealã ºi
neghina.
27. Robii stãpânului casei au venit

ºi i-au zis: „Doamne, n-ai semãnat
sãmânþã bunã în þarina ta? De unde are,
dar, neghinã?”
28. El le-a rãspuns: „Un vrãjmaº a

fãcut lucrul acesta.” ªi robii i-au zis:
„Vrei, dar, sã mergem s-o smulgem?”
29. „Nu”, le-a zis el, „ca nu cumva,

smulgând neghina, sã smulgeþi ºi
grâul* împreunã cu ea. *Cap. 3.12.

30. Lãsaþi-le sã creascã amândouã
împreunã pânã la seceriº; ºi, la vremea
seceriºului, voi spune secerãtorilor:
„Smulgeþi întâi neghina ºi legaþi-o în
snopi, ca s-o ardem, iar grâul strân-
geþi-l în grânarul meu.”

Pilda grãuntelui de muºtar ºi
a aluatului

31. Isus le-a pus înainte o altã pildã
ºi le-a zis: „Împãrãþia* cerurilor se
aseamãnã cu un grãunte de muºtar
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pe care l-a luat un om ºi l-a semãnat în
þarina sa.

*Isa. 2.2,3. Mica 4.1. Marc. 4.30, etc. Luca 13.18,19.

32. Grãuntele acesta, în adevãr, este
cea mai micã dintre toate seminþele;
dar, dupã ce a crescut, este mai mare
decât zarzavaturile ºi se face un
copac, aºa cã pãsãrile cerului vin ºi îºi
fac cuiburi în ramurile lui.”
33. Le-a spus* o altã pildã, ºi anume:

„Împãrãþia cerurilor se aseamãnã cu
un aluat pe care l-a luat o femeie ºi l-a
pus în trei mãsuri de fãinã de grâu,
pânã s-a dospit toatã plãmãdeala.”

*Luca 13.20, etc.

34. Isus a spus noroadelor toate
aceste* lucruri în pilde; ºi nu le vorbea
deloc fãrã pildã, *Marc. 4.33,34.

35. ca sã se împlineascã ce fusese
vestit prin prorocul care zice: „Voi*
vorbi în pilde, voi** spune lucruri
ascunse de la facerea lumii.”

*Ps. 78.2. **Rom. 16.25,26. 1 Cor. 2.7. Efes. 3.9. Col. 1.26.

Tâlcuirea pildei neghinei
36. Atunci Isus a dat drumul noroa-

delor ºi a intrat în casã. Ucenicii Lui
s-au apropiat de El ºi I-au zis:
„Tâlcuieºte-ne pilda cu neghina din
þarinã.”
37. El le-a rãspuns: „Cel ce seamãnã

sãmânþa bunã este Fiul omului.
38. Þarina* este lumea; sãmânþa bunã

sunt fiii Împãrãþiei; neghina sunt
fiii** celui rãu.
*Cap. 24.14; 28.19. Marc. 16.15,20. Luca 24.47. Rom. 10.18.
Col. 1.6. **Gen. 3.15. Ioan 8.44. Fapt. 13.10. 1 Ioan 3.8.

39. Vrãjmaºul care a semãnat-o este
diavolul; seceriºul* este sfârºitul vea-
cului; secerãtorii sunt îngerii.

*Ioel 3.13. Apoc. 14.15.

40. Deci, cum se smulge neghina ºi
se arde în foc, aºa va fi ºi la sfârºitul
veacului.
41. Fiul omului va trimite pe îngerii

Sãi, ºi* ei vor smulge din Împãrãþia
Lui toate lucrurile care sunt pricinã de
pãcãtuire ºi pe cei ce sãvârºesc fãrãde-
legea *Cap. 18.7. 2 Pet. 2.12.

42. ºi-i* vor arunca în cuptorul
aprins; acolo** va fi plânsul ºi scrâº-
nirea dinþilor.

*Cap. 3.12. Apoc. 19.20; 20.10. **Vers. 50. Cap. 8.12. 

43. Atunci* cei neprihãniþi vor strãluci
ca soarele în Împãrãþia Tatãlui lor.
Cine** are urechi de auzit sã audã.

*Dan. 12.3. 1 Cor. 15.42,43,58. **Vers. 9.

Pilda comorii ascunse ºi a 
mãrgãritarului

44. Împãrãþia cerurilor se mai asea-
mãnã cu o comoarã ascunsã într-o þarinã.
Omul care o gãseºte o ascunde; ºi, de
bucuria ei, se duce ºi vinde* tot ce are
ºi cumpãrã** þarina aceea.

*Filp. 3.7,8. **Isa. 55.1. Apoc. 3.18.

45. Împãrãþia cerurilor se mai asea-
mãnã cu un negustor care cautã mãr-
gãritare frumoase.
46. ªi, când gãseºte un* mãrgãritar

de mare preþ, se duce de vinde tot ce
are ºi-l cumpãrã. *Prov. 2.4; 3.14,15; 8.10,19.

Pilda nãvodului
47. Împãrãþia cerurilor se mai asea-

mãnã cu un nãvod aruncat în mare,
care prinde* tot felul de peºti.

*Cap. 22.10.

48. Dupã ce s-a umplut, pescarii îl
scot la mal, ºed jos, aleg în vase ce
este bun ºi aruncã afarã ce este rãu.
49. Tot aºa va fi ºi la sfârºitul veacului.

Îngerii vor ieºi, vor despãrþi* pe cei
rãi din mijlocul celor buni *Cap. 25.32.

50. ºi-i* vor arunca în cuptorul
aprins; acolo va fi plânsul ºi scrâº-
nirea dinþilor. *Vers. 42.

51. Aþi înþeles voi toate aceste lucru-
ri?”, i-a întrebat Isus. „Da, Doamne”,
I-au rãspuns ei.
52. ªi El le-a zis: „De aceea orice

cãrturar, care a învãþat ce trebuie despre
Împãrãþia cerurilor, se aseamãnã cu un
gospodar care scoate din vistieria lui
lucruri noi* ºi lucruri vechi.”

*Cânt. 7.13.

Isus la Nazaret – Necredinþa
locuitorilor

53. Dupã ce a isprãvit Isus pildele
acestea, a plecat de acolo.
54. A* venit în patria Sa ºi a început

sã înveþe pe oameni în sinagogã; aºa cã
cei ce-L auzeau se mirau ºi ziceau: „De
unde are El înþelepciunea ºi minunile
acestea?

*Cap. 2.23. Marc. 6.1. Luca 4.16,23.

55. Oare* nu este El fiul tâmplarului?
Nu este Maria mama Lui? ªi Iacov**,
Iosif, Simon ºi Iuda, nu sunt ei fraþii†
Lui? *Isa. 49.7. Marc. 6.3. 
Luca 3.23. Ioan 6.42. **Marc. 15.40. †Cap. 12.46.

56. ªi surorile Lui nu sunt toate
printre noi? Atunci de unde are El
toate lucrurile acestea?”
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57. ªi gãseau astfel în El o pricinã de
poticnire*.

Dar Isus le-a zis: „Nicãieri nu** este
preþuit un proroc mai puþin decât în
patria ºi în casa lui.”

*Cap. 11.6. Marc. 6.3,4. **Luca 4.24. Ioan 4.44.

58. ªi n-a* fãcut multe minuni în
locul acela, din pricina necredinþei lor.

*Marc. 6.5,6.

Moartea lui Ioan Botezãtorul

141. În vremea aceea, cârmuitorul
Irod* a auzit vorbindu-se despre

Isus; *Marc. 6.14. Luca 9.7.

2. ºi a zis slujitorilor sãi: „Acesta este
Ioan Botezãtorul! A înviat din morþi,
ºi de aceea se fac minuni prin el.”
3. Cãci* Irod prinsese pe Ioan, îl

legase ºi-l pusese în temniþã, din
pricina Irodiadei, nevasta fratelui sãu
Filip; *Marc. 6.17. Luca 3.19,20.

4. pentru cã Ioan îi zicea: „Nu-þi*
este îngãduit s-o ai de nevastã.”

*Lev. 18.16; 20.21.

5. Irod ar fi vrut sã-l omoare, dar se
temea de norod, pentru cã* norodul
privea pe Ioan ca pe un proroc.

*Cap. 21.26. Luca 20.6.

6. Dar, când se prãznuia ziua naºterii
lui Irod, fata Irodiadei a jucat înaintea
oaspeþilor ºi a plãcut lui Irod.
7. De aceea i-a fãgãduit cu jurãmânt

cã îi va da orice va cere.
8. Îndemnatã de mama sa, ea a zis: 

„Dã-mi aici, într-o farfurie, capul lui
Ioan Botezãtorul!”
9. Împãratul s-a întristat; dar din

pricina jurãmintelor sale ºi de ochii
celor ce ºedeau la masã împreunã cu
el, a poruncit sã i-l dea.
10. ªi a trimis sã taie capul lui Ioan în

temniþã.
11. Capul a fost adus într-o farfurie ºi

dat fetei, care l-a dus la mama sa.
12. Ucenicii lui Ioan au venit de i-au

luat trupul, l-au îngropat ºi s-au dus de
au dat de ºtire lui Isus.

Înmulþirea pâinilor
13. Isus, când a auzit* vestea aceasta,

a plecat de acolo într-o corabie, ca sã
Se ducã singur la o parte, într-un loc
pustiu. Noroadele, când au auzit lucrul
acesta, au ieºit din cetãþi ºi s-au luat
dupã El pe jos.

*Cap. 10.23; 12.15. Marc. 6.32. Luca 9.10. Ioan 6.1,2.

14. Când a ieºit din corabie, Isus a

vãzut o gloatã mare, I* s-a fãcut milã
de ea, ºi a vindecat pe cei bolnavi.

*Cap. 9.36. Marc. 6.34.

15. Când* s-a înserat, ucenicii s-au
apropiat de El ºi I-au zis: „Locul
acesta este pustiu, ºi vremea iatã cã a
trecut; dã drumul noroadelor sã se
ducã prin sate sã-ºi cumpere de mân-
care.” *Marc. 6.35. Luca 9.12. Ioan 6.5.

16. „N-au nevoie sã plece”, le-a rãs-
puns Isus, „daþi-le voi sã mãnânce.”
17. Dar ei I-au zis: „N-avem aici

decât cinci pâini ºi doi peºti.”
18. ªi El le-a zis: „Aduceþi-i aici la

Mine.”
19. Apoi a poruncit noroadelor sã

ºadã pe iarbã, a luat cele cinci pâini ºi
cei doi peºti, ªi-a ridicat ochii spre
cer, a binecuvântat*, a frânt pâinile ºi
le-a dat ucenicilor, iar ei le-au împãrþit
noroadelor. *Cap. 15.36.

20. Toþi au mâncat ºi s-au sãturat; ºi
s-au ridicat douãsprezece coºuri pline
cu rãmãºiþele de firimituri.
21. Cei ce mâncaserã erau cam la

cinci mii de bãrbaþi, afarã de femei ºi
de copii.

Umblarea pe mare
22. Îndatã dupã aceea, Isus a silit pe

ucenicii Sãi sã intre în corabie ºi sã
treacã înaintea Lui de partea cealaltã,
pânã va da drumul noroadelor.
23. Dupã* ce a dat drumul noroa-

delor, S-a suit pe munte sã Se roage,
singur la o parte. Se înnoptase**, ºi El
era singur acolo. *Marc. 6.46. **Ioan 6.16.

24. În timpul acesta, corabia era
învãluitã de valuri în mijlocul mãrii;
cãci vântul era împotrivã.
25. Când se îngâna ziua cu noaptea1,

Isus a venit la ei, umblând* pe mare.
*Iov 9.8.

26. Când L-au vãzut ucenicii umblând
pe mare, s-au înspãimântat ºi au zis:
„Este o nãlucã!” ªi, de fricã, au þipat.
27. Isus le-a zis îndatã: „Îndrãzniþi,

Eu sunt; nu vã temeþi!”
28. „Doamne”, I-a rãspuns Petru,

„dacã eºti Tu, porunceºte-mi sã vin la
Tine pe ape.”
29. „Vino!”, i-a zis Isus. Petru s-a

coborât din corabie ºi a început sã
umble pe ape ca sã meargã la Isus.
30. Dar, când a vãzut cã vântul era

tare, s-a temut; ºi, fiindcã începea sã se
afunde, a strigat: „Doamne, scapã-mã!”
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1. Greceºte: în a patra strajã

31. Îndatã, Isus a întins mâna, l-a
apucat ºi i-a zis: „Puþin credinciosule,
pentru ce te-ai îndoit?”
32. ªi dupã ce au intrat în corabie, a

stat vântul.
33. Cei ce erau în corabie au venit de 

s-au* închinat înaintea lui Isus ºi I-au
zis: „Cu adevãrat, Tu eºti Fiul lui
Dumnezeu!” *Ps. 2.7. Cap. 16.16; 26.63. Marc. 1.1. 
Luca 4.41. Ioan 1.49; 6.69; 11.27. Fapt. 8.37. Rom. 1.2.

34. Dupã* ce au trecut marea, au venit
în þinutul Ghenezaretului. *Marc. 6.53.

35. Oamenii din locul acela, care
cunoºteau pe Isus, au trimis sã dea de
ºtire în toate împrejurimile ºi au adus
la El pe toþi bolnavii.
36. Bolnavii Îl rugau sã le dea voie

numai sã se atingã de poala hainei Lui.
ªi toþi câþi* s-au atins s-au vindecat.

*Cap. 9.20. Marc. 3.10. Luca 6.19. Fapt. 19.12.

Fariseii ºi datina bãtrânilor

151. Atunci niºte farisei ºi niºte
cãrturari din Ierusalim au* venit

la Isus ºi I-au zis: *Marc. 7.1.
2. „Pentru* ce calcã ucenicii Tãi

datina** bãtrânilor? Cãci nu-ºi spalã
mâinile când mãnâncã.” *Marc. 7.5. **Col. 2.8.
3. Drept rãspuns, El le-a zis: „Dar voi

de ce cãlcaþi porunca lui Dumnezeu în
folosul datinii voastre?
4. Cãci Dumnezeu a zis: „Cinsteºte*

pe tatãl tãu ºi pe mama ta” ºi: „Cine**
va grãi de rãu pe tatãl sãu sau pe
mama sa sã fie pedepsit negreºit cu
moartea.”
*Exod 20.12. Lev. 19.3. Deut. 5.16. Prov. 23.22. Efes. 6.2.
**Exod 21.17. Lev. 20.9. Deut. 27.16. Prov. 20.20; 30.17.
5. Dar* voi ziceþi: „Cine va zice

tatãlui sãu sau mamei sale: „Ori cu
ce te-aº putea ajuta l-am închinat lui
Dumnezeu” *Marc. 7.11,12.
6. nu mai este þinut sã cinsteascã pe

tatãl sãu sau pe mama sa. ªi aþi des-
fiinþat astfel Cuvântul lui Dumnezeu
în folosul datinii voastre.
7. Fãþãrnicilor*, bine a prorocit Isaia

despre voi, când a zis: *Marc. 7.6.

8. „Norodul acesta* se apropie de
Mine cu gura ºi Mã cinsteºte cu
buzele, dar inima lui este departe de
Mine. *Isa. 29.13. Ezec. 33.31.

9. Degeaba Mã cinstesc ei, învãþând*
ca învãþãturi niºte porunci omeneºti.”

*Isa. 29.13. Col. 2.18,22. Tit 1.14.

Lucrurile care spurcã pe om
10. Isus a chemat* mulþimea la Sine

ºi a zis: „Ascultaþi ºi înþelegeþi:
*Marc. 7.14.

11. Nu* ce intrã în gurã spurcã pe om;
ci ce iese din gurã, aceea spurcã pe
om.” *Fapt. 10.15. Rom. 14.14,17,20. 1 Tim. 4.4. Tit 1.15.

12. Atunci ucenicii Lui s-au apropiat
ºi I-au zis: „ªtii cã fariseii au gãsit
pricinã de poticnire în cuvintele pe
care le-au auzit?”
13. Drept rãspuns, El le-a zis:

„Orice* rãsad pe care nu l-a sãdit
Tatãl Meu cel ceresc va fi smuls din
rãdãcinã. *Ioan 15.2. 1 Cor. 3.12, etc.

14. Lãsaþi-i: sunt* niºte cãlãuze
oarbe; ºi când un orb cãlãuzeºte pe un
alt orb, vor cãdea amândoi în groapã.”

*Isa. 9.16. Mal. 2.8. Cap. 23.16. Luca 6.39.

15. Petru* a luat cuvântul ºi I-a zis:
„Desluºeºte-ne pilda aceasta.” *Marc. 7.17.

16. Isus a zis: „ªi* voi tot fãrã
pricepere sunteþi? *Cap. 16.9. Marc. 7.18.

17. Nu înþelegeþi cã orice* intrã în
gurã merge în pântece ºi apoi este
aruncat afarã în hazna? *1 Cor. 6.13.

18. Dar, ce* iese din gurã vine din
inimã, ºi aceea spurcã pe om. *Iac. 3.6.

19. Cãci* din inimã ies gândurile rele,
uciderile, preacurviile, curviile, furtiºagu-
rile, mãrturiile mincinoase, hulele.

*Gen. 6.5; 8.21. Prov. 6.14. Ier. 17.9. Marc. 7.21.

20. Iatã lucrurile care spurcã pe om;
dar a mânca cu mâinile nespãlate nu
spurcã pe om.”

Femeia canaanitã
21. Isus*, dupã ce a plecat de acolo,

S-a dus în pãrþile Tirului ºi ale
Sidonului. *Marc. 7.24.

22. ªi iatã cã o femeie canaanitã a
venit din þinuturile acelea ºi a început
sã strige cãtre El: „Ai milã de mine,
Doamne, Fiul lui David! Fiica mea
este muncitã rãu de un drac.”
23. El nu i-a rãspuns nici un cuvânt.

ªi ucenicii Lui s-au apropiat ºi L-au
rugat stãruitor: „Dã-i drumul, cãci
strigã dupã noi.”
24. Drept rãspuns, El a zis: „Eu* nu

sunt trimis decât la oile pierdute ale
casei lui Israel.”

*Cap. 10.5,6. Fapt. 3.25,26; 13.46. Rom. 15.8.

25. Dar ea a venit ºi I s-a închinat,
zicând: „Doamne, ajutã-mi!”
26. Drept rãspuns, El i-a zis: „Nu este

bine sã iei pâinea copiilor ºi s-o arunci
la cãþei*!” *Cap. 7.6. Filp. 3.2.

27. „Da, Doamne”, a zis ea, „dar ºi
cãþeii mãnâncã firimiturile care cad de
la masa stãpânilor lor.”
28. Atunci Isus i-a zis: „O, femeie,
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mare este credinþa Ta; facã-þi-se cum
voieºti.” ªi fiica ei s-a tãmãduit chiar
în ceasul acela.

A doua înmulþire a pâinilor
29. Isus* a plecat din locurile acelea

ºi a venit lângã** Marea Galileii. S-a
suit pe munte ºi a ºezut jos acolo.

*Marc. 7.31. **Cap. 4.18.

30. Atunci* au venit la El multe
noroade, având cu ele ºchiopi, orbi,
muþi, ciungi ºi mulþi alþi bolnavi. I-au
pus la picioarele Lui, ºi El i-a tãmã-
duit; *Isa. 35.5,6. Cap. 11.5. Luca 7.22.

31. aºa cã noroadele se mirau, când
au vãzut cã muþii vorbesc, ciungii se
însãnãtoºesc, ºchiopii umblã, ºi orbii
vãd; ºi slãveau pe Dumnezeul lui
Israel.
32. Isus* a chemat pe ucenicii Sãi

ºi le-a zis: „Mi-este milã de gloata
aceasta; cãci iatã cã de trei zile
aºteaptã lângã Mine ºi n-au ce mânca.
Nu vreau sã le dau drumul flãmânzi,
ca nu cumva sã leºine de foame pe
drum.” *Marc. 8.1.

33. Ucenicii* I-au zis: „De unde sã
luãm în pustiul acesta atâtea pâini ca
sã sãturãm atâta gloatã?” *2 Împ. 4.43.

34. „Câte pâini aveþi?”, i-a întrebat
Isus. „ªapte”, I-au rãspuns ei, „ºi
puþini peºtiºori”.
35. Atunci Isus a poruncit norodului

sã ºadã pe pãmânt.
36. A luat* cele ºapte pâini ºi

peºtiºorii ºi, dupã ce a mulþumit** lui
Dumnezeu, a frânt ºi a dat ucenicilor,
iar ucenicii au împãrþit norodului.

*Cap. 14.19. **1 Sam. 9.13. Luca 22.19.

37. Au mâncat toþi ºi s-au sãturat; ºi 
s-au ridicat ºapte coºniþe pline cu
rãmãºiþele de firimituri.
38. Cei ce mâncaserã erau patru mii

de bãrbaþi, afarã de femei ºi de copii.
39. În urmã* Isus a dat drumul

noroadelor, S-a suit în corabie ºi a
trecut în þinutul Magdalei. *Marc. 8.10.

Aluatul fariseilor

161. Fariseii* ºi saducheii s-au
apropiat de Isus ºi, ca sã-L ispi-

teascã, I-au cerut sã le arate un semn
din cer.

*Cap. 12.38. Marc. 8.11. Luca 11.16; 12.54-56. 1 Cor. 1.22.

2. Drept rãspuns, Isus le-a zis: „Când
se însereazã, voi ziceþi: „Are sã fie
vreme frumoasã, cãci cerul este roºu.”
3. ªi dimineaþa, ziceþi: „Astãzi are

sã fie furtunã, cãci cerul este roºu-
posomorât.” Fãþarnicilor, faþa cerului
ºtiþi s-o deosebiþi, ºi semnele vremu-
rilor nu le puteþi deosebi?
4. Un neam* viclean ºi preacurvar

cere un semn; nu i se va da alt semn
decât semnul prorocului Iona.”

Apoi i-a lãsat ºi a plecat. *Cap. 12.39.

5. Ucenicii trecuserã* de cealaltã parte
ºi uitaserã sã ia pâini. *Marc. 8.14.

6. Isus le-a zis: „Luaþi seama* ºi
pãziþi-vã de aluatul fariseilor ºi al
saducheilor.” *Luca 12.1.

7. Ucenicii se gândeau în ei ºi ziceau:
„Ne zice aºa pentru cã n-am luat
pâini!”
8. Isus, care cunoºtea lucrul acesta,

le-a zis: „Puþin credincioºilor, pentru
ce vã gândiþi cã n-aþi luat pâini?
9. Tot* nu înþelegeþi? ªi nici nu vã

mai aduceþi aminte de cele cinci pâini
pentru cei cinci mii de oameni ºi câte
coºuri aþi ridicat? *Cap. 14.17. Ioan 6.9.

10. Nici* de cele ºapte pâini pentru
cei patru mii de oameni ºi câte coºniþe
aþi ridicat? *Cap. 15.34.

11. Cum nu înþelegeþi cã nu v-am
spus de pâini; ci v-am spus sã vã
pãziþi de aluatul fariseilor ºi al sadu-
cheilor?”
12. Atunci au înþeles ei cã nu le

zisese sã se pãzeascã de aluatul pâinii,
ci de învãþãtura fariseilor ºi a sadu-
cheilor.

Isus în þinutul Cezareii lui Filip
13. Isus a venit în pãrþile Cezareii lui

Filip ºi a întrebat pe ucenicii Sãi:
„Cine* zic oamenii cã sunt Eu, Fiul
omului?” *Marc. 8.27. Luca 9.18.

14. Ei* au rãspuns: „Unii zic cã eºti
Ioan Botezãtorul; alþii: Ilie; alþii:
Ieremia sau unul din proroci.”

*Cap. 14.2. Luca 9.7-9.

15. „Dar voi”, le-a zis El, „cine ziceþi
cã sunt?”
16. Simon Petru, drept rãspuns, I-a zis:

„Tu* eºti Hristosul, Fiul Dumnezeului
celui Viu!” *Cap. 14.33. Marc. 8.29. Luca 9.20. 
Ioan 6.69; 11.27. Fapt. 8.37; 9.20. Evr. 1.2,5. 1 Ioan 4.15; 5.5.

17. Isus a luat din nou cuvântul ºi i-a
zis: „Ferice de tine, Simone, fiul lui
Iona; fiindcã* nu carnea ºi sângele þi-a
descoperit lucrul acesta, ci Tatãl**
Meu care este în ceruri.

*Efes. 2.8. **1 Cor. 2.10. Gal. 1.16.

18. ªi Eu îþi spun: tu* eºti Petru1, ºi
pe** aceastã piatrã2 voi zidi Biserica
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Mea, ºi† porþile Locuinþei morþilor nu
o vor birui. *Ioan 1.42. **Efes. 2.20. 
Apoc. 21.14. †Iov 38.17. Ps. 9.13; 107.18. Isa. 38.10.

19. Îþi* voi da cheile Împãrãþiei
cerurilor, ºi orice vei lega pe pãmânt
va fi legat în ceruri, ºi orice vei
dezlega pe pãmânt va fi dezlegat în
ceruri.” *Cap. 18.18. Ioan 20.23.

20. Atunci* a poruncit ucenicilor Sãi
sã nu spunã nimãnui cã El este
Hristosul. *Cap. 17.9. Marc. 8.30. Luca 9.21.

Isus vesteºte 
patimile ºi moartea Sa

21. De atunci încolo, Isus a început
sã spunã* ucenicilor Sãi cã El trebuie
sã meargã la Ierusalim, sã pãtimeascã
mult din partea bãtrânilor, din partea
preoþilor celor mai de seamã ºi din
partea cãrturarilor; cã are sã fie omo-
rât ºi cã a treia zi are sã învie.
*Cap. 20.17. Marc. 8.31; 9.31; 10.33. Luca 9.22; 18.31; 24.6,7.

22. Petru L-a luat deoparte ºi a
început sã-L mustre, zicând: „Sã Te
fereascã Dumnezeu, Doamne! Sã nu
Þi se întâmple aºa ceva!”
23. Dar Isus S-a întors ºi a zis lui

Petru: „Înapoia Mea, Satano*: tu**
eºti o piatrã de poticnire pentru Mine!
Cãci gândurile tale nu sunt gândurile
lui Dumnezeu, ci gânduri de ale
oamenilor.” *2 Sam. 19.22. **Rom. 8.7.

24. Atunci* Isus a zis ucenicilor Sãi:
„Dacã voieºte cineva sã vinã dupã
Mine, sã se lepede de sine, sã-ºi ia
crucea ºi sã Mã urmeze. *Cap. 10.38. Marc. 
8.34. Luca 9.23; 14.27. Fapt. 14.22. 1 Tes. 3.3. 2 Tim. 3.12.

25. Pentru cã oricine* va vrea sã-ºi
scape viaþa o va pierde; dar oricine îºi
va pierde viaþa pentru Mine o va
câºtiga. *Luca 17.33. Ioan 12.25.

26. ªi ce ar folosi unui om sã câºtige
toatã lumea, dacã ºi-ar pierde sufletul?
Sau ce* ar da un om în schimb pentru
sufletul sãu? *Ps. 49.7,8.

27. Cãci Fiul* omului are sã vinã în
slava Tatãlui Sãu cu** îngerii Sãi; ºi†
atunci va rãsplãti fiecãruia dupã fap-
tele lui. *Cap. 26.64. Marc. 8.38. 
Luca 9.26. **Dan. 7.10. Zah. 14.5. Cap. 25.31. Iuda 14. †Iov
34.11. Ps. 62.12. Prov. 24.12. Ier. 17.10; 32.19. Rom. 2.6. 
1 Cor. 3.8. 2 Cor. 5.10. 1 Pet. 1.17. Apoc. 2.23; 22.12.

28. Adevãrat vã spun cã* unii din cei
ce stau aici nu vor gusta moartea pânã
nu vor vedea pe Fiul omului venind în
Împãrãþia Sa.” *Marc. 9.1. Luca 9.27.

Schimbarea la faþã

171. Dupã* ºase zile, Isus a luat cu
El pe Petru, Iacov ºi Ioan, fratele

lui, ºi i-a dus la o parte pe un munte
înalt. *Marc. 9.2. Luca 9.28.

2. El S-a schimbat la faþã înaintea lor;
faþa Lui a strãlucit ca soarele, ºi
hainele I s-au fãcut albe ca lumina.
3. ªi iatã cã li s-au arãtat Moise ºi

Ilie, stând de vorbã cu El.
4. Petru a luat cuvântul ºi a zis lui

Isus: „Doamne, este bine sã fim aici;
dacã vrei, am sã fac aici trei colibe:
una pentru Tine, una pentru Moise ºi
una pentru Ilie.”
5. Pe când* vorbea el încã, iatã cã i-a

acoperit un nor luminos cu umbra lui.
ªi din nor s-a auzit un glas care zicea:
„Acesta** este Fiul Meu preaiubit, în†
care Îmi gãsesc plãcerea Mea: de†† El
sã ascultaþi!”
*2 Pet. 1.17. **Cap. 3.17. Marc. 1.11. Luca 3.22. †Isa. 42.1.
††Deut. 18.15,19. Fapt. 3.22,23.

6. Când* au auzit, ucenicii au cãzut
cu feþele la pãmânt ºi s-au înspãi-
mântat foarte tare. *2 Pet. 1.18

7. Dar Isus S-a apropiat, S-a* atins
de ei ºi le-a zis: „Sculaþi-vã, nu vã
temeþi!” *Dan. 8.18; 9.21; 10.10,18.

8. Ei au ridicat ochii, ºi n-au vãzut pe
nimeni decât pe Isus singur.
9. Pe când se coborau din munte,

Isus* le-a dat porunca urmãtoare: „Sã
nu spuneþi nimãnui de vedenia aceasta,
pânã va învia Fiul omului din morþi.”

*Cap. 16.20. Marc. 8.30; 9.9.

10. Ucenicii I-au pus întrebarea
urmãtoare: „Oare* de ce zic cãrturarii
cã întâi trebuie sã vinã Ilie?”

*Mal. 4.5. Cap. 11.14. Marc. 9.11.

11. Drept rãspuns, Isus le-a zis: „Este
adevãrat cã trebuie sã vinã întâi Ilie ºi
sã aºeze* din nou toate lucrurile.

*Mal. 4.6. Luca 1.16,17. Fapt. 3.21.

12. Dar* vã spun cã Ilie a ºi venit, ºi
ei nu l-au cunoscut, ci au** fãcut cu el
ce au vrut. Tot aºa are sã sufere ºi†
Fiul omului din partea lor.”

*Cap. 11.14. Marc. 9.12,13. **Cap. 15.3,10. †Cap. 16.21.

13. Ucenicii au înþeles atunci* cã le
vorbise despre Ioan Botezãtorul.

*Cap. 11.14.

Vindecarea unui lunatic
14. Când* au ajuns la norod, a venit

un om care a cãzut în genunchi
înaintea lui Isus ºi I-a zis:

*Marc. 9.14. Luca 9.37.

15. „Doamne, ai milã de fiul meu,
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cãci este lunatic ºi pãtimeºte rãu: de
multe ori cade în foc ºi de multe ori
cade în apã.
16. L-am adus la ucenicii Tãi, ºi n-au

putut sã-l vindece.”
17. „O, neam necredincios ºi pornit la

rãu!”, a rãspuns Isus. „Pânã când voi
fi cu voi? Pânã când vã voi suferi?
Aduceþi-l aici la Mine.”
18. Isus a certat dracul, care a ieºit

afarã din el. ªi bãiatul s-a tãmãduit
chiar în ceasul acela.
19. Atunci ucenicii au venit la Isus ºi 

I-au zis deoparte: „Noi de ce n-am
putut sã-l scoatem?”
20. „Din pricina puþinei voastre

credinþe”, le-a zis Isus. „Adevãrat vã
spun cã, dacã* aþi avea credinþã cât un
grãunte de muºtar, aþi zice muntelui
acestuia: „Mutã-te de aici acolo”, ºi s-ar
muta; nimic nu v-ar fi cu neputinþã.

*Cap. 21.21. Marc. 11.23. Luca 17.6. 1 Cor. 12.9; 13.2.

21. Dar acest soi de draci nu iese
afarã decât cu rugãciune ºi cu post.”

Isus vesteºte moartea ºi învierea Sa
22. Pe* când stãteau în Galileea, Isus 

le-a zis: „Fiul omului trebuie sã fie dat
în mâinile oamenilor. *Cap. 16.21; 20.17. 
Marc. 8.31; 9.30,31; 10.33. Luca 9.22,44; 18.31; 24.6,7.

23. Ei Îl vor omorî, dar a treia zi va
învia.” Ucenicii s-au întristat foarte
mult.

Isus plãteºte darea pentru Templu
24. Când au ajuns* în Capernaum, cei

ce strângeau darea pentru Templu1 au
venit la Petru ºi i-au zis: „Învãþãtorul
vostru nu plãteºte darea?” *Marc. 9.33.

25. „Ba da”, a zis Petru. ªi, când a
intrat în casã, Isus i-a luat înainte ºi 
i-a zis: „Ce crezi, Simone? Împãraþii
pãmântului de la cine iau dãri sau
biruri? De la fiii lor sau de la strãini?”
26. Petru I-a rãspuns: „De la strãini.”

ªi Isus i-a zis: „Aºadar, fiii sunt
scutiþi.
27. Dar, ca sã nu-i facem sã pãcã-

tuiascã, du-te la mare, aruncã undiþa
ºi trage afarã peºtele care va veni
întâi; deschide-i gura ºi vei gãsi în ea
o rublã2 pe care ia-o ºi dã-le-o lor,
pentru Mine ºi pentru tine.”

Cel mai mare în Împãrãþia cerurilor

18 1. În clipa aceea*, ucenicii s-au
apropiat de Isus ºi L-au întrebat:

„Cine este mai mare în Împãrãþia
cerurilor?” *Marc. 9.33. Luca 9.46; 22.24.

2. Isus a chemat la El un copilaº, l-a
pus în mijlocul lor 
3. ºi le-a zis: „Adevãrat vã spun cã,

dacã* nu vã veþi întoarce la Dumnezeu
ºi nu vã veþi face ca niºte copilaºi, cu
nici un chip nu veþi intra în Împãrãþia
cerurilor. *Ps. 131.2. 
Cap. 19.14. Marc. 10.14. Luca 18.16. 1 Cor. 14.20. 1 Pet. 2.2.

4. De aceea, oricine* se va smeri ca
acest copilaº va fi cel mai mare în
Împãrãþia cerurilor. *Cap. 20.27; 23.11.

5. ªi oricine* va primi un copilaº ca
acesta în Numele Meu Mã primeºte pe
Mine. *Cap. 10.42. Luca 9.48.

6. Dar* pentru oricine va face sã
pãcãtuiascã pe unul din aceºti micuþi,
care cred în Mine, ar fi mai de folos
sã i se atârne de gât o piatrã mare de
moarã ºi sã fie înecat în adâncul
mãrii. *Marc. 9.42. Luca 17.1,2.

7. Vai de lume, din pricina prileju-
rilor de pãcãtuire! Fiindcã nu se poate
sã nu vinã prilejuri* de pãcãtuire; dar
vai** de omul acela prin care vine
prilejul de pãcãtuire!

*Luca 17.1. 1 Cor. 11.19. **Cap. 26.24.

8. Acum, dacã* mâna ta sau piciorul
tãu te face sã cazi în pãcat, taie-le ºi
leapãdã-le de la tine. Este mai bine
pentru tine sã intri în viaþã ºchiop sau
ciung, decât sã ai douã mâini sau douã
picioare ºi sã fii aruncat în focul
veºnic. *Cap. 5.29,30. Marc. 9.43,45.

9. ªi dacã ochiul tãu te face sã cazi în
pãcat, scoate-l ºi leapãdã-l de la tine.
Este mai bine pentru tine sã intri în
viaþã numai cu un ochi, decât sã ai
amândoi ochii ºi sã fii aruncat în focul
gheenei.

Pilda cu oaia rãtãcitã
10. Feriþi-vã sã nu defãimaþi nici

mãcar pe unul din aceºti micuþi; cãci
vã spun cã îngerii* lor în ceruri vãd**
pururi faþa Tatãlui Meu care este în
ceruri.

*Ps. 34.7. Zah. 13.7. Evr. 1.14. **Est. 1.14. Luca 1.19.

11. Fiindcã* Fiul omului a venit sã
mântuiascã ce era pierdut.

*Luca 9.56; 19.10. Ioan 3.17; 12.47.

12. Ce* credeþi? Dacã un om are o
sutã de oi ºi se rãtãceºte una din ele,
nu lasã el pe cele nouãzeci ºi nouã pe
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munþi ºi se duce sã caute pe cea
rãtãcitã? *Luca 15.4.

13. ªi*, dacã i se întâmplã s-o gãseascã,
adevãrat vã spun cã are mai multã
bucurie de ea decât de cele nouãzeci ºi
nouã care nu se rãtãciserã.

*Lev. 19.17. Luca 17.3.

14. Tot aºa, nu este voia Tatãlui
vostru celui din ceruri sã piarã unul
mãcar din aceºti micuþi.

Iertarea greºelilor
15. Dacã fratele tãu a pãcãtuit împo-

triva ta, du-te ºi mustrã-l între tine ºi
el singur. Dacã te ascultã, ai* câºtigat
pe fratele tãu. *Iac. 5.20. 1 Pet. 3.1.

16. Dar, dacã nu te ascultã, mai ia cu
tine unul sau doi inºi, pentru ca orice
vorbã* sã fie sprijinitã pe mãrturia a
doi sau trei martori.

*Deut. 17.6; 19.15. Ioan 8.17. 2 Cor. 13.1. Evr. 10.28.

17. Dacã nu vrea sã asculte de ei,
spune-l bisericii; ºi, dacã nu vrea sã
asculte nici de bisericã, sã fie pentru
tine ca un pãgân* ºi ca un vameº.

*Rom. 16.17. 1 Cor. 5.9. 2 Tes. 3.6,14. 2 Ioan 10.

18. Adevãrat vã spun cã orice* veþi
lega pe pãmânt va fi legat în cer; ºi
orice veþi dezlega pe pãmânt va fi
dezlegat în cer.

*Cap. 16.19. Ioan 20.23. 1 Cor. 5.4. 

19. Vã* mai spun iarãºi cã, dacã doi
dintre voi se învoiesc pe pãmânt sã
cearã un lucru oarecare, le va** fi dat
de Tatãl Meu care este în ceruri.

*Cap. 5.24. **1 Ioan 3.22; 5.14.

20. Cãci acolo unde sunt doi sau trei
adunaþi în1 Numele Meu, sunt ºi Eu în
mijlocul lor.”

Pilda robului nemilostiv
21. Atunci Petru s-a apropiat de El ºi 

I-a zis: „Doamne, de câte ori sã iert pe
fratele meu când va pãcãtui împotriva
mea? Pânã* la ºapte ori?” *Luca 17.4.

22. Isus i-a zis: „Eu nu-þi zic pânã la
ºapte ori, ci* pânã la ºaptezeci de ori
câte ºapte. *Cap. 6.14. Marc. 11.25. Col. 3.13.

23. De aceea, Împãrãþia cerurilor se
aseamãnã cu un împãrat care a vrut sã
se socoteascã cu robii sãi.
24. A început sã facã socoteala ºi 

i-au adus pe unul care îi datora zece
mii de galbeni2.
25. Fiindcã el n-avea cu ce plãti,

stãpânul lui a poruncit sã-l* vândã pe

el, pe nevasta lui, pe copiii lui ºi tot ce
avea, ºi sã se plãteascã datoria.

*2 Împ. 4.1. Neem. 5.8.

26. Robul s-a aruncat la pãmânt, i s-a
închinat ºi a zis: „Doamne, mai îngã-
duie-mã, ºi-þi voi plãti tot.”
27. Stãpânul robului aceluia, fãcân-

du-i-se milã de el, i-a dat drumul ºi i-a
iertat datoria.
28. Robul acela, când a ieºit afarã, a

întâlnit pe unul din tovarãºii lui de
slujbã care-i era dator o sutã de lei. A
pus mâna pe el ºi-l strângea de gât,
zicând: „Plãteºte-mi ce-mi eºti dator.”
29. Tovarãºul lui s-a aruncat la

pãmânt, îl ruga ºi zicea: „Mai îngã-
duie-mã, ºi-þi voi plãti.”
30. Dar el n-a vrut, ci s-a dus ºi l-a

aruncat în temniþã, pânã va plãti
datoria.
31. Când au vãzut tovarãºii lui cele

întâmplate, s-au întristat foarte mult
ºi s-au dus de au spus stãpânului lor
toate cele petrecute.
32. Atunci stãpânul a chemat la el pe

robul acesta ºi i-a zis: „Rob viclean!
Eu þi-am iertat toatã datoria, fiindcã
m-ai rugat.
33. Oare nu se cãdea sã ai ºi tu milã

de tovarãºul tãu cum am avut eu milã
de tine?”
34. ªi stãpânul s-a mâniat ºi l-a dat

pe mâna chinuitorilor, pânã va plãti tot
ce datora.
35. Tot aºa* vã va face ºi Tatãl Meu

cel ceresc, dacã fiecare din voi nu
iartã din toatã inima pe fratele sãu.”

*Prov. 21.13. Cap. 6.12. Marc. 11.26. Iac. 2.13.

Despãrþirea bãrbatului de nevastã

191. Dupã* ce a sfârºit Isus cuvân-
tãrile acestea, a plecat din Galileea

ºi a venit în þinutul Iudeii, dincolo de
Iordan. *Marc. 10.1. Ioan 10.40.

2. Dupã* El au mers multe gloate; ºi
acolo a vindecat pe cei bolnavi.

*Cap. 12.15.

3. Fariseii au venit la El ºi, ca sã-L
ispiteascã, I-au zis: „Oare este îngã-
duit unui bãrbat sã-ºi lase nevasta
pentru orice pricinã?”
4. Drept rãspuns, El le-a zis: „Oare

n-aþi citit cã* Ziditorul, de la început
i-a fãcut parte bãrbãteascã ºi parte
femeiascã *Gen. 1.27; 5.2. Mal. 2.15.

5. ºi a zis: „De aceea* va lãsa omul
pe tatãl sãu ºi pe mama sa ºi se va lipi
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de nevasta sa, ºi cei doi vor** fi un
singur trup”?

*Gen. 2.24. Marc. 10.5-9. Efes. 5.31. **1 Cor. 6.16; 7.2.

6. Aºa cã nu mai sunt doi, ci un
singur trup. Deci, ce a împreunat
Dumnezeu, omul sã nu despartã.”
7. „Pentru* ce, dar”, I-au zis ei, „a

poruncit Moise ca bãrbatul sã dea
nevestei o carte de despãrþire ºi s-o
lase?” *Deut. 24.1. Cap. 5.31.

8. Isus le-a rãspuns: „Din pricina
împietririi inimilor voastre a îngãduit
Moise sã vã lãsaþi nevestele; dar de la
început n-a fost aºa.
9. Eu*, însã, vã spun cã oricine îºi

lasã nevasta, afarã de pricinã de curvie,
ºi ia pe alta de nevastã preacurveºte;
ºi cine ia de nevastã pe cea lãsatã de
bãrbat preacurveºte.”

*Cap. 5.32. Marc. 10.11. Luca 16.18. 1 Cor. 7.10,11.

10. Ucenicii Lui I-au zis: „Dacã*
astfel stã lucrul cu bãrbatul ºi nevasta
lui, nu este de folos sã se însoare.”

*Prov. 21.19.

11. El le-a rãspuns: „Nu* toþi pot
primi cuvântul acesta, ci numai aceia
cãrora le este dat. *1 Cor. 7.2,7,9,17.

12. Fiindcã sunt fameni, care s-au
nãscut aºa din pântecele maicii lor; sunt
fameni, care au fost fãcuþi fameni* de
oameni; ºi sunt fameni, care singuri
s-au fãcut fameni pentru Împãrãþia
cerurilor. Cine poate sã primeascã
lucrul acesta, sã-l primeascã.”

*1 Cor. 7.32,34; 9.5,15.

Isus ºi copilaºii
13. Atunci* I-au adus niºte copilaºi,

ca sã-ªi punã mâinile peste ei ºi sã Se
roage pentru ei. Dar ucenicii îi certau.

*Marc. 10.13. Luca 18.15.

14. ªi Isus le-a zis: „Lãsaþi copilaºii
sã vinã la Mine ºi nu-i opriþi, cãci
Împãrãþia cerurilor este a* celor ca
ei.” *Cap. 18.3.

15. Dupã ce ªi-a pus mâinile peste ei,
a plecat de acolo.

Tânãrul bogat
16. Atunci* s-a apropiat de Isus un

om ºi I-a zis: „Învãþãtorule**, ce bine
sã fac, ca sã am viaþa veºnicã?”

*Marc. 10.17. Luca 18.18. **Luca 10.25.

17. El i-a rãspuns: „De ce mã întrebi:
„Ce bine?” Binele este Unul singur.
Dar dacã vrei sã intri în viaþã, pãzeºte
poruncile.”
18. „Care?”, I-a zis el. ªi Isus i-a

rãspuns: „Sã* nu ucizi; sã nu prea-

curveºti; sã nu furi; sã nu faci o mãrtu-
risire mincinoasã; *Exod 20.13. Deut. 5.17.

19. sã cinsteºti* pe tatãl tãu ºi pe
mama ta”; ºi: „Sã** iubeºti pe aproa-
pele tãu ca pe tine însuþi.” *Cap. 15.4. 
**Lev. 19.18. Cap. 22.39. Rom. 13.9. Gal. 5.14. Iac. 2.8.

20. Tânãrul I-a zis: „Toate aceste
porunci le-am pãzit cu grijã din
tinereþea mea; ce-mi mai lipseºte?”
21. „Dacã vrei sã fii desãvârºit”, i-a

zis Isus, „du-te* de vinde ce ai, dã la
sãraci ºi vei avea o comoarã în cer!
Apoi vino ºi urmeazã-Mã.” *Cap. 6.20. 
Luca 12.33; 16.9. Fapt. 2.45; 4.34,35. 1 Tim. 6.18,19.

22. Când a auzit tânãrul vorba aceasta,
a plecat foarte întristat; pentru cã avea
multe avuþii.
23. Isus a zis ucenicilor Sãi: „Adevãrat

vã spun cã greu* va intra un bogat în
Împãrãþia cerurilor.

*Cap. 13.22. Marc. 10.24. 1 Cor. 1.26. 1 Tim. 6.9,10.

24. Vã mai spun iarãºi cã este mai
uºor sã treacã o cãmilã prin urechea
acului, decât sã intre un bogat în
Împãrãþia lui Dumnezeu.”
25. Ucenicii, când au auzit lucrul

acesta, au rãmas uimiþi de tot ºi au zis:
„Cine poate, atunci, sã fie mântuit?”
26. Isus S-a uitat þintã la ei ºi le-a

zis: „La oameni lucrul acesta este cu
neputinþã, dar la* Dumnezeu toate
lucrurile sunt cu putinþã.”
*Gen. 18.14. Iov 42.2. Ier. 32.17. Zah. 8.6. Luca 1.37; 18.27.

Moºtenirea vieþii veºnice
27. Atunci* Petru a luat cuvântul ºi 

I-a zis: „Iatã cã noi** am lãsat tot ºi
Te-am urmat; ce rãsplatã vom avea?”
*Marc. 10.28. Luca 18.28. **Deut. 33.9. Cap. 4.20. Luca 5.11.

28. Isus le-a rãspuns: „Adevãrat vã
spun cã atunci când va sta Fiul omului
pe scaunul de domnie al mãririi Sale,
la înnoirea tuturor lucrurilor, voi, care
M-aþi urmat, veþi* ºedea ºi voi pe
douãsprezece scaune de domnie ºi veþi
judeca pe cele douãsprezece seminþii
ale lui Israel.

*Cap. 20.21. Luca 22.28-30.1 Cor. 6.2,3. Apoc. 2.26.

29. ªi oricine* a lãsat case, sau fraþi,
sau surori, sau tatã, sau mamã, sau
nevastã, sau feciori, sau holde, pentru
Numele Meu, va primi însutit ºi va
moºteni viaþa veºnicã.

*Marc. 10.29,30. Luca 18.29,30.

30. Dar* mulþi din cei dintâi vor fi
cei din urmã, ºi mulþi din cei din urmã
vor fi cei dintâi.

*Cap. 20.16; 21.31,32. Marc. 10.31. Luca 13.30.
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Pilda lucrãtorilor viei

201. Fiindcã Împãrãþia cerurilor se
aseamãnã cu un gospodar care a

ieºit dis-de-dimineaþã sã-ºi tocmeascã
lucrãtori la vie.
2. S-a învoit cu lucrãtorii cu câte un

leu pe zi ºi i-a trimis la vie.
3. A ieºit pe la ceasul al treilea ºi a

vãzut pe alþii stând în piaþã fãrã lucru.
4. „Duceþi-vã ºi voi în via mea”, le-a

zis el, „ºi vã voi da ce va fi cu
dreptul.” ªi s-au dus.
5. A ieºit iarãºi pe la ceasul al ºaselea

ºi al nouãlea ºi a fãcut la fel.
6. Când a ieºit pe la ceasul al

unsprezecelea, a gãsit pe alþii stând în
piaþã ºi le-a zis: „De ce staþi aici toatã
ziua fãrã lucru?”
7. Ei i-au rãspuns: „Pentru cã nu ne-a

tocmit nimeni.” „Duceþi-vã ºi voi în
via mea”, le-a zis el, „ºi veþi primi ce
va fi cu dreptul.”
8. Seara, stãpânul viei a zis isprav-

nicului sãu: „Cheamã pe lucrãtori ºi
dã-le plata, începând de la cei de pe
urmã, pânã la cei dintâi.”
9. Cei din ceasul al unsprezecelea au

venit ºi au luat fiecare câte un leu.
10. Când au venit cei dintâi, socoteau

cã vor primi mai mult; dar au primit ºi
ei tot câte un leu de fiecare.
11. Dupã ce au primit banii, cârteau

împotriva gospodarului 
12. ºi ziceau: „Aceºtia de pe urmã 

n-au lucrat decât un ceas, ºi la platã 
i-ai fãcut deopotrivã cu noi, care am
suferit greul ºi zãduful zilei.”
13. Drept rãspuns, el a zis unuia

dintre ei: „Prietene, þie nu-þi fac nici o
nedreptate; nu te-ai tocmit cu mine cu
un leu?
14. Ia-þi ce þi se cuvine ºi pleacã. Eu

vreau sã plãtesc ºi acestuia din urmã
ca ºi þie.
15. Nu pot* sã fac ce vreau cu ce-i al

meu? Ori** este ochiul tãu rãu, fiindcã
eu sunt bun?”

*Rom. 9.2. **Deut. 15.9. Prov. 23.6. Cap. 6.23.

16. Tot aºa*, cei din urmã vor fi cei
dintâi, ºi cei dintâi vor fi cei din urmã;
pentru** cã mulþi sunt chemaþi, dar
puþini sunt aleºi.” *Cap. 19.30. **Cap. 22.14.

Isus vesteºte moartea ºi învierea Sa
17. Pe când* Se suia Isus la Ierusa-

lim, pe drum, a luat deoparte pe cei
doisprezece ucenici ºi le-a zis:

*Marc. 10.32. Luca 18.31. Ioan 12.12.

18. „Iatã* cã ne suim la Ierusalim, ºi
Fiul omului va fi dat în mâinile preo-
þilor celor mai de seamã ºi cãrturarilor.
Ei Îl vor osândi la moarte *Cap. 16.21.

19. ºi-L* vor da în mâinile Neamu-
rilor, ca sã-L batjocoreascã, sã-L batã
ºi sã-L rãstigneascã; dar a treia zi va
învia.” *Cap. 27.2. 
Marc. 15.1,16, etc. Luca 23.1. Ioan 18.28, etc. Fapt. 3.13.

Cererea fiilor lui Zebedei
20. Atunci* mama fiilor** lui Zebe-

dei s-a apropiat de Isus împreunã cu
fiii ei ºi I s-a închinat, vrând sã-I facã
o cerere. *Marc. 10.35. **Cap. 4.21.

21. El a întrebat-o: „Ce vrei?” „Porun-
ceºte”, I-a zis ea, „ca, în Împãrãþia Ta,
aceºti doi fii ai mei sã ºadã* unul la
dreapta ºi altul la stânga Ta.” *Cap. 19.28.

22. Drept rãspuns Isus a zis: „Nu ºtiþi
ce cereþi. Puteþi voi sã beþi paharul* pe
care am sã-l beau Eu ºi sã fiþi botezaþi
cu botezul** cu care am sã fiu botezat
Eu?” „Putem”, I-au zis ei. *Cap. 26.39,42. 
Marc. 14.36. Luca 22.42. Ioan 18.16. **Luca 12.50.

23. ªi El le-a rãspuns: „Este adevã-
rat* cã veþi bea paharul Meu ºi veþi fi
botezaþi cu botezul cu care am sã fiu
botezat Eu; dar a ºedea la dreapta ºi la
stânga Mea nu atârnã de Mine s-o**
dau, ci este pãstratã pentru aceia
pentru care a fost pregãtitã de Tatãl
Meu.”

*Fapt. 12.2. Rom. 8.17. 2 Cor. 1.7. Apoc. 1.9. **Cap. 25.34.

24. Cei zece, când* au auzit, s-au
mâniat pe cei doi fraþi.

*Marc. 10.41. Luca 22.24,25.

25. Isus i-a chemat ºi le-a zis: „ªtiþi
cã domnitorii Neamurilor domnesc
peste ele, ºi mai marii lor le poruncesc
cu stãpânire.
26. Între* voi sã nu fie aºa. Ci oricare**

va vrea sã fie mare între voi sã fie
slujitorul vostru;

*1 Pet. 5.3. **Cap. 23.11. Marc. 9.35; 10.43.

27. ºi* oricare va vrea sã fie cel
dintâi între voi sã vã fie rob. *Cap. 18.4.

28. Pentru* cã nici Fiul** omului 
n-a venit sã I se slujeascã, ci† El sã
slujeascã ºi sã-ªi†† dea viaþa ca
rãscumpãrare pentru*† mulþi.”
*Ioan 13.4. **Filp. 2.7. †Luca 22.27. Ioan 13.14. ††Isa.
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. Evr. 9.28.

Doi orbi vindecaþi la Ierihon
29. Când* au ieºit din Ierihon, o mare

gloatã a mers dupã Isus.
*Marc. 10.46. Luca 18.35.
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30. ªi doi* orbi ºedeau lângã drum.
Ei au auzit cã trece Isus ºi au început
sã strige: „Ai milã de noi, Doamne,
Fiul lui David!” *Cap. 9.27.

31. Gloata îi certa sã tacã. Dar ei mai
tare strigau: „Ai milã de noi, Doamne,
Fiul lui David!”
32. Isus S-a oprit, i-a chemat ºi le-a

zis: „Ce vreþi sã vã fac?”
33. „Doamne”, I-au zis ei, „sã ni se

deschidã ochii!”
34. Lui Isus I s-a fãcut milã de ei, 

S-a atins de ochii lor, ºi îndatã orbii
ºi-au cãpãtat vederea, ºi au mers dupã
El.

Intrarea lui Isus în Ierusalim

211. Când* s-au apropiat de Ieru-
salim ºi au ajuns la Betfaghe,

înspre Muntele** Mãslinilor, Isus a
trimis doi ucenici 

*Marc. 11.1. Luca 19.29. **Zah. 14.14.

2. ºi le-a zis: „Duceþi-vã în satul
dinaintea voastrã: în el veþi gãsi îndatã
o mãgãriþã legatã ºi un mãgãruº îm-
preunã cu ea; dezlegaþi-i ºi aduceþi-i la
Mine.
3. Dacã vã va zice cineva ceva, sã

spuneþi cã Domnul are trebuinþã de ei.
ªi îndatã îi va trimite.”
4. Dar toate aceste lucruri s-au

întâmplat ca sã se împlineascã ce
fusese vestit prin prorocul care zice:
5. „Spuneþi* fiicei Sionului: „Iatã,

Împãratul tãu vine la tine, blând ºi
cãlare pe un mãgar, pe un mãgãruº,
mânzul unei mãgãriþe.”

*Isa. 62.11. Zah. 9.9. Ioan 12.15.

6. Ucenicii* s-au dus ºi au fãcut cum
le poruncise Isus. *Marc. 11.4.

7. Au adus mãgãriþa ºi mãgãruºul, 
ºi-au* pus hainele peste ei, ºi El a
ºezut deasupra. *2 Împ. 9.13.

8. Cei mai mulþi din norod îºi aºter-
neau hainele pe drum; alþii* tãiau
ramuri din copaci ºi le presãrau pe
drum. *Lev. 23.40. Ioan 12.13.

9. Noroadele care mergeau înaintea
lui Isus ºi cele ce veneau în urmã,
strigau: „Osana*, Fiul lui David!
Binecuvântat** este Cel ce vine în
Numele Domnului! Osana în cerurile
preaînalte!” *Ps. 118.25. **Ps. 118.26. Cap. 23.39.

Gonirea vânzãtorilor din Templu
10. Când* a intrat în Ierusalim, toatã

cetatea s-a pus în miºcare, ºi fiecare
zicea: „Cine este Acesta?”

*Marc. 11.15. Luca 19.45. Ioan 2.13,15.

11. „Este Isus, Prorocul* din Nazaretul
Galileii”, rãspundeau noroadele.

*Cap. 2.23. Luca 7.16. Ioan 6.14; 7.40; 9.17.

12. Isus a intrat* în Templul lui Dum-
nezeu. A dat afarã pe toþi cei ce vindeau
ºi cumpãrau în Templu, a rãsturnat
mesele schimbãtorilor** de bani ºi
scaunele celor ce vindeau porumbei

*Marc. 11.11. Luca 19.45. Ioan 2.15. **Deut. 14.25.

13. ºi le-a zis: „Este scris: „Casa* Mea
se va chema o casã de rugãciune.” Dar**
voi aþi fãcut din ea o peºterã de tâlhari.”

*Isa. 56.7. **Ier. 7.11. Marc. 11.17. Luca 19.46.

14. Niºte orbi ºi ºchiopi au venit la El
în Templu, ºi El i-a vindecat.
15. Dar preoþii cei mai de seamã ºi

cãrturarii, când au vãzut minunile pe
care le fãcea, ºi pe copii strigând în
Templu ºi zicând: „Osana, Fiul lui
David!”, s-au umplut de mânie.
16. ªi I-au zis: „Auzi ce zic aceºtia?”

„Da”, le-a rãspuns Isus. „Oare n-aþi
citit niciodatã cuvintele acestea: „Tu
ai scos laude din* gura pruncilor ºi din
gura celor ce sug”?” *Ps. 8.2.

17. ªi, lãsându-i, a ieºit afarã din
cetate ºi S-a îndreptat spre Betania*
ºi a mas acolo. *Marc. 11.11. Ioan 11.18.

Blestemarea smochinului
18. Dimineaþa*, pe când Se întorcea

în cetate, I-a fost foame. *Marc. 11.12.

19. A vãzut* un smochin lângã drum
ºi S-a apropiat de el; dar n-a gãsit
decât frunze, ºi i-a zis: „De acum
încolo, în veac sã nu mai dea rod din
tine!” ªi îndatã smochinul s-a uscat.

*Marc. 11.13.

20. Ucenicii, când* au vãzut acest
lucru, s-au mirat ºi au zis: „Cum de s-a
uscat smochinul acesta într-o clipã?”

*Marc. 11.20.

21. Drept rãspuns, Isus le-a zis:
„Adevãrat vã spun cã, dacã* veþi avea
credinþã ºi nu** vã veþi îndoi, veþi
face nu numai ce s-a fãcut smochi-
nului acestuia; ci† chiar dacã aþi zice
muntelui acestuia: „Ridicã-te de aici
ºi aruncã-te în mare”, se va face.

*Cap. 17.20. Luca 17.6. **Iac. 1.6. †1 Cor. 13.2.

22. Tot* ce veþi cere cu credinþã, prin
rugãciune, veþi primi.”
*Cap. 7.7. Marc. 11.24. Luca 11.9. Ioan 3.22; 5.15. Iac. 5.16. 

Puterea lui Isus – Pilda celor doi fii
23. Isus* S-a dus în Templu; ºi, pe

când învãþa norodul, au venit la El
preoþii cei mai de seamã ºi bãtrânii
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norodului ºi I-au zis**: „Cu ce putere
faci Tu lucrurile acestea ºi cine Þi-a
dat puterea aceasta?”

*Marc. 11.27. Luca 20.1. **Exod 2.14. Fapt. 4.7; 7.27.

24. Drept rãspuns, Isus le-a zis: „Vã
voi pune ºi Eu o întrebare; ºi dacã-Mi
veþi rãspunde la ea, vã voi spune ºi Eu
cu ce putere fac aceste lucruri.
25. Botezul lui Ioan de unde venea?

Din cer sau de la oameni?” Dar ei
vorbeau între ei ºi ziceau: „Dacã vom
rãspunde: „Din cer”, ne va spune:
„Atunci de ce nu l-aþi crezut?”
26. ªi dacã vom rãspunde: „De la

oameni”, ne temem de norod, pentru
cã* toþi socotesc pe Ioan drept proroc.”

*Cap. 14.5. Marc. 6.20. Luca 20.6.

27. Atunci au rãspuns lui Isus: „Nu
ºtim!” ªi El, la rândul Lui, le-a zis:
„Nici Eu nu vã voi spune cu ce putere
fac aceste lucruri.
28. Ce credeþi? Un om avea doi

feciori; ºi s-a dus la cel dintâi ºi i-a
zis: „Fiule, du-te astãzi de lucreazã în
via mea!”
29. „Nu vreau”, i-a rãspuns el. În

urmã, i-a pãrut rãu ºi s-a dus.
30. S-a dus ºi la celãlalt ºi i-a spus tot

aºa. ªi fiul acesta a rãspuns: „Mã duc,
doamne!” ªi nu s-a dus.
31. Care din amândoi a fãcut voia

tatãlui sãu?” „Cel dintâi”, au rãspuns
ei. ªi Isus le-a zis: „Adevãrat* vã spun
cã vameºii ºi curvele merg înaintea
voastrã în Împãrãþia lui Dumnezeu.

*Luca 7.29,50.

32. Fiindcã Ioan* a venit la voi
umblând în calea neprihãnirii, ºi nu 
l-aþi crezut. Dar** vameºii ºi curvele
l-au crezut: ºi, mãcar cã aþi vãzut
lucrul acesta, nu v-aþi cãit, în urmã, ca
sã-l credeþi. *Cap. 3.1, etc. **Luca 3.12,13.

Pilda vierilor
33. Ascultaþi o altã pildã. Era un om,

un gospodar care* a sãdit o vie. A
împrejmuit-o cu un gard, a sãpat un
teasc în ea ºi a zidit un turn. Apoi a
dat-o unor vieri ºi a plecat** în altã
þarã. *Ps. 80.9. Cânt. 8.11. 
Isa. 5.1. Ier. 2.21. Marc. 12.1. Luca 20.9. **Cap. 25.14,15.

34. Când a venit vremea roadelor, a
trimis pe robii sãi la vieri, ca* sã ia
partea lui de rod. *Cânt. 8.11,12.

35. Vierii* au pus mâna pe robii lui,
ºi pe unul l-au bãtut, pe altul l-au
omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre.

*2 Cron. 24.21; 36.16. Neem. 9.26. Cap. 5.12;
23.34,37. Fapt. 7.52. 1 Tes. 2.15. Evr. 11.36,37.

36. A mai trimis alþi robi, mai mulþi
decât cei dintâi; ºi vierii i-au primit la
fel.
37. La urmã, a trimis la ei pe fiul sãu,

zicând: „Vor primi cu cinste pe fiul
meu!”
38. Dar vierii, când au vãzut pe fiul, au

zis între ei: „Iatã* moºtenitorul; veniþi**
sã-l omorâm ºi sã punem stãpânire pe
moºtenirea lui.” *Ps. 2.8. 
Evr. 1.2. **Ps. 2.2. Cap. 26.3; 27.1. Ioan 11.53. Fapt. 4.27.

39. ªi* au pus mâna pe el, l-au scos
afarã din vie ºi l-au omorât.
*Cap. 26.50, etc. Marc. 14.46, etc. Luca 22.54, etc. Ioan
18.12, etc. Fapt. 2.23.

40. Acum, când va veni stãpânul viei,
ce va face el vierilor acelora?”
41. Ei I-au rãspuns*: „Pe ticãloºii

aceia ticãlos îi va pierde**, ºi† via o
va da altor vieri, care-i vor da roadele
la vremea lor.” *Luca 20.16. **Luca 21.24. 
Evr. 2.3. †Fapt. 13.46; 15.7; 18.6; 38.28. Rom. 9-11.

42. Isus le-a zis: „N-aþi* citit nicio-
datã în Scripturi cã: „Piatra pe care au
lepãdat-o zidarii a ajuns sã fie pusã în
capul unghiului; Domnul a fãcut acest
lucru ºi este minunat în ochii noºtri”?
*Ps. 118.22. Isa. 28.16. Marc. 12.10. Luca 20.17. Fapt. 4.11.
Efes. 2.20. 1 Pet. 2.6,7.

43. De aceea, vã spun cã* Împãrãþia
lui Dumnezeu va fi luatã de la voi ºi
va fi datã unui neam care va aduce
roadele cuvenite. *Cap. 8.12.

44. Cine va* cãdea peste piatra
aceasta va** fi zdrobit de ea; iar pe
acela peste care va cãdea ea, îl va
spulbera.” *Isa. 8.14,15. Zah. 12.3. 
Luca 20.18. Rom. 9.33. 1 Pet. 2.8. **Isa. 60.12. Dan. 2.44.

45. Dupã ce au auzit pildele Lui,
preoþii cei mai de seamã ºi fariseii au
înþeles cã Isus vorbeºte despre ei 
46. ºi cãutau sã-L prindã; dar se temeau

de noroade, pentru cã ele* Îl socoteau
drept proroc.

*Vers. 11. Luca 7.16. Ioan 7.40.

Pilda nunþii fiului de împãrat

22 1. Isus a* luat cuvântul ºi le-a
vorbit iarãºi în pilde. ªi a zis:

*Luca 14.16. Apoc. 19.7,9.

2. „Împãrãþia cerurilor se aseamãnã
cu un împãrat care a fãcut nuntã fiului
sãu.
3. A trimis pe robii sãi sã cheme pe

cei poftiþi la nuntã; dar ei n-au vrut sã
vinã.
4. A trimis iarãºi alþi robi ºi le-a zis:

„Spuneþi celor poftiþi: „Iatã cã am gãtit
ospãþul meu; juncii* ºi vitele mele cele
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îngrãºate au fost tãiate; toate sunt gata,
veniþi la nuntã.” *Prov. 9.2.

5. Dar ei, fãrã sã le pese de poftirea
lui, au plecat: unul la holda lui, ºi altul
la negustoria lui.
6. Ceilalþi au pus mâna pe robi, ºi-au

bãtut joc de ei ºi i-au omorât.
7. Când a auzit împãratul, s-a mâniat; a

trimis oºtile* sale, a nimicit pe ucigaºii
aceia ºi le-a ars cetatea.

*Dan. 9.26. Luca 19.27.

8. Atunci a zis robilor sãi: „Nunta
este gata; dar cei poftiþi n-au fost
vrednici* de ea. *Cap. 10.11,13. Fapt. 13.46.

9. Duceþi-vã, dar, la rãspântiile dru-
murilor ºi chemaþi la nuntã pe toþi
aceia pe care-i veþi gãsi.”
10. Robii au ieºit la rãspântii, au*

strâns pe toþi pe care i-au gãsit, ºi buni
ºi rãi, ºi odaia ospãþului de nuntã s-a
umplut de oaspeþi. *Cap. 13.38,47.

11. Împãratul a intrat sã-ºi vadã
oaspeþii; ºi a zãrit acolo pe un om care*
nu era îmbrãcat în haina de nuntã.

*2 Cor. 5.3. Efes. 4.24. Col. 3.10,12. Apoc. 3.4; 16.15; 19.8.

12. „Prietene”, i-a zis el, „cum ai
intrat aici fãrã sã ai hainã de nuntã?”
Omul acela a amuþit.
13. Atunci împãratul a zis slujitorilor

sãi: „Legaþi-i mâinile ºi picioarele ºi
luaþi-l ºi aruncaþi-l în* întunericul de
afarã; acolo va fi plânsul ºi scrâºnirea
dinþilor. *Cap. 8.12.

14. Cãci* mulþi sunt chemaþi, dar
puþini sunt aleºi.” *Cap. 20.16.

Birul
15. Atunci* fariseii s-au dus ºi s-au

sfãtuit cum sã prindã pe Isus cu vorba.
*Marc. 12.13. Luca 20.20.

16. Au trimis la El pe ucenicii lor
împreunã cu irodianii, care I-au zis:
„Învãþãtorule, ºtim cã eºti adevãrat ºi cã
înveþi pe oameni calea lui Dumnezeu
în adevãr, fãrã sã-Þi pese de nimeni,
pentru cã nu cauþi la faþa oamenilor.
17. Spune-ne, dar, ce crezi? Se cade

sã plãtim bir cezarului sau nu?”
18. Isus, care le cunoºtea vicleºugul,

a rãspuns: „Pentru ce Mã ispitiþi,
fãþarnicilor?
19. Arãtaþi-Mi banul birului.” ªi ei 

I-au adus un ban1.
20. El i-a întrebat: „Chipul acesta ºi

slovele scrise pe el ale cui sunt?”
21. „Ale cezarului”, I-au rãspuns ei.

Atunci El le-a zis: „Daþi*, dar, ceza-

rului ce este al cezarului, ºi lui Dum-
nezeu ce este al lui Dumnezeu!”

*Cap. 17.25. Rom. 13.7.

22. Miraþi de cuvintele acestea, ei 
L-au lãsat ºi au plecat.

Despre înviere
23. În aceeaºi* zi, au venit la Isus

saducheii, care** zic cã nu este
înviere. Ei I-au pus urmãtoarea între-
bare: *Marc. 12.18. Luca 20.27. **Fapt. 23.8.

24. „Învãþãtorule, Moise* a zis: „Dacã
moare cineva fãrã sã aibã copii, fratele
lui sã ia pe nevasta fratelui sãu ºi sã-i
ridice urmaº.” *Deut. 25.5.

25. Erau, dar, la noi ºapte fraþi. Cel
dintâi s-a însurat ºi a murit; ºi, fiindcã 
n-avea copii, a lãsat fratelui sãu pe
nevasta lui.
26. Tot aºa ºi al doilea, ºi al treilea,

pânã la al ºaptelea.
27. La urmã, dupã ei toþi, a murit ºi

femeia.
28. La înviere, nevasta cãruia din cei

ºapte va fi ea? Fiindcã toþi au avut-o
de nevastã.”
29. Drept rãspuns, Isus le-a zis: „Vã

rãtãciþi! Pentru cã nu cunoaºteþi* nici
Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.

*Ioan 20.9.

30. Cãci la înviere, nici nu se vor
însura, nici nu se vor mãrita, ci vor fi*
ca îngerii lui Dumnezeu în cer.

*1 Ioan 3.2.

31. Cât priveºte învierea morþilor,
oare n-aþi citit ce vi s-a spus de
Dumnezeu, când zice:
32. „Eu* sunt Dumnezeul lui Avraam,

Dumnezeul lui Isaac ºi Dumnezeul lui
Iacov”? Dumnezeu nu este un
Dumnezeu al celor morþi, ci al celor
vii.”
*Exod 3.6,16. Marc. 12.26. Luca 20.37. Fapt. 7.32. Evr. 11.16.

33. Noroadele care ascultau au*
rãmas uimite de învãþãtura lui Isus.

*Cap. 7.28.

Porunca cea mai mare
34. Când* au auzit fariseii cã Isus a

astupat gura saducheilor, s-au strâns la
un loc. *Marc. 12.28.

35. ªi unul din ei, un învãþãtor al
Legii*, ca sã-L ispiteascã, I-a pus
întrebarea urmãtoare: *Luca 10.25.

36. „Învãþãtorule, care este cea mai
mare poruncã din Lege?”
37. Isus i-a rãspuns: „Sã* iubeºti pe

Domnul Dumnezeul tãu cu toatã inima
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1. Greceºte: dinar

ta, cu tot sufletul tãu ºi cu tot cugetul
tãu.” *Deut. 6.5; 10.12; 30.6. Luca 10.27.

38. Aceasta este cea dintâi ºi cea mai
mare poruncã.
39. Iar a doua, asemenea ei, este:

„Sã* iubeºti pe aproapele tãu ca pe
tine însuþi.” *Lev. 19.18. Cap. 19.19. 
Marc. 12.31. Luca 10.27. Rom. 13.9. Gal. 5.14. Iac. 2.8.

40. În aceste* douã porunci se
cuprinde toatã Legea ºi Prorocii.”

*Cap. 7.12. 1 Tim. 1.5.

Al cui fiu este Hristosul?
41. Pe* când erau strânºi la un loc

fariseii, Isus i-a întrebat:
*Marc. 12.35. Luca 20.41.

42. „Ce credeþi voi despre Hristos?
Al cui fiu este?” „Al lui David”, I-au
rãspuns ei.
43. ªi Isus le-a zis: „Cum atunci

David, fiind insuflat de Duhul, Îl
numeºte Domn, când zice:
44. „Domnul* a zis Domnului Meu:

„ªezi la dreapta Mea, pânã voi pune
pe vrãjmaºii Tãi sub picioarele Tale”?

*Ps. 110.1. Fapt. 2.34. 1 Cor. 15.25. Evr. 1.13; 10.12,13.

45. Deci dacã David Îl numeºte
Domn, cum este El fiul lui?”
46. Nimeni* nu I-a putut rãspunde un

cuvânt. ªi, din ziua aceea, n-a**
îndrãznit nimeni sã-I mai punã între-
bãri. *Luca 14.6. **Marc. 12.34. Luca 20.40.

Isus mustrã pe cãrturari ºi farisei

231. Atunci Isus, pe când cuvânta
gloatelor ºi ucenicilor Sãi,

2. a zis: „Cãrturarii* ºi fariseii ºed pe
scaunul lui Moise.

*Neem. 8.4,8. Mal. 2.7. Marc. 12.38. Luca 20.45.

3. Deci toate lucrurile pe care vã spun
ei sã le pãziþi, pãziþi-le ºi faceþi-le; dar
dupã faptele lor sã nu faceþi. Cãci ei*
zic, dar nu fac. *Rom. 2.19, etc.

4. Ei* leagã sarcini grele ºi cu anevoie
de purtat ºi le pun pe umerii oamenilor,
dar ei nici cu degetul nu vor sã le
miºte. *Luca 11.46. Fapt. 15.10. Gal. 6.13.

5. Toate faptele lor le fac* pentru ca
sã fie vãzuþi de oameni. Astfel, îºi fac
filacteriile late, îºi** fac poalele
veºmintelor cu ciucuri lungi;
* Cap. 6.1,2,5,16. **Num. 15.38. Deut. 6.8; 22.12. Prov. 3.3.

6. umblã* dupã locurile dintâi la os-
peþe ºi dupã scaunele dintâi în sinagogi;

*Marc. 12.38,39. Luca 11.43; 20.46. 3 Ioan 9.

7. le place sã le facã oamenii plecã-
ciuni prin pieþe ºi sã le zicã: „Rabi!
Rabi!”
8. Voi* sã nu vã numiþi Rabi! Fiindcã**

Unul singur este Învãþãtorul vostru:
Hristos, ºi voi toþi sunteþi fraþi.

*Iac. 3.1. 2 Cor. 1.24. 1 Pet. 5.3. **Mal. 1.6.

9. ªi „Tatã” sã nu numiþi pe nimeni
pe pãmânt; pentru cã Unul singur este
Tatãl vostru: Acela care este în ceruri.
10. Sã nu vã numiþi „Dascãli”; cãci

Unul singur este Dascãlul vostru:
Hristosul.
11. Cel* mai mare dintre voi sã fie

slujitorul vostru. *Cap. 20.26,27.

12. Oricine* se va înãlþa va fi smerit;
ºi oricine se va smeri va fi înãlþat.
*Iov 22.29. Prov. 15.33; 29.23. Luca 14.11; 18.14. Iac. 4.6. 
1 Pet. 5.5.

Nelegiuirile cãrturarilor ºi fariseilor
13. Vai* de voi, cãrturari ºi farisei

fãþarnici! Pentru cã voi închideþi
oamenilor Împãrãþia cerurilor: nici voi
nu intraþi în ea, ºi nici pe cei ce vor sã
intre nu-i lãsaþi sã intre. *Luca 11.52.

14. Vai de voi, cãrturari ºi farisei
fãþarnici! Pentru cã* voi mâncaþi casele
vãduvelor, în timp ce, de ochii lumii,
faceþi rugãciuni lungi; de aceea veþi lua
o mai mare osândã.

*Marc. 12.40. Luca 20.47. 2 Tim. 3.6. Tit 1.11.

15. Vai de voi, cãrturari ºi farisei
fãþarnici! Pentru cã voi înconjuraþi
marea ºi pãmântul ca sã faceþi un
tovarãº de credinþã; ºi, dupã ce a ajuns
tovarãº de credinþã, faceþi din el un fiu
al gheenei, de douã ori mai rãu decât
sunteþi voi înºivã.
16. Vai de voi, povãþuitori* orbi, care

ziceþi: „Dacã jurã cineva** pe Tem-
plu, nu este nimic; dar dacã jurã pe
aurul Templului, este legat de jurã-
mântul lui.” *Vers. 24. Cap. 15.14. **Cap. 5.33,34.

17. Nebuni ºi orbi! Care este mai
mare: aurul sau* Templul, care sfin-
þeºte aurul? *Exod 30.29.

18. „Dacã jurã cineva pe altar, nu este
nimic, dar dacã jurã pe darul de pe
altar, este legat de jurãmântul lui.”
19. Nebuni ºi orbi! Care este mai

mare: darul sau altarul*, care sfinþeºte
darul? *Exod 29.37.

20. Deci cine jurã pe altar jurã pe el
ºi pe tot ce este deasupra lui;
21. cine jurã pe Templu jurã pe el ºi

pe Cel ce* locuieºte în el;
*1 Împ. 8.13. 2 Cron. 6.2. Ps. 26.8; 132.14.

22. ºi cine jurã pe cer jurã pe scaunul
de domnie* al lui Dumnezeu ºi pe Cel
ce ºade pe el. *Ps. 11.4. Cap. 5.34. Fapt. 7.49.

23. Vai de voi, cãrturari ºi farisei
fãþarnici! Pentru cã* voi daþi zeciuialã

MATEI 22, 23 951



din izmã, din mãrar ºi din chimen ºi
lãsaþi nefãcute** cele mai însemnate
lucruri din Lege: dreptatea, mila ºi
credincioºia; pe acestea trebuia sã le
faceþi, ºi pe acelea sã nu le lãsaþi
nefãcute. *Luca 11.42. 
**1 Sam. 15.22. Osea 6.6. Mica 6.8. Cap. 9.13; 12.7.

24. Povãþuitori orbi, care strecuraþi
þânþarul ºi înghiþiþi cãmila!
25. Vai de voi, cãrturari ºi farisei

fãþarnici! Pentru cã* voi curãþaþi partea
de afarã a paharului ºi a blidului, dar
înãuntru sunt pline de rãpire ºi de
necumpãtare. *Marc. 7.4. Luca 11.39.

26. Fariseu orb! Curãþã întâi partea
dinãuntru a paharului ºi a blidului,
pentru ca ºi partea de afarã sã fie
curatã.
27. Vai de voi, cãrturari ºi farisei

fãþarnici! Pentru cã* voi sunteþi ca
mormintele vãruite, care pe din afarã
se aratã frumoase, iar pe dinãuntru
sunt pline de oasele morþilor ºi de
orice fel de necurãþenie.

*Luca 11.44. Fapt. 23.3.

28. Tot aºa ºi voi, pe din afarã vã
arãtaþi neprihãniþi oamenilor, dar pe
dinãuntru sunteþi plini de fãþãrnicie ºi
de fãrãdelege.
29. Vai* de voi, cãrturari ºi farisei

fãþarnici! Pentru cã voi zidiþi mormin-
tele prorocilor, împodobiþi gropile
celor neprihãniþi *Luca 11.47.

30. ºi ziceþi: „Dacã am fi trãit noi în
zilele pãrinþilor noºtri, nu ne-am fi
unit cu ei la vãrsarea sângelui proro-
cilor.”
31. Prin aceasta mãrturisiþi despre

voi înºivã cã sunteþi* fiii celor ce au
omorât pe proroci. *Fapt. 7.51,52. 1 Tes. 2.16.

32. Voi*, dar, umpleþi mãsura pãrin-
þilor voºtri! *Gen. 15.16. 1 Tes. 2.16.

33. ªerpi, pui* de nãpârci! Cum veþi
scãpa de pedeapsa gheenei?

*Cap. 3.7; 12.34.

34. De aceea*, iatã, vã trimit proroci,
înþelepþi ºi cãrturari. Pe** unii din ei
îi veþi omorî ºi rãstigni, pe† alþii îi veþi
bate în sinagogile voastre ºi-i veþi
prigoni din cetate în cetate;
*Cap. 21.34,35. Luca 11.49. **Fapt. 5.40; 7.58,59; 22.19.
†Cap. 10.17. 2 Cor. 11.24,25.

35. ca* sã vinã asupra voastrã tot
sângele nevinovat care a fost vãrsat pe
pãmânt, de la** sângele neprihãnitului
Abel pânã la sângele† lui Zaharia, fiul
lui Barachia, pe care l-aþi omorât între
Templu ºi altar.

*Apoc. 18.24. **Gen. 4.8. 1 Ioan 3.12. †2 Cron. 24.20,21.

36. Adevãrat vã spun cã toate acestea
vor veni peste neamul acesta.

Pedeapsa Ierusalimului
37. Ierusalime*, Ierusalime, care

omori pe proroci ºi** ucizi cu pietre
pe cei trimiºi la tine! De câte ori am
vrut sã† strâng pe copiii tãi cum îºi
strânge gãina puii sub†† aripi, ºi n-aþi
vrut! *Luca 13.34. 
**2 Cron. 24.21. †Deut. 32.11,12. ††Ps. 17.8; 91.4.

38. Iatã cã vi se lasã casa pustie;
39. cãci vã spun cã de acum încolo nu

Mã veþi mai vedea pânã când veþi zice:
„Binecuvântat* este Cel ce vine în
Numele Domnului!” *Ps. 118.26. Cap. 21.9.

Dãrâmarea Ierusalimului

241. La ieºirea* din Templu, pe
când mergea Isus, ucenicii Lui

s-au apropiat de El ca sã-I arate
clãdirile Templului. *Marc. 13.1. Luca 21.5.

2. Dar Isus le-a zis: „Vedeþi voi toate
aceste lucruri? Adevãrat vã spun cã
nu* va rãmâne aici piatrã pe piatrã
care sã nu fie dãrâmatã.”

*1 Împ. 9.7. Ier. 26.18. Mica 3.12. Luca 19.44.

3. El a ºezut jos pe Muntele Mãsli-
nilor. ªi ucenicii* Lui au venit la El la
o parte ºi I-au zis: „Spune-ne**, când
se vor întâmpla aceste lucruri? ªi care
va fi semnul venirii Tale ºi al sfârºi-
tului veacului acestuia?”

*Marc. 13.3. **1 Tes. 5.1.

4. Drept rãspuns, Isus le-a zis: „Bãgaþi
de seamã* sã nu vã înºele cineva.

*Efes. 5.6. Col. 2.8,18. 2 Tes. 2.3. 1 Ioan 4.1.

5. Fiindcã* vor veni mulþi în Numele
Meu ºi vor zice: „Eu sunt Hristosul!”
ªi** vor înºela pe mulþi.

*Ier. 14.14; 23.21,25. Vers. 24. Ioan 5.43. **Vers. 11.

6. Veþi auzi de rãzboaie ºi veºti de
rãzboaie: vedeþi sã nu vã înspãimân-
taþi, cãci toate aceste lucruri trebuie sã
se întâmple. Dar sfârºitul tot nu va fi
atunci.
7. Un* neam se va scula împotriva

altui neam, ºi o împãrãþie împotriva
altei împãrãþii; ºi, pe alocuri, vor fi
cutremure de pãmânt, foamete ºi
ciumã. *2 Cron. 15.6. Isa. 19.2. Hag. 2.22. Zah. 14.13.

8. Dar toate aceste lucruri nu vor fi
decât începutul durerilor.
9. Atunci* vã vor da sã fiþi chinuiþi ºi

vã vor omorî; ºi veþi fi urâþi de toate
neamurile pentru Numele Meu.
*Cap. 10.17. Marc. 13.9. Luca 21.12. Ioan 15.20; 16.2. Fapt.
4.2,3; 7.59; 12.1, etc. 1 Pet. 4.16. Apoc. 2.10,13.
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10. Atunci mulþi vor* cãdea, se vor
vinde unii pe alþii ºi se vor urî unii pe
alþii. *Cap. 11.6; 13.57. 2 Tim. 1.15; 4.10,16.

11. Se vor scula mulþi* proroci min-
cinoºi ºi vor** înºela pe mulþi.

*Cap. 7.15. Fapt. 20.29. 2 Pet. 2.1. **Vers. 5,24. 1 Tim. 4.1. 

12. ªi, din pricina înmulþirii fãrãde-
legii, dragostea celor mai mulþi se va
rãci.
13. Dar* cine va rãbda pânã la sfârºit

va fi mântuit.
*Cap. 10.22. Marc. 13.13. Evr. 3.6,14. Apoc. 2.10.

14. Evanghelia* aceasta a Împãrãþiei
va** fi propovãduitã în toatã lumea,
ca sã slujeascã de mãrturie tuturor
neamurilor. Atunci va veni sfârºitul.

*Cap. 4.23; 9.35. **Rom. 10.18. Col. 1.6,23.

Pustiirea Ierusalimului ºi venirea
Fiului omului

15. De aceea*, când veþi vedea „urâ-
ciunea pustiirii”, despre care a vorbit
prorocul Daniel**, „aºezatã în Locul
Sfânt” – cine† citeºte sã înþeleagã! –

*Marc. 13.14. Luca 21.20. **Dan. 9.27; 12.11. 

†Dan. 9.23,25.

16. atunci, cei ce vor fi în Iudeea sã
fugã la munþi;
17. cine va fi pe acoperiºul casei sã

nu se coboare sã-ºi ia lucrurile din
casã;
18. ºi cine va fi la câmp sã nu se

întoarcã sã-ºi ia haina.
19. Vai* de femeile care vor fi însãr-

cinate ºi de cele ce vor da þâþã în zilele
acelea! *Luca 23.29.

20. Rugaþi-vã ca fuga voastrã sã nu
fie iarna, nici într-o zi de Sabat.
21. Pentru cã* atunci va fi un necaz

aºa de mare, cum n-a fost niciodatã de
la începutul lumii pânã acum ºi nici nu
va mai fi. *Dan. 9.26; 12.1. Ioel 2.2.

22. ªi dacã zilele acelea n-ar fi fost
scurtate, nimeni n-ar scãpa; dar*, din
pricina celor aleºi, zilele acelea vor fi
scurtate. *Isa. 65.8,9. Zah. 14.2,3.

23. Atunci* dacã vã va spune cineva:
„Iatã, Hristosul este aici sau acolo”, sã
nu-l credeþi. *Marc. 13.21. Luca 17.23; 21.8.

24. Cãci se* vor scula hristoºi
mincinoºi ºi proroci mincinoºi; vor
face semne mari ºi minuni, pânã acolo
încât sã înºele, dacã** va fi cu putinþã,
chiar ºi pe cei aleºi.

*Deut. 13.1. Vers. 5,11. 2 Tes. 2.9-11. Apoc. 13.13.
**Ioan 6.37; 10.28,29. Rom. 8.28-30. 2 Tim. 2.19.

25. Iatã cã v-am spus mai dinainte.
26. Deci dacã vã vor zice: „Iatã-L în

pustiu”, sã nu vã duceþi acolo! „Iatã-L
în odãiþe ascunse”, sã nu credeþi.
27. Cãci*, cum iese fulgerul de la

rãsãrit ºi se vede pânã la apus, aºa va
fi ºi venirea Fiului omului. *Luca 17.24.

28. Oriunde* va fi stârvul1, acolo se
vor aduna vulturii. *Iov 39.30. Luca 17.37.

29. Îndatã* dupã acele zile de necaz
„soarele se** va întuneca, luna nu-ºi
va mai da lumina ei, stelele vor cãdea
din cer, ºi puterile cerurilor vor fi
clãtinate.” *Dan. 7.11,12. 
**Isa. 13.10. Ezec. 32.7. Ioel 2.10,31; 3.15. Amos 5.20; 8.9.
Marc. 13.24. Luca 21.25. Fapt. 2.20. Apoc. 6.12.

30. Atunci* se va arãta în cer semnul
Fiului omului, toate** seminþiile
pãmântului se vor boci ºi† vor vedea
pe Fiul omului venind pe norii cerului
cu putere ºi cu o mare slavã. *Dan. 7.13. 
**Zah. 12.12. †Cap. 16.27. Marc. 13.26. Apoc. 1.7.

31. El* va trimite pe îngerii Sãi cu
trâmbiþa rãsunãtoare, ºi vor aduna pe
aleºii Lui din cele patru vânturi, de la
o margine a cerurilor pânã la cealaltã.

*Cap. 13.41. 1 Cor. 15.52. 1 Tes. 4.16.

32. De la smochin învãþaþi pilda* lui:
când îi frãgezeºte ºi înfrunzeºte mlãdiþa,
ºtiþi cã** vara este aproape.

*Luca 21.29. **Iac. 5.9.

33. Tot aºa, ºi voi, când veþi vedea toate
aceste lucruri, sã ºtiþi cã Fiul omului este
aproape, este chiar la uºi.
34. Adevãrat vã spun cã nu* va trece

neamul acesta, pânã se vor întâmpla
toate aceste lucruri.

*Cap. 16.28; 23.36. Marc. 13.30. Luca 21.32.

35. Cerul* ºi pãmântul vor trece, dar
cuvintele Mele nu vor trece.
*Ps. 102.26. Isa. 51.6. Ier. 31.35,36. Cap. 5.18. Marc. 13.31.
Luca 21.23. Evr. 1.11.

Îndemn la veghere
36. Despre* ziua aceea ºi despre ceasul

acela, nu ºtie nimeni: nici îngerii din
ceruri, nici Fiul, ci numai** Tatãl.

*Marc. 13.32. Fapt. 1.7. 1 Tes. 5.2. 2 Pet. 3.10. **Zah. 14.7.

37. Cum s-a întâmplat în zilele lui
Noe, aidoma se va întâmpla ºi la
venirea Fiului omului.
38. În adevãr, cum* era în zilele

dinainte de potop, când mâncau ºi
beau, se însurau ºi se mãritau, pânã în
ziua când a intrat Noe în corabie,

*Gen. 6.3-5; 7.5. Luca 17.26. 1 Pet. 3.20.

39. ºi n-au ºtiut nimic, pânã când a
venit potopul ºi i-a luat pe toþi, tot aºa
va fi ºi la venirea Fiului omului.
40. Atunci*, din doi bãrbaþi care vor
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fi la câmp, unul va fi luat, ºi altul va fi
lãsat. *Luca 17.34, etc.

41. Din douã femei care vor mãcina
la moarã, una va fi luatã, ºi alta va fi
lãsatã.
42. Vegheaþi, dar*, pentru cã nu ºtiþi

în ce zi va veni Domnul vostru.
*Cap. 25.13. Marc. 13.33, etc. Luca 21.36.

43. Sã ºtiþi* cã, dacã ar ºti stãpânul
casei la ce strajã din noapte va veni
hoþul, ar veghea ºi n-ar lãsa sã-i
spargã casa.

*Luca 12.39. 1 Tes. 5.2. 2 Pet. 3.10. Apoc. 3.3; 16.15.

44. De aceea*, ºi voi fiþi gata; cãci
Fiul omului va veni în ceasul în care
nu vã gândiþi. *Cap. 25.13. 1 Tes. 5.6.

45. Care este deci* robul credincios
ºi înþelept pe care l-a pus stãpânul sãu
peste ceata slugilor sale, ca sã le dea
hrana la vremea hotãrâtã?

*Luca 12.42. Fapt. 20.28. 1 Cor. 4.2. Evr. 3.5.

46. Ferice* de robul acela pe care
stãpânul sãu, la venirea lui, îl va gãsi
fãcând aºa! *Apoc. 16.15.

47. Adevãrat vã spun cã* îl va pune
peste toate averile sale.

*Cap. 25.21,23. Luca 22.29.

48. Dar dacã este un rob rãu, care
zice în inima lui: „Stãpânul meu
zãboveºte sã vinã!”
49. Dacã va începe sã batã pe tova-

rãºii lui de slujbã ºi sã mãnânce ºi sã
bea cu beþivii,
50. stãpânul robului aceluia va veni

în ziua în care el nu se aºteaptã ºi în
ceasul pe care nu-l ºtie,
51. îl va tãia în douã, ºi soarta lui va

fi soarta fãþarnicilor; acolo* va fi
plânsul ºi scrâºnirea dinþilor.

*Cap. 8.12; 25.30.

Pilda celor zece fecioare

251. Atunci Împãrãþia cerurilor se
va asemãna cu zece fecioare care

ºi-au luat candelele ºi au ieºit în
întâmpinarea mirelui*.

*Efes. 5.29,30. Apoc. 19.7; 21.2,9.

2. Cinci* din ele erau nechibzuite, ºi
cinci înþelepte. *Cap. 13.47; 22.10.

3. Cele nechibzuite, când ºi-au luat
candelele, n-au luat cu ele untdelemn;
4. dar cele înþelepte, împreunã cu

candelele, au luat cu ele ºi untdelemn
în vase.
5. Fiindcã mirele zãbovea, au* aþipit

toate ºi au adormit. *1 Tes. 5.6.

6. La miezul nopþii, s-a* auzit o
strigare: „Iatã mirele, ieºiþi-i în
întâmpinare!” *Cap. 24.31. 1 Tes. 4.16.

7. Atunci toate fecioarele acelea s-au
sculat ºi ºi-au* pregãtit candelele.

*Luca 12.35.

8. Cele nechibzuite au zis celor
înþelepte: „Daþi-ne din untdelemnul
vostru, cãci ni se sting candelele.”
9. Cele înþelepte le-au rãspuns: „Nu;

ca nu cumva sã nu ne ajungã nici nouã
nici vouã; ci mai bine duceþi-vã la cei
ce vând untdelemn ºi cumpãraþi-vã.”
10. Pe când se duceau ele sã cumpere

untdelemn, a venit mirele: cele ce erau
gata au intrat cu el în odaia de nuntã
ºi s-a* încuiat uºa. *Luca 13.25.

11. Mai pe urmã, au venit ºi celelalte
fecioare ºi au zis: „Doamne*, Doamne,
deschide-ne!” *Cap. 7.21-23.

12. Dar el, drept rãspuns, le-a zis:
„Adevãrat vã spun cã nu* vã cunosc!”

*Ps. 5.5. Hab. 1.13. Ioan 9.31.

13. Vegheaþi, dar*, cãci nu ºtiþi ziua,
nici ceasul în care va veni Fiul
omului. *Cap. 24.42,44. Marc. 13.33,35. 
Luca 21.36. 1 Cor. 16.13. 1 Tes. 5.6. 1 Pet. 5.8. Apoc. 16.15.

Pilda talanþilor
14. Atunci* Împãrãþia cerurilor se va

asemãna cu** un om care, când era sã
plece într-o altã þarã, a chemat pe robii
sãi ºi le-a încredinþat avuþia sa.

*Luca 19.12. **Cap. 21.33.

15. Unuia i-a dat cinci talanþi, altuia
doi, ºi altuia unul: fiecãruia* dupã
puterea lui; ºi a plecat.

*Rom. 12.6. 1 Cor. 12.7,11,29. Efes. 4.11.

16. Îndatã, cel ce primise cei cinci talanþi
s-a dus, i-a pus în negoþ ºi a câºtigat cu ei
alþi cinci talanþi.
17. Tot aºa, cel ce primise cei doi talanþi

a câºtigat ºi el alþi doi cu ei.
18. Cel ce nu primise decât un talant

s-a dus de a fãcut o groapã în pãmânt
ºi a ascuns acolo banii stãpânului sãu.
19. Dupã multã vreme, stãpânul robi-

lor acelora s-a întors ºi le-a cerut so-
coteala.
20. Cel ce primise cei cinci talanþi a

venit, a adus alþi cinci talanþi ºi a zis:
„Doamne, mi-ai încredinþat cinci
talanþi; iatã cã am câºtigat cu ei alþi
cinci talanþi.”
21. Stãpânul sãu i-a zis: „Bine, rob

bun ºi credincios; ai fost credincios
în puþine lucruri, te voi pune peste*
multe lucruri; intrã în bucuria**
stãpânului tãu!” *Vers. 34,46. Cap. 24.47. 
Luca 12.44; 22.29,30. **2 Tim. 2.12. Evr. 12.2. 1 Pet. 1.8.

22. Cel ce primise cei doi talanþi a
venit ºi el ºi a zis: „Doamne, mi-ai
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încredinþat doi talanþi; iatã cã am
câºtigat cu ei alþi doi talanþi.”
23. Stãpânul sãu i-a zis: „Bine*, rob

bun ºi credincios; ai fost credincios în
puþine lucruri, te voi pune peste multe
lucruri; intrã în bucuria stãpânului
tãu!” *Vers. 21.

24. Cel ce nu primise decât un talant
a venit ºi el ºi a zis: „Doamne, am
ºtiut cã eºti om aspru, care seceri de
unde n-ai semãnat ºi strângi de unde
n-ai vânturat:
25. mi-a fost teamã ºi m-am dus de 

þi-am ascuns talantul în pãmânt; iatã-þi
ce este al tãu!”
26. Stãpânul sãu i-a rãspuns: „Rob

viclean ºi leneº! Ai ºtiut cã secer de
unde n-am semãnat ºi cã strâng de
unde n-am vânturat;
27. prin urmare se cãdea ca tu sã-mi

fi dat banii la zarafi ºi, la venirea mea,
eu mi-aº fi luat înapoi cu dobândã ce
este al meu!
28. Luaþi-i, dar, talantul ºi daþi-l celui

ce are zece talanþi.
29. Pentru cã* celui ce are i se va da,

ºi va avea de prisos; dar de la cel ce 
n-are se va lua ºi ce are!

*Cap. 13.12. Marc. 4.25. Luca 8.18; 19.26. Ioan 15.2.

30. Iar pe robul acela netrebnic, arun-
caþi-l în* întunericul de afarã: acolo
va fi plânsul ºi scrâºnirea dinþilor.”

*Cap. 8.12; 24.51.

Judecata viitoare
31. Când* va veni Fiul omului în slava

Sa cu toþi sfinþii îngeri, va ºedea pe
scaunul de domnie al slavei Sale.
*Zah. 14.5. Cap. 16.27; 19.28. Marc. 8.38. Fapt. 1.11. 1 Tes.
4.16. 2 Tes. 1.7. Iuda 14. Apoc. 1.7.

32. Toate neamurile vor* fi adunate
înaintea Lui. El** îi va despãrþi pe
unii de alþii cum desparte pãstorul oile
de capre; *Rom. 14.10. 
2 Cor. 5.10. Apoc. 20.12. **Ezec. 20.38; 34.17,20. Cap. 13.49.

33. ºi va pune oile la dreapta, iar
caprele la stânga Lui.
34. Atunci Împãratul va zice celor de

la dreapta Lui: „Veniþi binecuvântaþii
Tatãlui Meu de moºteniþi* Împãrãþia
care** v-a fost pregãtitã de la înte-
meierea lumii. *Rom. 8.17. 1 Pet. 1.4,9; 3.9. 
Apoc. 21.7. **Cap. 20.23. Marc. 10.40. 1 Cor. 2.9. Evr. 11.16.

35. Cãci* am fost flãmând, ºi Mi-aþi
dat de mâncat; Mi-a fost sete, ºi Mi-aþi
dat de bãut; am fost strãin**, ºi M-aþi
primit;

*Isa. 58.7. Ezec. 18.7. Iac. 1.27. **Evr. 13.2. 3 Ioan 5.

36. am fost gol*, ºi M-aþi îmbrãcat;
am fost bolnav, ºi aþi venit sã Mã
vedeþi; am fost în** temniþã, ºi aþi
venit pe la Mine.” *Iac. 2.15,16. **2 Tim. 1.16.

37. Atunci cei neprihãniþi Îi vor
rãspunde: „Doamne, când Te-am vãzut
noi flãmând ºi Þi-am dat sã mãnânci?
Sau fiindu-Þi sete ºi Þi-am dat de ai
bãut?
38. Când Te-am vãzut noi strãin ºi 

Te-am primit? Sau gol ºi Te-am
îmbrãcat?
39. Când Te-am vãzut noi bolnav sau

în temniþã ºi am venit pe la Tine?”
40. Drept rãspuns, Împãratul le va

zice: „Adevãrat vã spun cã, ori de câte
ori* aþi fãcut aceste lucruri unuia din
aceºti foarte neînsemnaþi fraþi ai Mei,
Mie Mi le-aþi fãcut.”

*Prov. 14.31; 19.17. Cap. 10.42. Marc. 9.41. Evr. 6.10.

41. Apoi va zice celor de la stânga
Lui: „Duceþi-vã* de la Mine, bleste-
maþilor, în** focul cel veºnic care a
fost pregãtit diavolului† ºi îngerilor
lui! *Ps. 6.8. Cap. 7.23. 
Luca 13.27. **Cap. 13.40,42. †2 Pet. 2.4. Iuda 6.

42. Cãci am fost flãmând, ºi nu 
Mi-aþi dat sã mãnânc; Mi-a fost sete,
ºi nu Mi-aþi dat sã beau;
43. am fost strãin, ºi nu M-aþi primit;

am fost gol, ºi nu M-aþi îmbrãcat; am
fost bolnav ºi în temniþã, ºi n-aþi venit
pe la Mine.”
44. Atunci Îi vor rãspunde ºi ei:

„Doamne, când Te-am vãzut noi
flãmând, sau fiindu-Þi sete, sau strãin,
sau gol, sau bolnav, sau în temniþã, ºi
nu Þi-am slujit?”
45. ªi El, drept rãspuns, le va zice:

„Adevãrat vã spun cã, ori de câte ori*
n-aþi fãcut aceste lucruri unuia dintre
aceºti foarte neînsemnaþi fraþi ai Mei,
Mie nu Mi le-aþi fãcut.”

*Prov. 14.31; 17.5. Zah. 2.8. Fapt. 9.5.

46. ªi aceºtia vor* merge în pedeapsa
veºnicã, iar cei neprihãniþi vor merge
în viaþa veºnicã.”

*Dan. 12.2. Ioan 5.29. Rom. 2.7, etc.

Sfãtuirea împotriva lui Isus

261. Dupã ce a isprãvit Isus toate
cuvântãrile acestea, a zis uceni-

cilor Sãi:
2. „ªtiþi* cã dupã douã zile va fi

Paºtile; ºi Fiul omului va fi dat ca sã
fie rãstignit!” *Marc. 14.1. Luca 22.1. Ioan 13.1.

3. Atunci* preoþii cei mai de seamã,
cãrturarii ºi bãtrânii norodului s-au

MATEI 25, 26 955



strâns în curtea marelui preot care se
numea Caiafa; *Ps. 2.2. Ioan 11.47. Fapt. 4.25, etc.

4. ºi s-au sfãtuit împreunã, cum sã
prindã pe Isus cu vicleºug ºi sã-L
omoare.
5. Dar ziceau: „Nu în timpul prazni-

cului, ca sã nu se facã tulburare în
norod.”

Mirul turnat pe capul lui Isus
6. Când* era Isus în Betania**, în

casa lui Simon, leprosul,
*Marc. 14.3. Ioan 11.1,2; 12.3. **Cap. 21.17.

7. s-a apropiat de El o femeie cu un
vas de alabastru cu mir foarte scump;
ºi, pe când stãtea El la masã, ea a
turnat mirul pe capul Lui.
8. Ucenicilor* le-a fost necaz, când

au vãzut lucrul acesta, ºi au zis: „Ce
rost are risipa aceasta? *Ioan 12.4.

9. Mirul acesta s-ar fi putut vinde
foarte scump, ºi banii sã se dea
sãracilor.”
10. Când a auzit Isus, le-a zis: „De ce

faceþi supãrare femeii? Ea a fãcut un
lucru frumos faþã de Mine.
11. Pentru cã* pe sãraci îi aveþi tot-

deauna cu voi, dar pe** Mine nu Mã
aveþi totdeauna. *Deut. 15.11. Ioan 12.8. 
**Cap. 18.20; 28.20. Ioan 13.33; 14.19; 16.5,28; 17.11.

12. Dacã a turnat acest mir pe trupul
Meu, ea a fãcut lucrul acesta în
vederea pregãtirii Mele pentru îngro-
pare.
13. Adevãrat vã spun cã oriunde va fi

propovãduitã Evanghelia aceasta, în
toatã lumea, se va spune ºi ce a fãcut
femeia aceasta, spre pomenirea ei.”

Vânzarea lui Isus
14. Atunci* unul din cei doisprezece,

numit Iuda** Iscarioteanul, s-a dus la
preoþii cei mai de seamã 

*Marc. 14.10. Luca 22.3. Ioan 13.2,30. **Cap. 10.4.

15. ºi le-a zis: „Ce* vreþi sã-mi daþi,
ºi-L voi da în mâinile voastre?” Ei i-au
cântãrit treizeci de arginþi.

*Zah. 11.12. Cap. 27.3.

16. Din clipa aceea, Iuda cãuta un
prilej nimerit, ca sã dea pe Isus în mâi-
nile lor.

Descoperirea vânzãtorului
17. În* ziua dintâi a praznicului

Azimelor, ucenicii au venit la Isus ºi
I-au zis: „Unde vrei sã-Þi pregãtim sã
mãnânci paºtile?”

*Exod 12.6,18. Marc. 14.12. Luca 22.7.

18. El le-a rãspuns: „Duceþi-vã în
cetate la cutare om ºi spuneþi-i:
„Învãþãtorul zice: „Vremea Mea este
aproape; voi face Paºtile cu ucenicii
Mei în casa ta.”
19. Ucenicii au fãcut cum le porun-

cise Isus ºi au pregãtit paºtile.
20. Seara*, Isus a ºezut la masã cu

cei doisprezece ucenici ai Sãi.
*Marc. 14.17-21. Luca 22.14. Ioan 13.21.

21. Pe când mâncau, El a zis: „Ade-
vãrat vã spun cã unul din voi Mã va
vinde.”
22. Ei s-au întristat foarte mult ºi au

început sã-I zicã unul dupã altul: „Nu
cumva sunt eu, Doamne?”
23. Drept rãspuns, El le-a zis: „Cel*

ce a întins cu Mine mâna în blid acela
Mã va vinde. *Ps. 41.9. Luca 22.21. Ioan 13.18.

24. Negreºit, Fiul omului Se duce
dupã cum* este scris despre El. Dar
vai** de omul acela prin care este
vândut Fiul omului! Mai bine ar fi fost
pentru el sã nu se fi nãscut!”
*Ps. 22. Isa. 53. Dan. 9.26. Marc. 9.12. Luca 24.25,26,46.
Fapt. 17.2,3; 26.22,23. 1 Cor. 15.3. **Ioan 17.12.

25. Iuda, vânzãtorul, a luat cuvântul
ºi I-a zis: „Nu cumva sunt eu, Învã-
þãtorule?” „Da”, i-a rãspuns Isus, „tu
eºti!”

Cina cea de Tainã
26. Pe când* mâncau ei, Isus a** luat

o pâine; ºi, dupã ce a binecuvântat, a 
frânt-o ºi a dat-o ucenicilor, zicând:
„Luaþi, mâncaþi; acesta† este trupul
Meu.”
*Marc. 14.22. Luca 22.19. **1 Cor. 11.23-25. †1 Cor. 10.16.

27. Apoi a luat un pahar ºi, dupã ce a
mulþumit lui Dumnezeu, li l-a dat,
zicând: „Beþi* toþi din el; *Marc. 14.23.

28. cãci acesta* este sângele Meu,
sângele legãmântului celui** nou, care
se varsã pentru† mulþi, spre iertarea
pãcatelor. *Exod 24.8. Lev. 17.11. 
**Ier. 31.31. †Cap. 20.28. Rom. 3.15. Evr. 9.22.

29. Vã spun* cã, de acum încolo nu
voi mai bea din acest rod al viþei,
pânã** în ziua când îl voi bea cu voi
nou în Împãrãþia Tatãlui Meu.”

*Marc. 14.25. Luca 22.18. **Fapt. 10.41.

Isus înºtiinþeazã pe ucenicii Sãi
30. Dupã ce* au cântat cântarea, au

ieºit în Muntele Mãslinilor. *Marc. 14.26.

31. Atunci Isus le-a zis: „În noaptea
aceasta, toþi* veþi** gãsi în Mine o
pricinã de poticnire; cãci este scris:
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„Voi bate† Pãstorul, ºi oile turmei vor
fi risipite.”

*Marc. 14.27. Ioan 16.32. **Cap. 11.6. †Zah. 13.7.

32. Dar, dupã ce voi învia, voi*
merge înaintea voastrã în Galileea.”

*Cap. 28.7,10,16. Marc. 14.28; 16.7.

33. Petru a luat cuvântul ºi I-a zis:
„Chiar dacã toþi ar gãsi în Tine o
pricinã de poticnire, eu niciodatã nu
voi gãsi în Tine o pricinã de poticnire.”
34. „Adevãrat* îþi spun”, i-a zis Isus,

„cã tu, chiar în noaptea aceasta,
înainte ca sã cânte cocoºul, te vei
lepãda de Mine de trei ori.”

*Marc. 14.30. Luca 22.34. Ioan 13.38.

35. Petru I-a rãspuns: „Chiar dacã ar
trebui sã mor cu Tine, tot nu mã voi
lepãda de Tine.” ªi toþi ucenicii au
spus acelaºi lucru.

Ghetsimani
36. Atunci* Isus a venit cu ei într-un

loc îngrãdit, numit Ghetsimani, ºi a zis
ucenicilor: „ªedeþi aici pânã Mã voi
duce acolo sã Mã rog.”

*Marc. 14.32-35. Luca 22.39. Ioan 18.1.

37. A luat cu El pe Petru ºi pe* cei
doi fii ai lui Zebedei ºi a început sã Se
întristeze ºi sã Se mâhneascã foarte
tare. *Cap. 4.21.

38. Isus le-a zis atunci: „Sufletul
Meu este cuprins de o întristare* de
moarte; rãmâneþi aici ºi vegheaþi
împreunã cu Mine.” *Ioan 12.27.

39. Apoi a mers puþin mai înainte, a
cãzut cu faþa la pãmânt ºi S-a rugat*,
zicând: „Tatã**, dacã este cu putinþã,
depãrteazã† de la Mine paharul acesta!
Totuºi nu†† cum voiesc Eu, ci cum
voieºti Tu.” *Marc. 14.36. Luca 22.42. Evr. 5.7. 
**Ioan 12.27. †Cap. 20.22. ††Ioan 5.30; 6.38. Filp. 2.8.

40. Apoi a venit la ucenici, i-a gãsit
dormind ºi a zis lui Petru: „Ce, un
ceas n-aþi putut sã vegheaþi împreunã
cu Mine!
41. Vegheaþi* ºi rugaþi-vã, ca sã nu

cãdeþi în ispitã; duhul, în adevãr, este plin
de râvnã, dar carnea este neputincioasã.”

*Marc. 13.33; 14.38. Luca 22.40,46. Efes. 6.18.

42. S-a depãrtat a doua oarã ºi S-a
rugat, zicând: „Tatã, dacã nu se poate
sã se îndepãrteze de Mine paharul
acesta, fãrã sã-l beau, facã-se voia
Ta!”
43. S-a întors iarãºi la ucenici ºi i-a

gãsit dormind; pentru cã li se îngreuia-
serã ochii de somn.
44. I-a lãsat din nou, S-a depãrtat ºi

S-a rugat a treia oarã, zicând aceleaºi
cuvinte.
45. Apoi a venit la ucenici ºi le-a zis:

„Dormiþi de acum ºi odihniþi-vã!...
Iatã cã a venit ceasul ca Fiul omului sã
fie dat în mâinile pãcãtoºilor.
46. Sculaþi-vã, haidem sã mergem;

iatã cã se apropie vânzãtorul.”

Prinderea lui Isus
47. Pe când* vorbea El încã, iatã cã

vine Iuda, unul din cei doisprezece, cu
o gloatã mare, cu sãbii ºi cu ciomege,
trimiºi de preoþii cei mai de seamã ºi
de bãtrânii norodului.

*Marc. 14.43. Luca 22.47. Ioan 18.3. Fapt. 1.16.

48. Vânzãtorul le dãduse semnul
acesta: „Pe care-L voi sãruta eu, Acela
este; sã puneþi mâna pe El!”
49. Îndatã, Iuda s-a apropiat de Isus

ºi I-a zis: „Plecãciune, Învãþãtorule!”
ªi L-a* sãrutat. *2 Sam. 20.9.

50. Isus i-a zis: „Prietene*, ce ai
venit sã faci, fã!” Atunci oamenii
aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe
Isus ºi L-au prins. *Ps. 41.9; 55.13.

51. ªi unul* din cei ce erau cu Isus a
întins mâna, a scos sabia, a lovit pe
robul marelui preot ºi i-a tãiat urechea.

*Ioan 18.10.

52. Atunci Isus i-a zis: „Pune-þi sabia
la locul ei; cãci* toþi cei ce scot sabia
de sabie vor pieri. *Gen. 9.6. Apoc. 13.10.

53. Crezi cã n-aº putea sã rog pe
Tatãl Meu, care Mi-ar pune îndatã la
îndemânã mai* mult de douãsprezece
legiuni de îngeri? *2 Împ. 6.17. Dan. 7.10.

54. Dar cum se vor împlini Scrip-
turile care zic cã* aºa trebuie sã se
întâmple?” *Isa. 53.7, etc. Vers. 24. Luca 24.25,44,46.
55. În clipa aceea, Isus a zis gloa-

telor: „Aþi ieºit ca dupã un tâlhar, cu
sãbii ºi cu ciomege, ca sã Mã prindeþi.
În toate zilele ºedeam în mijlocul
vostru ºi învãþam norodul în Templu,
ºi n-aþi pus mâna pe Mine.
56. Dar toate aceste lucruri s-au

întâmplat ca sã se împlineascã cele
scrise* prin proroci.” 

Atunci** toþi ucenicii L-au pãrãsit ºi
au fugit. *Plân. 4.20. Vers. 54. **Ioan 18.15.

Isus înaintea Sinedriului
57. Cei ce* au prins pe Isus, L-au dus

la marele preot Caiafa, unde erau
adunaþi cãrturarii ºi bãtrânii.

*Marc. 14.53. Luca 22.54. Ioan 18.12,13,24.

58. Petru L-a urmat de departe, pânã
la curtea marelui preot; apoi a intrat
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înãuntru ºi a ºezut jos cu aprozii, ca sã
vadã sfârºitul.
59. Preoþii cei mai de seamã, bãtrânii

ºi tot soborul cãutau vreo mãrturie
mincinoasã împotriva lui Isus, ca sã-L
poatã omorî.
60. Dar n-au gãsit nici una, mãcar cã

s-au înfãþiºat mulþi* martori minci-
noºi. La urmã au venit doi** 

*Ps. 27.12; 35.11. Marc. 14.15. Fapt. 6.13. **Deut. 19.15.

61. ºi au spus: „Acesta a zis: „Eu
pot* sã stric Templul lui Dumnezeu ºi
sã-l zidesc iarãºi în trei zile.”

*Cap. 27.40. Ioan 2.19.

62. Marele preot s-a sculat* în picioare
ºi I-a zis: „Nu rãspunzi nimic? Ce
mãrturisesc aceºtia împotriva Ta?”

*Marc. 14.60.

63. Isus* tãcea. ªi marele preot a luat
cuvântul ºi I-a zis: „Te** jur, pe
Dumnezeul cel Viu, sã ne spui dacã
eºti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.”

*Isa. 53.7. Cap. 27.12,14. **Lev. 5.1. 1 Sam. 14.24,26.

64. „Da”, i-a rãspuns Isus, „sunt! Ba
mai mult, vã spun cã de* acum încolo
veþi vedea pe Fiul omului ºezând**
la dreapta puterii lui Dumnezeu ºi
venind pe norii cerului.”
*Dan. 7.13. Cap. 16.27; 24.30; 25.31. Luca 21.27. Ioan 1.51.
Rom. 14.10. 1 Tes. 4.16. Apoc. 1.7. **Ps. 110.1. Fapt. 7.55.

65. Atunci* marele preot ºi-a rupt
hainele ºi a zis: „A hulit! Ce nevoie
mai avem de martori? Iatã cã acum aþi
auzit hula Lui. *2 Împ. 18.37; 19.1.

66. Ce credeþi?” Ei au rãspuns: „Este
vinovat*, sã fie pedepsit cu moartea.”

*Lev. 24.16. Ioan 19.7.

67. Atunci* L-au scuipat în faþã, L-au
bãtut cu pumnii ºi L-au** pãlmuit,

*Isa. 50.6; 53.3. Cap. 27.30. **Luca 22.63. Ioan 19.3.

68. zicând: „Hristoase, proroceºte-ne*
cine Te-a lovit?” *Marc. 14.65. Luca 22.64.

Tãgãduirea lui Petru
69. Petru* însã ºedea afarã în curte.

O slujnicã a venit la el ºi i-a zis: „ªi tu
erai cu Isus Galileeanul!”

*Marc. 14.66. Luca 22.55. Ioan 18.16,17,25.

70. Dar el s-a lepãdat înaintea tuturor
ºi i-a zis: „Nu ºtiu ce vrei sã zici.”
71. Când a ieºit în pridvor, l-a vãzut o

altã slujnicã ºi a zis celor de acolo: „ªi
acesta era cu Isus din Nazaret.”
72. El s-a lepãdat iarãºi, cu un

jurãmânt, ºi a zis: „Nu cunosc pe
Omul acesta!”

73. Peste puþin, cei ce stãteau acolo 
s-au apropiat ºi au zis lui Petru: „Nu
mai încape îndoialã cã ºi tu eºti unul
din oamenii aceia, cãci ºi vorba* te dã
de gol.” *Luca 22.59.

74. Atunci el a* început sã se bles-
teme ºi sã se jure, zicând: „Nu cunosc
pe Omul acesta!” În clipa aceea a
cântat cocoºul. *Marc. 14.71.

75. ªi Petru ºi-a adus aminte de vorba
pe care i-o spusese Isus: „Înainte* ca
sã cânte cocoºul, te vei lepãda de
Mine de trei ori.” ªi a ieºit afarã ºi a
plâns cu amar.

*Vers. 34. Marc. 14.30. Luca 22.61,62. Ioan 13.38.

Isus este dus la Pilat

271. Când s-a fãcut ziuã, toþi*
preoþii cei mai de seamã ºi

bãtrânii norodului au þinut sfat împo-
triva lui Isus, ca sã-L omoare.

*Ps. 2.2. Marc. 15.1. Luca 22.66; 23.1. Ioan 18.28.

2. Dupã ce L-au legat, L-au dus ºi 
L-au dat în mâna dregãtorului* Pilat
din Pont. *Cap. 20.19. Fapt. 3.13.

Cãinþa ºi moartea lui Iuda
3. Atunci* Iuda, vânzãtorul, când a

vãzut cã Isus a fost osândit la moarte,
s-a cãit, a dus înapoi cei treizeci de
arginþi, i-a dat preoþilor celor mai de
seamã ºi bãtrânilor *Cap. 26.14,15.

4. ºi a zis: „Am pãcãtuit, cãci am
vândut sânge nevinovat.” „Ce ne pasã
nouã?”, i-au rãspuns ei. „Treaba ta.”
5. Iuda a aruncat arginþii în Templu

ºi s-a* dus de s-a spânzurat.
*2 Sam. 17.23. Fapt. 1.18.

6. Preoþii cei mai de seamã au strâns
arginþii ºi au zis: „Nu este îngãduit sã-i
punem în vistieria Templului, fiindcã
sunt preþ de sânge.”
7. ªi dupã ce s-au sfãtuit, au cum-

pãrat cu banii aceia „Þarina olarului”
ca loc pentru îngroparea strãinilor.
8. Iatã de ce þarina* aceea a fost

numitã pânã în ziua de azi: „Þarina
sângelui.” *Fapt. 1.19.

9. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit
prin prorocul Ieremia, care zice: „Au*
luat cei treizeci de arginþi, preþul Celui
preþuit, pe care L-au preþuit unii din fiii
lui Israel; *Zah. 11.12,13.

10. ºi i-au dat pe „Þarina olarului”,
dupã cum îmi poruncise Domnul.”

Isus înaintea lui Pilat
11. Isus S-a înfãþiºat înaintea dregã-

torului. Dregãtorul L-a* întrebat: „Eºti
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Tu „Împãratul iudeilor”?” „Da**”, i-a
rãspuns Isus, „sunt.”
*Marc. 15.2. Luca 23.3. Ioan 18.33. **Ioan 18.37. 1 Tim. 6.13.

12. Dar n-a rãspuns nimic* la învi-
nuirile preoþilor celor mai de seamã ºi
bãtrânilor. *Cap. 26.63. Ioan 19.9.

13. Atunci Pilat I-a zis: „N-auzi* de
câte lucruri Te învinuiesc ei?”

*Cap. 26.62. Ioan 19.10.

14. Isus nu i-a rãspuns la nici un
cuvânt, aºa cã se mira foarte mult
dregãtorul.

Întãrirea hotãrârii de moarte
15. La* fiecare praznic al Paºtilor,

dregãtorul avea obicei sã sloboadã
norodului un întemniþat pe care-l
voiau ei. *Marc. 15.6. Luca 23.17. Ioan 18.39.

16. Pe atunci aveau un întemniþat
vestit, numit Baraba.
17. Când erau adunaþi la un loc, Pilat 

le-a zis: „Pe care voiþi sã vi-l slobod? Pe
Baraba sau pe Isus, care Se numeºte
Hristos?”
18. Cãci ºtia cã din pizmã dãduserã

pe Isus în mâinile lui.
19. Pe când stãtea Pilat pe scaun la

judecatã, nevasta sa a trimis sã-i spunã:
„Sã n-ai nimic a face cu Neprihãnitul
acesta; cãci azi am suferit mult în vis
din pricina Lui.”
20. Preoþii* cei mai de seamã ºi bã-

trânii au înduplecat noroadele sã
cearã pe Baraba, iar pe Isus sã-L
omoare.

*Marc. 15.11. Luca 23.18. Ioan 18.40. Fapt. 3.14.

21. Dregãtorul a luat cuvântul ºi le-a
zis: „Pe care din amândoi voiþi sã vi-l
slobod?” „Pe Baraba”, au rãspuns ei.
22. Pilat le-a zis: „Dar ce sã fac cu

Isus, care Se numeºte Hristos?” „Sã
fie rãstignit!”, i-au rãspuns cu toþii.
23. Dregãtorul a zis: „Dar ce rãu a

fãcut?” Ei au început sã strige ºi mai
tare: „Sã fie rãstignit!”
24. Când a vãzut Pilat cã n-ajunge la

nimic, ci cã se face mai multã zarvã, a
luat* apã, ºi-a spãlat mâinile înaintea
norodului ºi a zis: „Eu sunt nevinovat
de sângele Neprihãnitului acestuia.
Treaba voastrã!” *Deut. 21.6.

25. ªi tot norodul a rãspuns: „Sângele*
Lui sã fie asupra noastrã ºi asupra
copiilor noºtri.”
*Deut. 19.10. Ios. 2.19. 2 Sam. 1.16. 1 Împ. 2.32. Fapt. 5.28.

Batjocurile ostaºilor
26. Atunci Pilat le-a slobozit pe

Baraba; iar pe Isus, dupã ce a pus sã-L

batã cu nuiele*, L-a dat în mâinile lor,
ca sã fie rãstignit.

*Isa. 53.5. Marc. 15.15. Luca 23.16,24,25. Ioan 19.1,16.

27. Ostaºii* dregãtorului au dus pe
Isus în pretoriu ºi au adunat în jurul
Lui toatã ceata ostaºilor.

*Marc. 15.16. Ioan 19.2.

28. L-au dezbrãcat de hainele Lui ºi 
L-au* îmbrãcat cu o hainã stacojie.

*Luca 23.11.

29. Au* împletit o cununã de spini,
pe care I-au pus-o pe cap, ºi I-au pus o
trestie în mâna dreaptã. Apoi îngenun-
cheau înaintea Lui, îºi bãteau joc de
El ºi ziceau: „Plecãciune, Împãratul
iudeilor!” *Ps. 69.19. Isa. 53.3.

30. ªi scuipau* asupra Lui ºi luau
trestia ºi-L bãteau în cap.

*Isa. 50.6. Cap. 26.67.

31. Dupã ce ºi-au bãtut astfel joc de
El, L-au dezbrãcat de haina stacojie,
L-au îmbrãcat cu hainele Lui ºi* L-au
dus sã-L rãstigneascã. *Isa. 53.7.

Rãstignirea
32. Pe* când ieºeau afarã din cetate,

au** întâlnit pe un om din Cirene,
numit Simon, ºi l-au silit sã ducã
crucea lui Isus. *Num. 15.35. 1 Împ. 21.13. 
Fapt. 7.58. Evr. 13.12. **Marc. 15.21. Luca 23.26.

33. Când* au ajuns la un loc numit
Golgota, care înseamnã: „Locul cãpã-
þânii”, *Marc. 15.22. Luca 23.33. Ioan 19.17.

34. I-au* dat sã bea vin amestecat cu
fiere; dar, când l-a gustat, n-a vrut sã
bea. *Ps. 69.21. Vers. 48.

35. Dupã ce* L-au rãstignit, I-au îm-
pãrþit hainele între ei, trãgând la sorþi,
pentru ca sã se împlineascã ce fusese
vestit prin prorocul care zice: „ªi-au
împãrþit** hainele Mele între ei, ºi
pentru cãmaºa Mea au tras la sorþi.”

*Marc. 15.24. Luca 23.34. Ioan 19.24. **Ps. 22.18.

36. Apoi* au ºezut jos ºi-L pãzeau.
*Vers. 54.

37. ªi* I-au scris deasupra capului
vina: „Acesta este Isus, Împãratul
iudeilor.” *Marc. 15.26. Luca 23.38. Ioan 19.19.

38. Împreunã* cu El au fost rãstigniþi
doi tâlhari: unul la dreapta, ºi celãlalt
la stânga Lui.

*Isa. 53.12. Marc. 15.27. Luca 23.32,33. Ioan 19.18.

Batjocurile trecãtorilor
39. Trecãtorii* îºi bãteau joc de El,

dãdeau din cap 
*Ps. 22.7; 109.25. Marc. 15.29. Luca 23.35.

40. ºi ziceau: „Tu*, care strici
Templul ºi-l zideºti la loc în trei zile,
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mântuieºte-Te pe Tine însuþi! Dacã**
eºti Tu Fiul lui Dumnezeu, coboarã-Te
de pe cruce!” *Cap. 26.61. Ioan 2.19. **Cap. 26.63.

41. Preoþii cei mai de seamã, împreunã
cu cãrturarii ºi bãtrânii, îºi bãteau ºi ei
joc de El ºi ziceau:
42. „Pe alþii i-a mântuit, iar pe Sine nu

Se poate mântui! Dacã este El Împãra-
tul lui Israel, sã Se coboare acum de pe
cruce, ºi vom crede în El!
43. S-a* încrezut în Dumnezeu: sã-L

scape acum Dumnezeu, dacã-L iubeºte.
Cãci a zis: „Eu sunt Fiul lui Dum-
nezeu!” *Ps. 22.8.

44. Tâlharii care erau rãstigniþi împreunã
cu El, Îi aruncau aceleaºi* cuvinte de
batjocurã. *Marc. 15.32. Luca 23.39.

Întunericul
45. De la* ceasul al ºaselea pânã la

ceasul al nouãlea s-a fãcut întuneric
peste toatã þara.

*Amos 8.9. Marc. 15.33. Luca 23.44.

46. ªi pe la ceasul al nouãlea, Isus a*
strigat cu glas tare: „Eli**, Eli, lama
sabactani?”, adicã: „Dumnezeul Meu,
Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai pãrã-
sit?” *Evr. 5.7. **Ps. 22.1.

47. Unii din cei ce stãteau acolo,
când au auzit aceste vorbe, au zis:
„Strigã pe Ilie!”
48. ªi îndatã, unul din ei a alergat de

a luat un burete, l-a umplut* cu oþet, l-a
pus într-o trestie ºi I-a dat sã bea.

*Ps. 69.21. Marc. 15.36. Luca 23.36. Ioan 19.29.

49. Dar ceilalþi ziceau: „Lasã sã vedem
dacã va veni Ilie sã-L mântuiascã.”
50. Isus* a strigat iarãºi cu glas tare

ºi ªi-a dat duhul. *Marc. 15.37. Luca 23.46.

Perdeaua
dinãuntrul Templului se rupe

51. ªi îndatã perdeaua dinãuntrul*
Templului s-a rupt în douã, de sus
pânã jos, pãmântul s-a cutremurat,
stâncile s-au despicat,

*Exod 26.31. 2 Cron. 3.14. Marc. 15.38. Luca 23.45.

52. mormintele s-au deschis, ºi multe
trupuri ale sfinþilor care muriserã au
înviat.
53. Ei au ieºit din morminte, dupã

învierea Lui, au intrat în sfânta cetate
ºi s-au arãtat multora.
54. Sutaºul* ºi cei ce pãzeau pe Isus

împreunã cu el, când au vãzut cutre-
murul de pãmânt ºi cele întâmplate, s-au
înfricoºat foarte tare ºi au zis: „Cu

adevãrat, Acesta a fost Fiul lui Dum-
nezeu!” *Vers. 36. Marc. 15.39. Luca 23.47.

55. Acolo erau ºi multe femei care
priveau de departe; ele* urmaserã pe
Isus din Galileea, ca sã-I slujeascã.

*Luca 8.2,3.

56. Între* ele era Maria Magdalena,
Maria, mama lui Iacov ºi a lui Iose, ºi
mama fiilor lui Zebedei. *Marc. 15.40.

Înmormântarea lui Isus
57. Spre* searã, a venit un om bogat

din Arimateea, numit Iosif, care era ºi
el ucenic al lui Isus.

*Marc. 15.42. Luca 23.50. Ioan 19.38.

58. El s-a dus la Pilat ºi a cerut trupul
lui Isus. Pilat a poruncit sã i-L dea.
59. Iosif a luat trupul, L-a înfãºurat 

într-o pânzã curatã de in 
60. ºi L-a* pus într-un mormânt nou,

al lui însuºi, pe care-l sãpase în stâncã.
Apoi a prãvãlit o piatrã mare la uºa
mormântului ºi a plecat. *Isa. 53.9.

61. Maria Magdalena ºi cealaltã
Marie erau acolo ºi ºedeau în faþa
mormântului.

Pecetluirea mormântului
62. A doua zi, care vine dupã ziua

Pregãtirii, preoþii cei mai de seamã ºi
fariseii s-au dus împreunã la Pilat 
63. ºi i-au zis: „Doamne, ne-am adus

aminte cã înºelãtorul acela, pe când
era încã în viaþã, a zis: „Dupã* trei
zile voi învia.” *Cap. 16.21; 17.23; 20.19; 26.61. 
Marc. 8.31; 10.34. Luca 9.22; 18.33; 24.6,7. Ioan 2.19.

64. Dã poruncã, dar, ca mormântul sã
fie pãzit bine pânã a treia zi, ca nu
cumva sã vinã ucenicii Lui noaptea sã-I
fure trupul ºi sã spunã norodului: „A
înviat din morþi!” Atunci înºelãciunea
aceasta din urmã ar fi mai rea decât
cea dintâi.”
65. Pilat le-a zis: „Aveþi o strajã; 

duceþi-vã de pãziþi cum puteþi.”
66. Ei au plecat ºi au întãrit* mor-

mântul, pecetluind piatra ºi punând
strajã.” *Dan. 6.17.

Învierea lui Isus

281. La sfârºitul zilei Sabatului*,
când începea sã se lumineze

înspre ziua dintâi a sãptãmânii, Maria
Magdalena ºi** cealaltã Marie au
venit sã vadã mormântul.

*Marc. 16.1. Luca 24.1. Ioan 20.1. **Cap. 27.56.

2. ªi iatã cã s-a fãcut un mare
cutremur de pãmânt; cãci un înger* al
Domnului s-a coborât din cer, a venit
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Propovãduirea lui Ioan Botezãtorul

11. Începutul Evangheliei lui Isus
Hristos, Fiul* lui Dumnezeu.

*Cap. 14.33. Luca 1.35. Ioan 1.34.

2. Dupã cum este scris în prorocul
Isaia: „Iatã*, trimit înaintea Ta pe
solul Meu, care Îþi va pregãti calea... 

*Mal. 3.1. Mat. 11.10. Luca 7.27.

3. glasul* celui ce strigã în pustiu:
„Pregãtiþi calea Domnului, neteziþi-I
cãrãrile”, *Isa. 40.3. Mat. 3.3. Luca 3.4. Ioan 1.15,23.

4. a venit Ioan* care boteza în pustiu,
propovãduind botezul pocãinþei spre
iertarea pãcatelor. *Mat. 3.1. Luca 3.3. Ioan 3.23.

5. Tot* þinutul Iudeii ºi toþi locuitorii
Ierusalimului au început sã iasã la el;
ºi, mãrturisindu-ºi pãcatele, erau bote-
zaþi de el în râul Iordan. *Mat. 3.5.

6. Ioan era îmbrãcat* cu o hainã de
pãr de cãmilã, ºi împrejurul mijlocului
era încins cu un brâu de curea. El se
hrãnea cu lãcuste** ºi miere sãlbaticã.

*Mat. 3.4. **Lev. 11.22.

7. Ioan propovãduia ºi zicea: „Dupã
mine vine* Cel ce este mai puternic
decât mine, cãruia eu nu sunt vrednic
sã mã plec sã-I dezleg curelele încãlþã-
mintei. *Mat. 3.11. Ioan 1.27. Fapt. 13.25.

EVANGHELIA DUPÃ MARCU

ºi a prãvãlit piatra de la uºa mormân-
tului ºi a ºezut pe ea.

*Marc. 16.5. Luca 24.4. Ioan 20.12.

3. Înfãþiºarea* lui era ca fulgerul, ºi
îmbrãcãmintea lui albã ca zãpada.

*Dan. 10.6.

4. Strãjerii au tremurat de frica lui ºi
au rãmas ca niºte morþi.
5. Dar îngerul a luat cuvântul ºi a zis

femeilor: „Nu vã temeþi; cãci ºtiu cã
voi cãutaþi pe Isus care a fost rãstignit.
6. Nu este aici; a înviat, dupã cum*

zisese. Veniþi de vedeþi locul unde
zãcea Domnul; *Cap. 12.40; 16.21; 17.23; 20.19.

7. ºi duceþi-vã repede de spuneþi uce-
nicilor Lui cã a înviat dintre cei morþi.
Iatã cã El merge* înaintea voastrã în
Galileea; acolo Îl veþi vedea. Iatã cã v-am
spus lucrul acesta.”

*Cap. 26.32. Marc. 16.7.

Isus Se aratã femeilor
8. Ele au plecat repede de la mormânt,

cu fricã ºi cu mare bucurie, ºi au
alergat sã dea de veste ucenicilor Lui.
9. Dar iatã cã le-a întâmpinat Isus*

ºi le-a zis: „Bucuraþi-vã!” Ele s-au
apropiat sã-I cuprindã picioarele ºi I
s-au închinat. *Marc. 16.9. Ioan 20.14.

10. Atunci Isus le-a zis: „Nu vã
temeþi; duceþi-vã de spuneþi fraþilor*
Mei sã meargã în Galileea: acolo Mã
vor vedea.” *Ioan 20.17. Rom. 8.29. Evr. 2.11.

Ademenirea strãjerilor
11. Pe când se duceau ele, au intrat în

cetate unii din strãjeri ºi au dat de

veste preoþilor celor mai de seamã
despre toate cele întâmplate.
12. Aceºtia s-au adunat împreunã cu

bãtrânii, au þinut sfat, au dat ostaºilor
mulþi bani 
13. ºi le-au zis: „Spuneþi aºa: „Ucenicii

Lui au venit noaptea, pe când dormeam
noi, ºi L-au furat.”
14. ªi dacã va ajunge lucrul acesta la

urechile dregãtorului, îl vom potoli
noi ºi vã vom scãpa de grijã.”
15. Ostaºii au luat banii ºi au fãcut

cum i-au învãþat. ªi s-a rãspândit
zvonul acesta printre iudei pânã în
ziua de astãzi.

Arãtarea lui Isus în Galileea
16. Cei unsprezece ucenici s-au dus în

Galileea, în muntele unde* le porun-
cise Isus sã meargã. *Vers. 7. Cap. 26.32. 

17. Când L-au vãzut ei, I s-au închinat,
dar unii s-au îndoit.
18. Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu

ei ºi le-a zis: „Toatã puterea Mi-a fost
datã* în cer ºi pe pãmânt.
*Dan. 7.13,14. Cap. 11.27; 16.28. Luca 1.32; 10.22. Ioan
3.35; 5.22; 13.3; 17.2. Fapt. 2.36. Rom. 14.9. 1 Cor.
15.27. Efes. 1.10,21. Filp. 2.9,10. Evr. 1.2; 2.8. 1 Pet.
3.22. Apoc. 17.14.

19. Duceþi-vã* ºi faceþi ucenici** din
toate neamurile, botezându-i în Numele
Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh.
*Marc. 16.15. **Isa. 52.10. Luca 24.47. Fapt. 2.38,39. Rom.

10.18. Col. 1.23.

20. ªi învãþaþi-i* sã pãzeascã tot ce 
v-am poruncit. ªi iatã cã Eu sunt cu
voi în toate zilele, pânã la sfârºitul
veacului.” Amin. *Fapt. 2.42.
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8. Eu*, da, v-am botezat cu apã; dar
El vã va boteza cu** Duhul Sfânt.”
*Fapt. 1.5; 11.16; 19.4. **Isa. 44.3. Ioel 2.28. Fapt. 2.4; 10.45;
11.15,16. 1 Cor. 12.13.

Botezul ºi ispitirea lui Isus
9. În* vremea aceea, a venit Isus din

Nazaretul Galileii ºi a fost botezat de
Ioan în Iordan. *Mat. 3.13. Luca 3.21.

10. ªi îndatã, când ieºea* Isus din
apã, el a vãzut cerurile deschise ºi
Duhul coborându-Se peste El ca un
porumbel. *Mat. 3.16. Ioan 1.32.

11. ªi din ceruri s-a auzit un glas care
zicea: „Tu* eºti Fiul Meu preaiubit, în
Tine Îmi gãsesc toatã plãcerea Mea.”

*Ps. 2.7. Mat. 3.17. Cap. 9.7.

12. Îndatã* Duhul a mânat pe Isus în
pustiu, *Mat. 4.1. Luca 4.1.

13. unde a stat patruzeci de zile, fiind
ispitit de Satana. Acolo stãtea împreunã
cu fiarele sãlbatice, ºi-I* slujeau îngerii.

*Mat. 4.11.

Începutul propovãduirii lui Isus
14. Dupã* ce a fost închis Ioan, Isus

a venit în Galileea ºi propovãduia**
Evanghelia lui Dumnezeu.

*Mat. 4.12. **Mat. 4.23.

15. El zicea: „S-a* împlinit vremea,
ºi Împãrãþia lui Dumnezeu este
aproape**. Pocãiþi-vã ºi credeþi în
Evanghelie.”

*Dan. 9.25. Gal. 4.4. Efes. 1.10. **Mat. 3.2; 4.17.

Chemarea celor dintâi ucenici
16. Pe* când trecea Isus pe lângã

Marea Galileii, a vãzut pe Simon ºi pe
Andrei, fratele lui Simon, aruncând o
mreajã în mare, cãci erau pescari.

*Mat. 4.18. Luca 5.4.

17. Isus le-a zis: „Veniþi dupã Mine,
ºi vã voi face pescari de oameni.”
18. Îndatã, ei ºi-au lãsat* mrejile ºi

au mers dupã El. *Mat. 19.27. Luca 5.11.

19. A* mers puþin mai departe ºi a
vãzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, ºi pe
Ioan, fratele lui, care, ºi ei, erau într-o
corabie ºi îºi dregeau mrejile. *Mat. 4.21.

20. Îndatã i-a chemat; ºi ei au lãsat pe
tatãl lor, Zebedei, în corabie cu cei ce
lucrau pe platã ºi au mers dupã El.

Isus
vindecã pe un îndrãcit în Capernaum

21. S-au* dus la Capernaum. ªi, în
ziua Sabatului, Isus a intrat îndatã în
sinagogã ºi a început sã înveþe pe
norod. *Mat. 4.13. Luca 4.31.

22. Oamenii* erau uimiþi de învãþãtura
Lui; cãci îi învãþa ca unul care are
putere, nu cum îi învãþau cãrturarii.

*Mat. 7.28.

23. În* sinagoga lor era un om care
avea un duh necurat. El a început sã
strige: *Luca 4.33.

24. „Ce* avem noi a face cu Tine,
Isuse din Nazaret? Ai venit sã ne
pierzi? Te ºtiu cine eºti: eºti Sfântul
lui Dumnezeu!” *Mat. 8.29.

25. Isus l-a* certat ºi i-a zis: „Taci
ºi ieºi afarã din omul acesta!” *Vers. 34.

26. ªi duhul necurat a ieºit din el,
scuturându-l* cu putere ºi scoþând un
strigãt mare. *Cap. 9.20.

27. Toþi au rãmas înmãrmuriþi, aºa
cã se întrebau unii pe alþii: „Ce este
aceasta? O învãþãturã nouã! El
porunceºte ca un stãpân chiar ºi
duhurilor necurate, ºi ele Îl ascultã!”
28. ªi îndatã I s-a dus vestea în toate

împrejurimile Galileii.

Tãmãduirea soacrei lui Petru
29. Dupã ce* a ieºit din sinagogã, a

intrat împreunã cu Iacov ºi Ioan în
casa lui Simon ºi a lui Andrei.

*Mat. 8.14. Luca 4.38.

30. Soacra lui Simon zãcea în pat
prinsã de friguri; ºi îndatã au vorbit
lui Isus despre ea.
31. El a venit, a apucat-o de mânã, a

ridicat-o în sus, ºi au lãsat-o frigurile.
Apoi ea a început sã le slujeascã.

Tãmãduirea altor bolnavi
32. Seara*, dupã asfinþitul soarelui,

au adus la El pe toþi bolnavii ºi
îndrãciþii. *Mat. 8.16. Luca 4.40.

33. ªi toatã cetatea era adunatã la
uºã.
34. El a vindecat pe mulþi care pãti-

meau de felurite boli; de asemenea, a
scos mulþi draci ºi nu* lãsa pe draci
sã vorbeascã, pentru cã-L cunoºteau.

*Cap. 3.12. Luca 4.41. Fapt. 16.17,18.

35. A* doua zi dimineaþa, pe când
era încã întuneric de tot, Isus S-a
sculat, a ieºit ºi S-a dus într-un loc
pustiu. ªi Se ruga acolo. *Luca 4.42.

36. Simon ºi ceilalþi care erau cu El
s-au dus sã-L caute;
37. ºi, când L-au gãsit, I-au zis: „Toþi

Te cautã.”
38. El le-a rãspuns: „Haidem sã*

mergem în altã parte, prin târgurile
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ºi satele vecine, ca sã propovãduiesc
ºi acolo; cãci pentru** aceasta am
ieºit.” *Luca 4.43. **Isa. 61.1. Ioan 16.28; 17.4.

39. ªi S-a dus sã propovãduiascã* în
sinagogi, prin toatã Galileea; ºi scotea
dracii. *Mat. 4.23. Luca 4.44.

Tãmãduirea unui lepros
40. A* venit la El un lepros, care s-a

aruncat în genunchi înaintea Lui, Îl
ruga ºi-I zicea: „Dacã vrei, poþi sã mã
cureþi.” *Mat. 8.2. Luca 5.12.

41. Lui Isus I s-a fãcut milã de el, a
întins mâna, S-a atins de el ºi i-a zis:
„Da, voiesc, fii curãþat!”
42. Îndatã l-a lãsat lepra, ºi s-a

curãþat.
43. Isus i-a poruncit cu tot dinadinsul,

i-a spus sã plece numaidecât 
44. ºi i-a zis: „Vezi sã nu spui

nimãnui nimic; ci du-te de te aratã
preotului ºi adu pentru curãþarea ta ce*
a poruncit Moise, ca mãrturie  pentru
ei.” *Lev. 14.3,4,10. Luca 5.14.

45. Dar* omul acela, dupã ce a
plecat, a început sã vesteascã ºi sã
spunã în gura mare lucrul acesta, aºa
cã Isus nu mai putea sã intre pe faþã în
nici o cetate; ci stãtea afarã, în locuri
pustii, ºi** veneau la El din toate
pãrþile. *Luca 5.15. **Cap. 2.13.

Vindecarea slãbãnogului

21. Dupã câteva zile, Isus S-a întors*
în Capernaum. S-a auzit cã este în

casã *Mat. 9.1. Luca 5.18.

2. ºi s-au adunat îndatã aºa de mulþi,
cã nu putea sã-i mai încapã locul
dinaintea uºii. El le vestea Cuvântul.
3. Au venit la El niºte oameni care 

I-au adus un slãbãnog, purtat de patru
inºi.
4. Fiindcã nu puteau sã ajungã pânã

la El, din pricina norodului, au desfãcut
acoperiºul casei unde era Isus ºi, dupã
ce l-au spart, au coborât pe acolo patul
în care zãcea slãbãnogul.
5. Când le-a vãzut Isus credinþa, a zis

slãbãnogului: „Fiule, pãcatele îþi sunt
iertate!”
6. Unii din cãrturari, care erau de

faþã, se gândeau în inimile lor:
7. „Cum vorbeºte Omul acesta astfel?

Huleºte! Cine* poate sã ierte pãcatele
decât numai Dumnezeu?”

*Iov 14.4. Isa. 43.25.

8. Îndatã, Isus a cunoscut*, prin
duhul Sãu, cã ei gândeau astfel în ei

ºi le-a zis: „Pentru ce aveþi astfel de
gânduri în inimile voastre? *Mat. 9.4.

9. Ce* este mai lesne: a zice slãbãno-
gului: „Pãcatele îþi sunt iertate”, ori
a zice: „Scoalã-te, ridicã-þi patul ºi
umblã”? *Mat. 9.5.

10. Dar, ca sã ºtiþi cã Fiul omului are
putere pe pãmânt sã ierte pãcatele,
11. „Þie îþi poruncesc”, a zis El

slãbãnogului, „scoalã-te, ridicã-þi patul
ºi du-te acasã.”
12. ªi îndatã, slãbãnogul s-a sculat,

ºi-a ridicat patul ºi a ieºit afarã în faþa
tuturor; aºa cã toþi au rãmas uimiþi
ºi slãveau pe Dumnezeu ºi ziceau:
„Niciodatã n-am vãzut aºa ceva!”

Chemarea lui Levi
13. Isus* a ieºit iarãºi la mare. Toatã

mulþimea venea la El; ºi El învãþa pe
toþi. *Mat. 9.9.

14. Când* trecea pe acolo, a vãzut pe
Levi, fiul lui Alfeu, ºezând la vamã. ªi 
i-a zis: „Vino dupã Mine!” Levi s-a
sculat ºi a mers dupã El.

*Mat. 9.9. Luca 5.27.

Isus stã la masã cu vameºii ºi
pãcãtoºii

15. Pe* când ºedea Isus la masã în
casa lui Levi, mulþi vameºi ºi pãcãtoºi
au ºezut ºi ei la masã cu El ºi cu
ucenicii Lui; cãci erau mulþi care
mergeau de obicei dupã El. *Mat. 9.10.

16. Cãrturarii ºi fariseii, când L-au
vãzut mâncând cu vameºii ºi cu
pãcãtoºii, au zis ucenicilor Lui: „De
ce mãnâncã El ºi bea cu vameºii ºi cu
pãcãtoºii?”
17. Isus, când a auzit acest lucru, 

le-a zis: „Nu* cei sãnãtoºi au trebuinþã
de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit
sã chem la pocãinþã nu pe cei neprihã-
niþi, ci pe cei pãcãtoºi.”

*Mat. 9.12,13; 18.11. Luca 5.31,32; 19.10. 1 Tim. 1.15.

Despre post
18. Ucenicii* lui Ioan ºi fariseii

obiºnuiau sã posteascã. Ei au venit ºi
au zis lui Isus: „Pentru ce ucenicii lui
Ioan ºi ai fariseilor postesc, iar
ucenicii Tãi nu postesc?”

*Mat. 9.14. Luca 5.33.

19. Isus le-a rãspuns: „Oare pot posti
nuntaºii câtã vreme este mirele cu ei?
Câtã vreme au pe mire cu ei, nu pot posti.
20. Vor veni zile când va fi luat

mirele de la ei, ºi atunci vor posti în
ziua aceea.
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21. Nimeni nu coase un petic de
postav nou la o hainã veche; altfel,
peticul de postav nou rupe o parte din
cel vechi, ºi mai rea rupturã se face.
22. ªi nimeni nu pune vin nou în

burdufuri vechi; altfel, vinul cel nou
sparge burdufurile, ºi vinul se varsã,
iar burdufurile se prãpãdesc; ci vinul
nou este pus în burdufuri noi.”

Spicele de grâu ºi Sabatul
23. S-a întâmplat cã într-o zi de

Sabat, Isus trecea* prin lanurile de
grâu. Ucenicii Lui, pe când mergeau,
au început sã smulgã** spice de grâu.

*Mat. 12.1. Luca 6.1. **Deut. 23.25.

24. Fariseii I-au zis: „Vezi, de ce fac
ei ce nu este îngãduit sã facã în ziua
Sabatului?”
25. Isus le-a rãspuns: „Oare n-aþi citit

niciodatã ce* a fãcut David, când a
fost în nevoie ºi când a flãmânzit el ºi
cei ce erau împreunã cu el? *1 Sam. 21.6.

26. Cum a intrat în casa lui Dumnezeu,
în zilele marelui preot Abiatar, ºi a
mâncat pâinile pentru punerea înaintea
Domnului, pe care* nu este îngãduit
sã le mãnânce decât preoþii? ªi cum a
dat din ele chiar ºi celor ce erau cu
el?” *Exod 29.32,33. Lev. 24.9.

27. Apoi le-a zis: „Sabatul a fost
fãcut pentru om, iar nu omul pentru
Sabat;
28. aºa cã Fiul omului este Domn*

chiar ºi al Sabatului.” *Mat. 12.8.

Omul cu mâna uscatã

31. Isus a* intrat din nou în sinagogã.
Acolo se afla un om cu mâna

uscatã. *Mat. 12.9. Luca 6.6.

2. Ei pândeau pe Isus sã vadã dacã-l
va vindeca în ziua Sabatului, ca sã-L
poatã învinui.
3. ªi Isus a zis omului care avea

mâna uscatã: „Scoalã-te ºi stai la
mijloc!”
4. Apoi le-a zis: „Este îngãduit în

ziua Sabatului sã faci bine sau sã faci
rãu? Sã scapi viaþa cuiva sau s-o
pierzi?” Dar ei tãceau.
5. Atunci, rotindu-ªi privirile cu mânie

peste ei ºi mâhnit de împietrirea inimii
lor, a zis omului: „Întinde-þi mâna!” El
a întins-o, ºi mâna i s-a fãcut
sãnãtoasã.
6. Fariseii* au ieºit afarã ºi s-au

sfãtuit îndatã cu irodianii** cum sã-L
piardã. *Mat. 12.14. **Mat. 22.16.

Isus vindecã pe bolnavi
7. Isus S-a dus cu ucenicii Sãi la mare.

Dupã El a mers o mare mulþime de
oameni din Galileea; ºi* o mare mulþime
de oameni din Iudeea, *Luca 6.17.

8. din Ierusalim, din Idumeea, de
dincolo de Iordan ºi dimprejurul
Tirului ºi Sidonului, când a auzit tot
ce fãcea, a venit la El.
9. Isus a poruncit ucenicilor sã-I þinã

la îndemânã o corãbioarã, ca sã nu fie
îmbulzit de norod.
10. Cãci El vindeca pe mulþi ºi de

aceea toþi cei ce aveau boli se înghe-
suiau spre El ca sã se atingã de El.
11. Duhurile* necurate, când Îl vedeau,

cãdeau la pãmânt înaintea Lui ºi
strigau: „Tu** eºti Fiul lui Dumnezeu.”

*Cap. 1.23,24. Luca 4.41. **Mat. 14.33. Cap. 1.1.

12. Dar El le* poruncea îndatã cu tot
dinadinsul sã nu-L facã cunoscut.

*Mat. 12.16. Cap. 1.25,34.

Alegerea celor doisprezece apostoli
13. În urmã*, Isus S-a suit pe munte;

a chemat la El pe cine a vrut, ºi ei au
venit la El. *Mat. 10.1. Luca 6.12; 9.1.

14. A rânduit dintre ei doisprezece,
ca sã-i aibã cu Sine ºi sã-i trimitã sã
propovãduiascã.
15. Le-a dat ºi putere sã vindece

bolile ºi sã scoatã dracii.
16. Iatã cei doisprezece pe care i-a

rânduit: Simon, cãruia i-a* pus numele
Petru; *Ioan 1.42.

17. Iacov, fiul lui Zebedei, ºi Ioan,
fratele lui Iacov, cãrora le-a pus
numele Boanerghes, care tãlmãcit
înseamnã: „Fiii tunetului”;
18. Andrei; Filip; Bartolomeu; Matei;

Toma; Iacov, fiul lui Alfeu; Tadeu;
Simon, canaanitul,
19. ºi Iuda Iscarioteanul, care L-a ºi

vândut.

Pãcatul împotriva Duhului Sfânt
20. Au venit în casã ºi s-a adunat din

nou norodul, aºa cã* nu puteau nici
mãcar sã prânzeascã. *Cap. 6.31.

21. Rudele lui Isus, când au auzit cele
ce se petreceau, au venit sã punã mâna
pe El. Cãci* ziceau: „ªi-a ieºit din
minþi.” *Ioan 7.5; 10.20.

22. ªi cãrturarii care se coborâserã
din Ierusalim ziceau: „Este* stãpânit
de Beelzebul; scoate dracii cu ajutorul
domnului dracilor.”

*Mat. 9.34; 10.25. Luca 11.15. Ioan 7.20; 8.48,52; 10.20.
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23. Isus* i-a chemat la El ºi le-a zis,
în pilde: „Cum poate Satana sã scoatã
afarã pe Satana? *Mat. 12.25.

24. Dacã o împãrãþie este dezbinatã
împotriva ei înseºi, împãrãþia aceea nu
poate dãinui.
25. ªi dacã o casã este dezbinatã

împotriva ei înseºi, casa aceea nu
poate dãinui.
26. Tot astfel, dacã Satana se rãscoalã

împotriva lui însuºi este dezbinat ºi nu
poate dãinui, ci s-a isprãvit cu el.
27. Nimeni* nu poate sã intre în casa

unui om tare ºi sã-i jefuiascã gospo-
dãria decât dacã a legat mai întâi pe
omul acela tare; numai atunci îi va
jefui casa. *Isa. 49.24. Mat. 12.29.

28. Adevãrat* vã spun cã toate
pãcatele ºi toate hulele pe care le vor
rosti oamenii li se vor ierta;

*Mat. 12.31. Luca 12.10. 1 Ioan 5.16.

29. dar oricine va huli împotriva
Duhului Sfânt nu va cãpãta iertare în
veac: ci este vinovat de un pãcat veºnic.”
30. Aceasta pentru cã ei ziceau: „Are

un duh necurat.”

Mama ºi fraþii lui Isus
31. Atunci* au venit mama ºi fraþii

Lui ºi, stând afarã, au trimis sã-L
cheme. *Mat. 12.46. Luca 8.19.

32. Mulþimea ºedea în jurul Lui, când 
I-au spus: „Iatã cã mama Ta ºi fraþii
Tãi sunt afarã ºi Te cautã.”
33. El a rãspuns: „Cine este mama

Mea ºi fraþii Mei?”
34. Apoi, aruncându-ªi privirile peste

cei ce ºedeau împrejurul Lui: „Iatã”, a
zis El, „mama Mea ºi fraþii Mei!
35. Cãci oricine face voia lui Dum-

nezeu, acela Îmi este frate, sorã ºi
mamã.”

Pilda semãnãtorului

41. Isus a început iarãºi* sã înveþe
pe norod lângã mare. Fiindcã se

adunase foarte mult norod la El, S-a
suit ºi a ºezut într-o corabie, pe mare;
iar tot norodul stãtea pe þãrm lângã
mare. *Mat. 13.1. Luca 8.4.

2. Apoi a început sã-i înveþe multe
lucruri în pilde; ºi*, în învãþãtura pe
care le-o dãdea, le spunea: *Cap. 12.38.

3. „Ascultaþi! Iatã, semãnãtorul a
ieºit sã semene.
4. Pe când semãna, o parte din

sãmânþã a cãzut lângã drum: au venit
pãsãrile ºi au mâncat-o.

5. O altã parte a cãzut pe un loc
stâncos, unde n-avea mult pãmânt: a
rãsãrit îndatã, pentru cã n-a dat de un
pãmânt adânc;
6. dar, când a rãsãrit soarele, s-a

pãlit; ºi, pentru cã n-avea rãdãcinã, 
s-a uscat.
7. O altã parte a cãzut între spini;

spinii au crescut, au înecat-o ºi n-a dat
rod.
8. O altã parte a cãzut în pãmânt bun:

a dat* rod, care se înãlþa ºi creºtea; ºi
a adus: una treizeci, alta ºaizeci, ºi
alta o sutã.” *Ioan 15.5. Col. 1.6.

9. Apoi a zis: „Cine are urechi de
auzit sã audã.”
10. Când* a fost singur, cei ce erau în

jurul Lui împreunã cu cei doisprezece
L-au întrebat despre pilde.

*Mat. 13.10. Luca 8.9, etc.

11. „Vouã”, le-a zis El, „v-a fost dat
sã cunoaºteþi taina Împãrãþiei lui
Dumnezeu; dar pentru cei ce* sunt
afarã din numãrul vostru, toate lucru-
rile sunt înfãþiºate în pilde;

*1 Cor. 5.12. Col. 4.5. 1 Tes. 4.12. 1 Tim. 3.7.

12. pentru ca*, „mãcar cã privesc, sã
priveascã ºi sã nu vadã, ºi mãcar cã
aud, sã audã ºi sã nu înþeleagã, ca nu
cumva sã se întoarcã la Dumnezeu ºi
sã li se ierte pãcatele.” *Isa. 6.9. 
Mat. 13.14. Luca 8.10. Ioan 12.40. Fapt. 28.26. Rom. 11.8.

13. El le-a mai zis: „Nu înþelegeþi
pilda aceasta? Cum veþi înþelege
atunci toate celelalte pilde?
14. Semãnãtorul* seamãnã Cuvântul.

*Mat. 13.19.

15. Cei înfãþiºaþi prin sãmânþa cãzutã
lângã drum sunt aceia în care este
semãnat Cuvântul; dar dupã ce l-au
auzit, vine Satana îndatã ºi ia Cuvântul
semãnat în ei.
16. Tot aºa, cei înfãþiºaþi prin sãmânþa

cãzutã în locurile stâncoase sunt aceia
care, când aud Cuvântul, îl primesc
îndatã cu bucurie;
17. dar n-au rãdãcinã în ei, ci þin pânã

la o vreme; ºi cum vine un necaz sau o
prigonire din pricina Cuvântului, se
leapãdã îndatã de el.
18. Alþii sunt cei înfãþiºaþi prin

sãmânþa cãzutã între spini; aceºtia
sunt cei ce aud Cuvântul;
19. dar nãvãlesc în ei grijile lumii,

înºelãciunea* bogãþiilor ºi poftele
altor lucruri, care îneacã Cuvântul ºi-l
fac astfel neroditor. *1 Tim. 6.9,17.

20. Alþii apoi sunt înfãþiºaþi prin
sãmânþa cãzutã în pãmânt bun. Aceºtia
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sunt cei ce aud Cuvântul, îl primesc ºi
fac rod: unul treizeci, altul ºaizeci ºi
altul o sutã.”

Lumina
21. El* le-a mai zis: „Oare lumina

este adusã ca sã fie pusã sub baniþã
sau sub pat? Nu este adusã ca sã fie
pusã în sfeºnic? *Mat. 5.15. Luca 8.16; 11.33.

22. Cãci* nu este nimic ascuns care
nu va fi descoperit ºi nimic tãinuit
care nu va ieºi la luminã.

*Mat. 10.26. Luca 12.2.

23. Dacã* are cineva urechi de auzit,
sã audã.” *Mat. 11.15. Vers. 9.

24. El le-a mai zis: „Luaþi seama la ce
auziþi. Cu* ce mãsurã veþi mãsura, vi
se va mãsura: ºi vi se va da ºi mai
mult. *Mat. 7.2. Luca 6.38.

25. Cãci* celui ce are i se va da; dar
de la cel ce n-are se va lua ºi ce are.”

*Mat. 13.12; 25.29. Luca 8.18; 19.26.

Pilda cu sãmânþa
26. El a mai zis: „Cu* Împãrãþia lui

Dumnezeu este ca atunci când aruncã
un om sãmânþa în pãmânt; *Mat. 13.24.

27. fie cã doarme noaptea, fie cã stã
treaz ziua, sãmânþa încolþeºte ºi creºte
fãrã sã ºtie el cum.
28. Pãmântul rodeºte singur: întâi un

fir verde, apoi spic, dupã aceea grâu
deplin în spic;
29. ºi când este copt rodul, pune*

îndatã secera în el, pentru cã a venit
seceriºul.” *Apoc. 14.15.

Pilda grãuntelui de muºtar
30. El a mai zis: „Cu* ce vom

asemãna Împãrãþia lui Dumnezeu sau
prin ce pildã o vom înfãþiºa?

*Mat. 13.31. Luca 13.18. Fapt. 2.41; 4.4; 5.14; 19.20.

31. Se aseamãnã cu un grãunte de
muºtar care, când este semãnat în
pãmânt, este cea mai micã dintre toate
seminþele de pe pãmânt;
32. dar, dupã ce a fost semãnat, creºte

ºi se face mai mare decât toate zar-
zavaturile ºi face ramuri mari, aºa cã
pãsãrile cerului îºi pot face cuiburi la
umbra lui.”
33. Isus* le vestea Cuvântul prin

multe pilde de felul acesta, dupã cum
erau ei în stare sã-l priceapã.

*Mat. 13.34. Ioan 16.12.

34. Nu le vorbea deloc fãrã pildã; dar,
când era singur la o parte, lãmurea
ucenicilor Sãi toate lucrurile.

Potolirea furtunii
35. În* aceeaºi zi, seara, Isus le-a zis:

„Sã trecem în partea cealaltã.”
*Mat. 8.18,23. Luca 8.22.

36. Dupã ce au dat drumul norodului,
ucenicii L-au luat în corabia în care se
afla ºi aºa cum era. Împreunã cu El
mai erau ºi alte corãbii.
37. S-a stârnit o mare furtunã de

vânt care arunca valurile în corabie,
aºa cã mai cã se umplea corabia.
38. ªi El dormea la cârmã pe cãpãtâi.

Ucenicii L-au deºteptat ºi I-au zis:
„Învãþãtorule, nu-Þi pasã cã pierim?”
39. El S-a sculat, a certat vântul ºi a

zis mãrii: „Taci! Fãrã gurã!” Vântul a
stat ºi s-a fãcut o liniºte mare.
40. Apoi le-a zis: „Pentru ce sunteþi

aºa de fricoºi? Tot n-aveþi credinþã?”
41. I-a apucat o mare fricã ºi ziceau

unii cãtre alþii: „Cine este Acesta de
Îl ascultã chiar ºi vântul ºi marea?”

Vindecarea unui îndrãcit

51. Au* ajuns pe celãlalt þãrm al
mãrii, în þinutul gadarenilor.

*Mat. 8.28. Luca 8.26.

2. Când a ieºit Isus din corabie, L-a
întâmpinat îndatã un om care ieºea
din morminte, stãpânit de un duh
necurat.
3. Omul acesta îºi avea locuinþa în

morminte, ºi nimeni nu mai putea sã-l
þinã legat, nici chiar cu un lanþ.
4. Cãci de multe ori fusese legat cu

picioarele în obezi ºi cu cãtuºe la
mâini, dar rupsese cãtuºele ºi sfãrâ-
mase obezile, ºi nimeni nu-l putea
domoli.
5. Totdeauna, zi ºi noapte, stãtea

în morminte ºi pe munþi, þipând ºi
tãindu-se cu pietre.
6. Când a vãzut pe Isus de departe, a

alergat, I s-a închinat 
7. ºi a strigat cu glas tare: „Ce am eu

a face cu Tine, Isuse, Fiul Dumnezeului
celui Preaînalt? Te jur în Numele lui
Dumnezeu, sã nu mã chinuieºti!”
8. Cãci Isus îi zicea: „Duh necurat,

ieºi afarã din omul acesta!”
9. „Care-þi este numele?”, l-a întrebat

Isus. „Numele meu este „legiune”, a
rãspuns el, „pentru cã suntem mulþi.”
10. ªi Îl ruga stãruitor sã nu-i trimitã

afarã din þinutul acela.
11. Acolo, lângã munte, era o turmã

mare de porci care pãºteau.
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12. ªi dracii L-au rugat ºi au zis:
„Trimite-ne în porcii aceia, ca sã
intrãm în ei.”
13. Isus le-a dat voie. ªi duhurile

necurate au ieºit ºi au intrat în porci;
ºi turma s-a repezit de pe râpã în mare:
erau aproape douã mii, ºi s-au înecat
în mare.
14. Porcarii au fugit ºi au dat de ºtire

în cetate ºi prin satele vecine. Oamenii
au ieºit sã vadã ce s-a întâmplat.
15. Au venit la Isus, ºi iatã pe cel ce

fusese îndrãcit ºi avusese legiunea de
draci, ºezând jos îmbrãcat ºi întreg la
minte; ºi s-au înspãimântat.
16. Cei ce vãzuserã cele întâmplate 

le-au povestit tot ce se petrecuse cu
cel îndrãcit ºi cu porcii.
17. Atunci au* început sã roage pe

Isus sã plece din þinutul lor.
*Mat. 8.34. Fapt. 16.39.

18. Pe când Se suia El în corabie,
omul* care fusese îndrãcit Îl ruga sã-l
lase sã rãmânã cu El. *Luca 8.38.

19. Isus nu i-a dat voie, ci i-a zis:
„Du-te acasã la ai tãi ºi povesteºte-le
tot ce þi-a fãcut Domnul ºi cum a avut
milã de tine.”
20. El a plecat ºi a început sã ves-

teascã prin Decapole tot ce-i fãcuse
Isus. ªi toþi se minunau.

Învierea fiicei lui Iair ºi vindecarea
unei femei bolnave de doisprezece ani
21. Dupã* ce a trecut Isus iarãºi de

cealaltã parte cu corabia, s-a adunat
mult norod în jurul Lui. El stãtea
lângã mare. *Mat. 9.1. Luca 8.40.

22. Atunci* a venit unul din fruntaºii
sinagogii, numit Iair. Cum L-a vãzut,
fruntaºul s-a aruncat la picioarele Lui 

*Mat. 9.18. Luca 8.41.

23. ºi I-a fãcut urmãtoarea rugãminte
stãruitoare: „Fetiþa mea trage sã moarã;
rogu-Te, vino de-Þi pune mâinile peste
ea, ca sã se facã sãnãtoasã ºi sã
trãiascã.”
24. Isus a plecat împreunã cu el. ªi

dupã El mergea mult norod ºi-L
îmbulzea.
25. ªi era o femeie care de doispre-

zece ani avea* o scurgere de sânge.
*Lev. 15.25. Mat. 9.20.

26. Ea suferise mult de la mulþi
doctori; cheltuise tot ce avea, ºi nu
simþise nici o uºurare; ba încã îi era
mai rãu.
27. A auzit vorbindu-se despre Isus,

a venit pe dinapoi prin mulþime ºi s-a
atins de haina Lui.
28. Cãci îºi zicea ea: „Dacã aº putea

doar sã mã ating de haina Lui, mã voi
tãmãdui.”
29. ªi îndatã a secat izvorul sângelui

ei. ªi a simþit în tot trupul ei cã s-a
tãmãduit de boalã.
30. Isus a cunoscut îndatã cã o putere*

ieºise din El; ºi, întorcându-Se spre
mulþime, a zis: „Cine s-a atins de
hainele Mele?” *Luca 6.19; 8.46.

31. Ucenicii I-au zis: „Vezi cã mul-
þimea Te îmbulzeºte ºi mai zici: „Cine
s-a atins de Mine?”
32. El Se uita de jur împrejur sã vadã

pe cea care fãcuse lucrul acesta.
33. Femeia, înfricoºatã ºi tremurând,

cãci ºtia ce se petrecuse în ea, a venit
de s-a aruncat la picioarele Lui ºi I-a
spus tot adevãrul.
34. Dar Isus i-a zis: „Fiicã, credinþa*

ta te-a mântuit; du-te în pace ºi fii
tãmãduitã de boala ta.”

*Mat. 9.22. Cap. 10.52. Fapt. 14.9.

35. Pe când vorbea El încã*, iatã cã
vin niºte oameni de la fruntaºul sina-
gogii care-i spun: „Fiica ta a murit;
pentru ce mai superi pe Învãþãtorul?”

*Luca 8.49.

36. Dar Isus, fãrã sã þinã seamã de
cuvintele acestea, a zis fruntaºului
sinagogii: „Nu te teme, crede numai!”
37. ªi n-a îngãduit nimãnui sã-L

însoþeascã, afarã de Petru, Iacov ºi
Ioan, fratele lui Iacov.
38. Au ajuns la casa fruntaºului

sinagogii. Acolo Isus a vãzut o zarvã,
ºi pe unii care plângeau ºi se tânguiau
mult.
39. A intrat înãuntru ºi le-a zis:

„Pentru ce faceþi atâta zarvã ºi pentru
ce plângeþi? Copila n-a murit, ci
doarme*.” *Ioan 11.11.
40. Ei îºi bãteau joc de El. Atunci*,

dupã ce i-a scos afarã pe toþi, a luat cu
El pe tatãl copilei, pe mama ei ºi pe
cei ce-L însoþiserã ºi a intrat acolo
unde zãcea copila. *Fapt. 9.40.
41. A apucat-o de mânã ºi i-a zis:

„Talita, cumi”, care tãlmãcit înseamnã:
„Fetiþo, scoalã-te îþi zic!”
42. Îndatã fetiþa s-a sculat ºi a început

sã umble; cãci era de doisprezece ani.
Ei au rãmas încremeniþi.
43. Isus le-a* poruncit cu tãrie sã nu

ºtie nimeni lucrul acesta; ºi a zis sã
dea de mâncare fetiþei.

*Mat. 8.4; 9.30; 12.16; 17.9. Cap. 3.12. Luca 5.14.
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Isus la Nazaret – Necredinþa 
locuitorilor

61. Isus a* plecat de acolo ºi S-a dus
în patria Lui. Ucenicii Lui au mers

dupã El. *Mat. 13.54. Luca 4.16.

2. Când a venit ziua Sabatului, a
început sã înveþe pe norod în sinagogã.
Mulþi, când Îl auzeau, se mirau ºi
ziceau: „De* unde are El aceste
lucruri? Ce fel de înþelepciune este
aceasta care I-a fost datã? ªi cum se
fac astfel de minuni prin mâinile Lui?

*Ioan 6.42.

3. Nu este Acesta tâmplarul, feciorul
Mariei, fratele* lui Iacov, al lui Iose,
al lui Iuda ºi al lui Simon? ªi nu sunt
surorile Lui aici între noi?” ªi gãseau**
o pricinã de poticnire în El.

*Mat. 12.46. Gal. 1.19. **Mat. 11.6.

4. Dar Isus le-a zis: „Un proroc nu*
este dispreþuit decât în patria Lui,
între rudele Lui ºi în casa Lui.”

*Mat. 13.57. Ioan 4.44.

5. N-a* putut sã facã nici o minune
acolo, ci doar ªi-a pus mâinile peste
câþiva bolnavi ºi i-a vindecat.

*Gen. 19.22; 32.25. Mat. 13.58. Cap. 9.23.

6. ªi Se* mira de necredinþa lor.
*Isa. 59.16.

Trimiterea celor doisprezece
Isus strãbãtea* satele dimprejur ºi

învãþa pe norod. *Mat. 9.35. Luca 13.22.

7. Atunci* a chemat la Sine pe cei
doisprezece ºi a început sã-i trimitã
doi câte doi, dându-le putere asupra
duhurilor necurate.

*Mat. 10.1. Cap. 3.13,14. Luca 9.1.

8. Le-a poruncit sã nu ia nimic cu ei
pe drum decât un toiag; sã n-aibã nici
pâine, nici traistã, nici bani de aramã
la brâu;
9. sã* se încalþe cu sandale ºi sã nu se

îmbrace cu douã haine. *Fapt. 12.8.

10. Apoi* le-a zis: „În orice casã veþi
intra sã rãmâneþi acolo pânã veþi pleca
din locul acela.

*Mat. 10.11. Luca 9.4; 10.7,8.

11. ªi*, dacã în vreun loc nu vã vor
primi ºi nu vã vor asculta, sã plecaþi
de acolo ºi sã scuturaþi** îndatã praful
de sub picioarele voastre, ca mãrturie
pentru ei. Adevãrat vã spun cã, în ziua
judecãþii, va fi mai uºor pentru
pãmântul Sodomei ºi Gomorei decât
pentru cetatea aceea.”

*Mat. 10.14. Luca 10.10. **Fapt. 13.51; 18.6.

12. Ucenicii au plecat ºi au propovã-
duit pocãinþa.

13. Scoteau mulþi draci ºi* ungeau
cu untdelemn pe mulþi bolnavi ºi-i
vindecau. *Iac. 5.14.

Moartea lui Ioan Botezãtorul
14. Împãratul Irod a auzit* vorbindu-se

despre Isus, al cãrui Nume ajunsese
vestit; ºi a zis: „Ioan Botezãtorul a
înviat din morþi, ºi de aceea lucreazã
aceste puteri prin El.” *Mat. 14.1. Luca 9.7.

15. Alþii* ziceau: „Este Ilie.” Iar alþii
ziceau: „Este un proroc ca unul din
proroci.” *Mat. 16.14. Cap. 8.28.

16. Dar* Irod, când a auzit lucrul
acesta, zicea: „Ioan acela, cãruia i-am
tãiat capul, a înviat din morþi.”

*Mat. 14.2. Luca 3.19.

17. Cãci Irod însuºi trimisese sã
prindã pe Ioan ºi-l legase în temniþã,
din pricina Irodiadei, nevasta fratelui
sãu Filip, pentru cã o luase de nevastã.
18. ªi Ioan zicea lui Irod: „Nu-þi*

este îngãduit sã þii pe nevasta fratelui
tãu!” *Lev. 18.16; 20.21.

19. Irodiada avea necaz pe Ioan ºi
voia sã-l omoare. Dar nu putea,
20. cãci Irod se temea* de Ioan,

fiindcã îl ºtia om neprihãnit ºi sfânt; îl
ocrotea ºi, când îl auzea, de multe ori
stãtea în cumpãnã, neºtiind ce sã facã;
ºi-l asculta cu plãcere. *Mat. 14.5; 21.26.

21. Totuºi* a venit o zi cu bun prilej,
când Irod îºi prãznuia ziua** naºterii
ºi a dat un ospãþ boierilor sãi, mai
marilor oastei ºi fruntaºilor Galileii.

*Mat. 14.6. **Gen. 40.20.

22. Fata Irodiadei a intrat la ospãþ, a
jucat ºi a plãcut lui Irod ºi oaspeþilor
lui. Împãratul a zis fetei: „Cere-mi
orice vrei, ºi-þi voi da.”
23. Apoi a adãugat cu jurãmânt:

„Orice-mi* vei cere, îþi voi da, fie ºi
jumãtate din împãrãþia mea.”

*Est. 5.3,6; 7.2.

24. Fata a ieºit afarã ºi a zis mamei
sale: „Ce sã cer?” ªi mama sa i-a
rãspuns: „Capul lui Ioan Botezãtorul.”
25. Ea s-a grãbit sã vinã îndatã la

împãrat ºi i-a fãcut urmãtoarea cerere:
„Vreau sã-mi dai îndatã, într-o farfurie,
capul lui Ioan Botezãtorul.”
26. Împãratul* s-a întristat foarte mult;

dar, din pricina jurãmintelor sale ºi
din pricina oaspeþilor, n-a vrut sã zicã
nu. *Mat. 14.9.

27. A trimis îndatã un ostaº de pazã,
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cu porunca de a aduce capul lui Ioan
Botezãtorul. Ostaºul de pazã s-a dus ºi
a tãiat capul lui Ioan în temniþã,
28. l-a adus pe o farfurie, l-a dat

fetei, ºi fata l-a dat mamei sale.
29. Ucenicii lui Ioan, când au auzit

acest lucru, au venit de i-au ridicat
trupul ºi l-au pus într-un mormânt.

Înmulþirea pâinilor
30. Apostolii* s-au adunat la Isus ºi 

I-au spus tot ce fãcuserã ºi tot ce
învãþaserã pe oameni. *Luca 9.10.

31. Isus* le-a zis: „Veniþi singuri la o
parte, într-un loc pustiu, ºi odihniþi-vã
puþin.” Cãci erau** mulþi care veneau
ºi se duceau, ºi ei n-aveau vreme nici
sã mãnânce. *Mat. 14.13. **Cap. 3.20.

32. Au* plecat, dar, cu corabia, ca sã
se ducã într-un loc pustiu, la o parte.

*Mat. 14.13.

33. Oamenii i-au vãzut plecând ºi 
i-au cunoscut; au alergat pe jos din
toate cetãþile ºi au venit înaintea lor în
locul în care se duceau ei.
34. Când* a ieºit din corabie, Isus a

vãzut mult norod; ºi I s-a fãcut milã de
ei, pentru cã erau ca niºte oi care 
n-aveau pãstor; ºi a** început sã-i înveþe
multe lucruri. *Mat. 9.36; 14.14. **Luca 9.11.

35. Fiindcã* ziua era pe sfârºite,
ucenicii s-au apropiat de El ºi I-au zis:
„Locul acesta este pustiu, ºi ziua este
pe sfârºite. *Mat. 14.15. Luca 9.12.

36. Dã-le drumul sã se ducã în cãtunele
ºi satele dimprejur ca sã-ºi cumpere
pâine, fiindcã n-au ce mânca.”
37. „Daþi-le voi sã mãnânce”, le-a

rãspuns Isus. Dar ei I-au zis: „Oare*
sã ne ducem sã cumpãrãm pâini de
douã sute de lei ºi sã le dãm sã
mãnânce?” *Num. 11.13,22. 2 Împ. 4.43.

38. ªi El i-a întrebat: „Câte pâini aveþi?
Duceþi-vã de vedeþi.” S-au dus de au
vãzut câte pâini au ºi au rãspuns:
„Cinci* ºi doi peºti.”

*Mat. 14.17. 15.34. Cap. 8.5. Luca 9.13. Ioan 6.9.

39. Atunci le-a poruncit sã-i aºeze pe
toþi, cete-cete, pe iarba verde.
40. ªi au ºezut jos în cete de câte o

sutã ºi de câte cincizeci.
41. El a luat cele cinci pâini ºi cei doi

peºti. ªi-a ridicat ochii spre cer ºi a
rostit binecuvântarea*. Apoi a frânt
pâinile ºi le-a dat ucenicilor, ca ei sã
le împartã norodului. Asemenea ºi cei
doi peºti i-a împãrþit la toþi.

*1 Sam. 9.13. Mat. 26.26.

42. Au mâncat toþi ºi s-au sãturat;
43. ºi au ridicat douãsprezece coºuri

pline cu firimituri de pâine ºi cu ce
mai rãmãsese din peºti.
44. Cei ce mâncaserã pâinile erau

cinci mii de bãrbaþi.

Isus umblã pe mare
45. Îndatã*, Isus a silit pe ucenicii

Sãi sã intre în corabie ºi sã treacã
înaintea Lui de cealaltã parte, spre
Betsaida. În timpul acesta, El avea
sã dea drumul norodului.

*Mat. 14.22. Ioan 6.17.

46. Dupã ce ªi-a luat rãmas bun de la
norod, S-a dus în munte ca sã Se
roage.
47. Când* s-a înserat, corabia era în

mijlocul mãrii, iar Isus era singur pe
þãrm. *Mat. 14.23. Ioan 6.16,17.

48. A vãzut pe ucenici cã se necãjesc
cu vâslirea, cãci vântul le era împo-
trivã. ªi, într-a patra strajã din noapte,
a mers la ei, umblând pe mare, ºi
voia* sã treacã pe lângã ei. *Luca 24.28.

49. Când L-au vãzut ei umblând pe
mare, li s-a pãrut cã este o nãlucã, ºi
au þipat;
50. pentru cã toþi L-au vãzut ºi s-au

înspãimântat. Isus a vorbit îndatã cu ei
ºi le-a zis: „Îndrãzniþi, Eu sunt, nu vã
temeþi!”
51. Apoi S-a suit la ei în corabie, ºi

a stat vântul. Ei au rãmas uimiþi ºi
înmãrmuriþi,
52. cãci nu* înþeleseserã minunea cu

pâinile, fiindcã le era inima** împie-
tritã. *Cap. 8.17,18. **Cap. 3.5; 16.14.

Vindecãri la Ghenezaret
53. Dupã* ce au trecut marea, au

venit în þinutul Ghenezaretului ºi au
tras la mal. *Mat. 14.34.

54. Când au ieºit din corabie, oamenii
au cunoscut îndatã pe Isus,
55. au alergat prin toate împrejurimile

ºi au început sã aducã pe bolnavi în
paturi, pretutindeni pe unde se auzea
cã era El.
56. Oriunde intra El, în sate, în cetãþi

sau în cãtune, puneau pe bolnavi pe
pieþe ºi-L rugau sã le dea voie doar*
sã se atingã de poalele hainei Lui.
ªi toþi câþi se atingeau de El erau
tãmãduiþi. *Mat. 9.20. Cap. 5.27,28. Fapt. 19.12.
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Fariseii ºi datina bãtrânilor

71. Fariseii ºi câþiva cãrturari, veniþi
din Ierusalim, s-au* adunat la Isus.

*Mat. 15.1.

2. Ei au vãzut pe unii din ucenicii Lui
prânzind cu mâinile necurate, adicã
nespãlate. —
3. Fariseii însã ºi toþi iudeii nu

mãnâncã fãrã sã-ºi spele cu mare
bãgare de seamã mâinile, dupã datina
bãtrânilor.
4. ªi când se întorc din piaþã, nu

mãnâncã decât dupã ce s-au scãldat.
Sunt multe alte obiceiuri pe care au
apucat ei sã le þinã, precum: spãlarea
paharelor, a ulcioarelor, a cãldãrilor ºi
a paturilor. —
5. ªi* fariseii ºi cãrturarii L-au

întrebat: „Pentru ce nu se þin ucenicii
Tãi de datina bãtrânilor, ci prânzesc cu
mâinile nespãlate?” *Mat. 15.2.

6. Isus le-a rãspuns: „Fãþarnicilor,
bine a prorocit Isaia despre voi, dupã
cum este scris: „Norodul* acesta Mã
cinsteºte cu buzele, dar inima lui este
departe de Mine. *Isa. 29.13. Mat. 15.8.

7. Degeaba Mã cinstesc ei, dând
învãþãturi care nu sunt decât niºte
porunci omeneºti.”
8. Voi lãsaþi porunca lui Dumnezeu

ºi þineþi datina aºezatã de oameni,
precum: spãlarea ulcioarelor ºi a
paharelor, ºi faceþi multe alte lucruri
de acestea.”
9. El le-a mai zis: „Aþi desfiinþat

frumos porunca lui Dumnezeu, ca sã
þineþi datina voastrã.
10. Cãci Moise a zis: „Sã cinsteºti*

pe tatãl tãu ºi pe mama ta”; ºi:
„Cine** va grãi de rãu pe tatãl sãu
sau pe mama sa sã fie pedepsit cu
moartea.” *Exod 20.12. 
Deut. 5.16. Mat. 15.4. **Exod 21.17. Lev. 20.9. Prov. 20.20.
11. Voi, dimpotrivã, ziceþi: „Dacã un

om va spune tatãlui sãu sau mamei
sale: „Ori cu ce te-aº putea ajuta este
„Corban*”, adicã dat lui Dumnezeu,
face bine”; *Mat. 15.5; 23.18.
12. ºi nu-l mai lãsaþi sã facã nimic

pentru tatãl sau pentru mama sa.
13. ªi aºa, aþi desfiinþat Cuvântul lui

Dumnezeu, prin datina voastrã. ªi
faceþi multe alte lucruri de felul
acesta!”

Ce spurcã pe om
14. În urmã*, a chemat din nou noroa-

dele la Sine ºi le-a zis: „Ascultaþi-Mã
toþi ºi înþelegeþi. *Mat. 15.10.

15. Afarã din om nu este nimic care,
intrând în el, sã-l poatã spurca; dar ce
iese din om aceea-l spurcã.
16. Dacã* are cineva urechi de auzit,

sã audã.” *Mat. 11.15.

17. Dupã ce* a intrat în casã, pe când
era departe de norod, ucenicii Lui L-au
întrebat despre pilda aceasta. *Mat. 15.15.

18. El le-a zis: „ªi voi sunteþi aºa de
nepricepuþi? Nu înþelegeþi cã nimic
din ce intrã în om de afarã nu-l poate
spurca?
19. Fiindcã nu intrã în inima lui, ci

în pântece, ºi apoi este dat afarã în
hazna.” A zis astfel, fãcând toate
bucatele curate.
20. El le-a mai zis: „Ce iese din om

aceea spurcã pe om.
21. Cãci* dinãuntru, din inima oame-

nilor, ies gândurile rele, preacurviile,
curviile, uciderile, *Gen. 6.5; 8.21. Mat. 15.19.

22. furtiºagurile, lãcomiile, vicleºu-
gurile, înºelãciunile, faptele de ruºine,
ochiul rãu, hula, trufia, nebunia.
23. Toate aceste lucruri rele ies dinã-

untru ºi spurcã pe om.”

Femeia canaanitã
24. Isus* a plecat de acolo ºi S-a dus

în þinutul Tirului ºi al Sidonului. A
intrat într-o casã, dorind sã nu ºtie
nimeni cã este acolo; dar n-a putut sã
rãmânã ascuns. *Mat. 15.21.

25. Cãci îndatã, o femeie, a cãrei
fetiþã era stãpânitã de un duh necurat,
a auzit vorbindu-se despre El ºi a venit
de s-a aruncat la picioarele Lui.
26. Femeia aceasta era o grecoaicã,

de obârºie siro-fenicianã. Ea Îl ruga sã
scoatã pe dracul din fiica ei.
27. Isus i-a zis: „Lasã sã se sature

mai întâi copiii; cãci nu este bine sã iei
pâinea copiilor ºi s-o arunci la cãþei.”
28. „Da, Doamne”, I-a rãspuns ea,

„dar ºi cãþeii de sub masã mãnâncã din
firimiturile copiilor.”
29. Atunci Isus i-a zis: „Pentru vorba

aceasta, du-te; a ieºit dracul din fiica ta.”
30. ªi când a intrat femeia în casa ei,

a gãsit pe copilã culcatã în pat; ºi
ieºise dracul din ea.

Vindecarea unui surdo-mut
31. Isus* a pãrãsit þinutul Tirului ºi

a venit iarãºi prin Sidon la Marea
Galileii, trecând prin þinutul Decapole.

*Mat. 15.29.
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32. I-au* adus un surd care vorbea cu
anevoie ºi L-au rugat sã-ªi punã
mâinile peste el. *Mat. 9.32. Luca 11.14.

33. El l-a luat la o parte din norod, i-a
pus degetele în urechi ºi i-a atins limba
cu scuipatul* Lui. *Cap. 8.23. Ioan 9.6.

34. Apoi, ªi-a ridicat* ochii spre cer,
a suspinat** ºi a zis: „Efata”, adicã:
„Deschide-te!”

*Cap. 6.41. Ioan 11.41; 17.1. **Ioan 11.33,38.

35. Îndatã* i s-au deschis urechile, i
s-a dezlegat limba ºi a vorbit foarte
desluºit. *Isa. 35.5,6. Mat. 11.5.

36. Isus le-a* poruncit sã nu spunã
nimãnui; dar cu cât le poruncea mai
mult, cu atât Îl vesteau mai mult.

*Cap. 5.43.

37. Ei erau uimiþi peste mãsurã de mult
ºi ziceau: „Toate le face de minune;
chiar ºi pe surzi îi face sã audã, ºi pe
muþi sã vorbeascã.”

A doua înmulþire a pâinilor

81. În zilele acelea, fiindcã* se
strânsese din nou mult norod ºi 

n-avea ce mânca, Isus a chemat pe
ucenicii Sãi ºi le-a zis: *Mat. 15.32.

2. „Mi-e milã de norodul acesta; cãci
iatã cã de trei zile stau lângã Mine ºi
n-au ce mânca.
3. Dacã le voi da drumul acasã

flãmânzi, au sã leºine de foame pe
drum, fiindcã unii din ei au venit de
departe.”
4. Ucenicii I-au rãspuns: „Cum ar

putea cineva sã sature cu pâine pe
oamenii aceºtia, aici într-un loc
pustiu?”
5. „Câte pâini aveþi?”, i-a întrebat*

Isus. „ªapte”, I-au rãspuns ei.
*Mat. 15.34. Cap. 6.38.

6. Atunci a poruncit norodului sã
ºadã pe pãmânt; a luat cele ºapte
pâini; ºi, dupã ce a mulþumit lui Dum-
nezeu, le-a frânt ºi le-a dat ucenicilor
Sãi ca sã le împartã; ºi ei le-au
împãrþit norodului.
7. Mai aveau ºi câþiva peºtiºori: ºi

Isus, dupã ce i-a binecuvântat*, a
poruncit sã-i împartã ºi pe aceia.

*Mat. 14.19. Cap. 6.41.

8. Au mâncat ºi s-au sãturat; ºi au
ridicat ºapte coºniþe pline cu rãmãºi-
þele de firimituri.
9. Erau aproape patru mii de inºi. În

urmã, Isus le-a dat drumul.

Aluatul fariseilor
10. Isus a intrat îndatã* în corabie

cu ucenicii Sãi ºi a venit în pãrþile
Dalmanutei. *Mat. 15.33.

11. Fariseii au venit deodatã* ºi au
început o ceartã de vorbe cu Isus; ºi,
ca sã-L punã la încercare, I-au cerut
un semn din cer. *Mat. 12.38; 16.1. Ioan 6.30.

12. Isus a suspinat adânc în duhul
Sãu ºi a zis: „Pentru ce cere neamul
acesta un semn? Adevãrat vã spun cã
neamului acestuia nu i se va da deloc
un semn.”
13. Apoi i-a lãsat ºi a intrat iarãºi în

corabie, ca sã treacã de cealaltã parte.
14. Ucenicii* uitaserã sã ia pâini; cu

ei în corabie n-aveau decât o pâine.
*Mat. 16.5.

15. Isus le dãdea în grijã* ºi le zicea:
„Luaþi seama, sã vã pãziþi bine de
aluatul fariseilor ºi de aluatul lui
Irod!” *Mat. 16.6. Luca 12.1.

16. Ucenicii se gândeau ºi ziceau
între ei: „Fiindcã n-avem pâini*.”

*Mat. 16.7.

17. Isus a înþeles lucrul acesta ºi le-a
zis: „Pentru ce vã gândiþi cã n-aveþi
pâini? Tot* nu pricepeþi ºi tot nu
înþelegeþi? Aveþi inima împietritã?

*Cap. 6.52.

18. Aveþi ochi, ºi nu vedeþi? Aveþi
urechi, ºi nu auziþi? ªi nu vã aduceþi
aminte deloc?
19. Când* am frânt cele cinci pâini la

cei cinci mii de bãrbaþi, câte coºuri
pline cu firimituri aþi ridicat?” „Douã-
sprezece”, I-au rãspuns ei.

*Mat. 14.20. Cap. 6.43. Luca 9.17. Ioan 6.13.

20. „ªi, când* am frânt cele ºapte
pâini la cei patru mii de bãrbaþi, câte
coºniþe pline cu firimituri aþi ridicat?”
„ªapte”, I-au rãspuns ei.

*Mat. 15.37. Vers. 8.

21. ªi El le-a zis: „Tot nu* înþelegeþi?”
*Vers. 17. Cap. 6.52. 

Vindecarea unui orb la Betsaida
22. Au venit la Betsaida; au adus la

Isus un orb ºi L-au rugat sã Se atingã
de el.
23. Isus a luat pe orb de mânã ºi l-a

scos afarã din sat; apoi i-a pus scuipat*
pe ochi, ªi-a pus mâinile peste el ºi
l-a întrebat: „Vezi ceva?” *Cap. 7.33.

24. El s-a uitat ºi a zis: „Vãd niºte
oameni umblând, dar mi se par ca
niºte copaci.”
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25. Isus i-a pus din nou mâinile pe
ochi; i-a spus sã se uite þintã; ºi, când
s-a uitat, a fost tãmãduit ºi a vãzut
toate lucrurile desluºit.
26. Atunci Isus l-a trimis acasã ºi i-a

zis: „Sã nu intri în sat ºi nici* sã nu
spui cuiva în sat.” *Mat. 8.4. Cap. 5.43.

Mãrturisirea lui Petru
27. Isus* a plecat cu ucenicii Sãi în

satele Cezareii lui Filip. Pe drum le-a
pus urmãtoarea întrebare: „Cine zic
oamenii cã sunt Eu?” *Mat. 16.13. Luca 9.18.

28. Ei I-au rãspuns: „Ioan* Botezãto-
rul; alþii: Ilie; alþii: unul din proroci.”

*Mat. 14.2.

29. „Dar voi”, i-a întrebat El, „cine ziceþi
cã sunt Eu?” „Tu* eºti Hristosul!”, I-a
rãspuns Petru. *Mat. 16.16; Ioan 6.69; 11.27.

30. Isus* le-a poruncit cu tãrie sã nu
spunã nimãnui lucrul acesta despre El.

*Mat. 16.20.

Isus vesteºte patimile ºi moartea Sa
31. Atunci a* început sã-i înveþe cã

Fiul omului trebuie sã pãtimeascã mult,
sã fie tãgãduit de bãtrâni, de preoþii
cei mai de seamã ºi de cãrturari, sã fie
omorât, ºi dupã trei zile sã învie.

*Mat. 16.21; 17.22. Luca 9.22.

32. Le spunea lucrurile acestea pe
faþã. Petru însã L-a luat deoparte ºi a
început sã-L mustre.
33. Dar Isus S-a întors ºi S-a uitat la

ucenicii Sãi, a mustrat pe Petru ºi i-a
zis: „Înapoia Mea, Satano! Fiindcã tu
nu te gândeºti la lucrurile lui Dum-
nezeu, ci la lucrurile oamenilor.”
34. Apoi a chemat la El norodul

împreunã cu ucenicii Sãi ºi le-a zis:
„Dacã voieºte cineva* sã vinã dupã
Mine, sã se lepede de sine însuºi, sã-ºi
ia crucea ºi sã Mã urmeze.

*Mat. 10.38; 16.24. Luca 9.23; 14.27.

35. Cãci oricine* va vrea sã-ºi scape
viaþa, o va pierde; dar oricine îºi va pierde
viaþa din pricina Mea ºi din pricina
Evangheliei, o va mântui. *Ioan 12.25.

36. ªi ce foloseºte unui om sã câºtige
toatã lumea, dacã îºi pierde sufletul?
37. Sau ce va da un om în schimb

pentru sufletul sãu?
38. Pentru cã* de oricine se** va

ruºina de Mine ºi de cuvintele Mele,
în acest neam preacurvar ºi pãcãtos,
Se va ruºina ºi Fiul omului, când va
veni în slava Tatãlui Sãu împreunã cu
sfinþii îngeri.”
*Mat. 10.33. Luca 9.26; 12.9. **Rom. 1.16. 2 Tim. 1.8; 2.12.

91. El le-a mai zis: „Adevãrat* vã
spun cã sunt unii din cei ce stau

aici care nu vor muri pânã nu vor
vedea Împãrãþia** lui Dumnezeu venind
cu putere.”

*Mat. 16.28. Luca 9.27. **Mat. 24.30; 25.31. Luca 22.18.

Schimbarea la faþã
2. Dupã* ºase zile, Isus a luat cu El

pe Petru, pe Iacov ºi pe Ioan ºi i-a dus
singuri deoparte pe un munte înalt.
Acolo S-a schimbat la faþã înaintea
lor. *Mat. 17.1. Luca 9.28.

3. Hainele Lui s-au fãcut strãlucitoare
ºi foarte albe*, de o albeaþã pe care
nici un înãlbitor de pe pãmânt n-o
poate da. *Dan. 7.9. Mat. 28.3.

4. Ilie li s-a arãtat împreunã cu Moise
ºi stãtea de vorbã cu Isus.
5. Petru a luat cuvântul ºi a zis lui

Isus: „Învãþãtorule, este bine sã stãm
aici; sã facem trei colibe: una pentru
Tine, una pentru Moise, ºi una pentru
Ilie.”
6. Cãci nu ºtia ce sã zicã, atât de mare

spaimã îi apucase.
7. A venit un nor ºi i-a acoperit cu

umbra lui; ºi din nor s-a auzit un glas
care zicea: „Acesta este Fiul Meu
preaiubit: de El sã ascultaþi!”
8. Îndatã ucenicii s-au uitat împrejur,

ºi n-au mai vãzut pe nimeni decât pe
Isus singur cu ei.
9. Pe* când se coborau de pe munte,

Isus le-a poruncit sã nu spunã nimãnui
ce au vãzut, pânã va învia Fiul omului
dintre cei morþi. *Mat. 17.9.

10. Ei au pãstrat în ei lucrul acesta ºi
se întrebau între ei ce sã însemne
învierea aceea dintre cei morþi.
11. Ucenicii I-au pus urmãtoarea

întrebare: „Pentru ce zic cãrturarii
cã* trebuie sã vinã întâi Ilie?”

*Mat. 4.5; 17.10.
12. El le-a rãspuns: „Ilie va veni

întâi; ºi va aºeza din nou toate lucru-
rile; tot aºa dupã cum* este scris
despre Fiul omului cã trebuie sã
pãtimeascã mult ºi sã** fie defãimat.

*Ps. 22.6. Isa. 53.2, etc. Dan. 9.26. **Luca 23.11. Filp. 2.7.
13. Dar Eu vã spun cã Ilie* a ºi venit, ºi

ei i-au fãcut ce au vrut, dupã cum este
scris despre el.” *Mat. 11.14; 17.12. Luca 1.17.

Vindecarea unui îndrãcit

14. Când* au ajuns la ucenici, au
vãzut mult norod împrejurul lor, ºi pe
cãrturari întrebându-se cu ei.

*Mat. 17.14. Luca 9.37.
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15. De îndatã ce a vãzut norodul pe
Isus, s-a mirat ºi a alergat la El sã I se
închine.
16. El i-a întrebat: „Despre ce vã

întrebaþi cu ei?”
17. ªi un om din norod I-a rãspuns*:

„Învãþãtorule, am adus la Tine pe fiul
meu care este stãpânit de un duh mut.

*Mat. 17.14. Luca 9.38.

18. Oriunde îl apucã, îl trânteºte la
pãmânt. Copilul face spumã la gurã,
scrâºneºte din dinþi ºi rãmâne þeapãn.
M-am rugat de ucenicii Tãi sã scoatã
duhul, ºi n-au putut.”
19. „O, neam necredincios!”, le-a zis

Isus. „Pânã când voi fi cu voi? Pânã
când vã voi suferi? Aduceþi-l la Mine.”
20. L-au adus la El. ªi, cum a vãzut*

copilul pe Isus, duhul l-a scuturat cu
putere; copilul a cãzut la pãmânt ºi se
zvârcolea fãcând spumã la gurã.

*Cap. 1.26. Luca 9.42.
21. Isus a întrebat pe tatãl lui: „Câtã

vreme este de când îi vine aºa?” „Din
copilãrie”, a rãspuns el.
22. „ªi de multe ori duhul l-a aruncat

când în foc, când în apã, ca sã-l omoare.
Dar dacã poþi face ceva, fie-Þi milã de
noi ºi ajutã-ne.”
23. Isus a rãspuns: „Tu zici: „Dacã*

poþi!”... Toate lucrurile sunt cu putinþã
celui ce crede!”

*Mat. 17.20. Cap. 11.23. Luca 17.6. Ioan 11.40.
24. Îndatã tatãl copilului a strigat cu

lacrimi: „Cred, Doamne! Ajutã necre-
dinþei mele!”
25. Când a vãzut Isus cã norodul vine

în fuga mare spre El, a mustrat duhul
necurat ºi i-a zis: „Duh mut ºi surd, îþi
poruncesc sã ieºi afarã din copilul
acesta ºi sã nu mai intri în el.”
26. ªi duhul a ieºit, þipând ºi scutu-

rându-l cu mare putere. Copilul a
rãmas ca mort, aºa cã mulþi ziceau: „A
murit!”
27. Dar Isus l-a apucat de mânã ºi 

l-a ridicat. ªi el s-a sculat în picioare.
28. Când* a intrat Isus în casã,

ucenicii Lui L-au întrebat deoparte:
„Noi de ce n-am putut sã scoatem
duhul acesta?” *Mat. 17.19.
29. „Acest soi de draci”, le-a zis El,

„nu poate ieºi decât prin rugãciune ºi
post.”

Isus vesteºte moartea ºi învierea Sa
30. Au plecat de acolo ºi au trecut

prin Galileea. Isus nu voia sã ºtie
nimeni cã trece.

31. Cãci* învãþa pe ucenicii Sãi ºi
zicea: „Fiul omului va fi dat în
mâinile oamenilor; ei Îl vor omorî, ºi
a treia zi dupã ce-L vor omorî, va
învia.” *Mat. 17.22. Luca 9.44.

32. Dar ucenicii nu înþelegeau cuvin-
tele acestea ºi se temeau sã-L întrebe.

Cine este cel mai mare?
33. Apoi* au venit la Capernaum.

Când era în casã, Isus i-a întrebat:
„Despre ce vorbeaþi unul cu altul pe
drum?” *Mat. 18.1. Luca 9.46; 22.24.

34. Dar ei tãceau, pentru cã pe drum
se certaserã între ei, ca sã ºtie cine
este cel mai mare.
35. Atunci Isus a ºezut jos, a chemat

pe cei doisprezece ºi le-a zis: „Dacã
vrea cineva* sã fie cel dintâi, trebuie
sã fie cel mai de pe urmã din toþi ºi
slujitorul tuturor!” *Mat. 20.26,27. Cap. 10.43.

36. ªi a luat* un copilaº ºi l-a aºezat
în mijlocul lor; apoi l-a luat în braþe ºi
le-a zis: *Mat. 18.2. Cap. 10.16.

37. „Oricine primeºte pe unul din aceºti
copilaºi, în Numele Meu, Mã primeºte
pe Mine; ºi oricine* Mã primeºte pe
Mine, nu Mã primeºte pe Mine, ci pe
Cel ce M-a trimis pe Mine.”

*Mat. 10.40. Luca 9.48.

Pricinile de pãcãtuire
38. Ioan* I-a zis: „Învãþãtorule, noi

am vãzut pe un om scoþând draci în
Numele Tãu; ºi l-am oprit, pentru cã
nu venea dupã noi.” *Num. 11.28. Luca 9.49.

39. „Nu-l opriþi”, a rãspuns Isus, „cãci*
nu este nimeni care sã facã minuni în
Numele Meu, ºi sã Mã poatã grãi de rãu
îndatã dupã aceea. *1 Cor. 12.3.

40. Cine* nu este împotriva noastrã
este pentru noi. *Mat. 12.30.

41. ªi* oricine vã va da de bãut un
pahar cu apã, în Numele Meu, pentru
cã sunteþi ucenici ai lui Hristos,
adevãrat vã spun cã nu-ºi va pierde
rãsplata. *Mat. 10.42.

42. Dar*, dacã va face cineva sã
pãcãtuiascã pe unul din aceºti micuþi
care cred în Mine, ar fi mai bine
pentru el sã i se lege de gât o piatrã
mare de moarã ºi sã fie aruncat în
mare. *Mat. 18.6. Luca 17.1.

43. Dacã* mâna ta te face sã cazi în
pãcat, taie-o; este mai bine pentru tine sã
intri ciung în viaþã, decât sã ai douã
mâini, ºi sã mergi în gheenã, în focul
care nu se stinge, *Deut. 13.6. Mat. 5.29; 18.8.
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44. unde* viermele lor nu moare, ºi
focul nu se stinge. *Isa. 66.24.

45. Dacã piciorul tãu te face sã cazi în
pãcat, taie-l; este mai bine pentru tine
sã intri în viaþã ºchiop, decât sã ai douã
picioare, ºi sã fii aruncat în gheenã, în
focul care nu se stinge,
46. unde viermele lor nu moare, ºi

focul nu se stinge.
47. ªi dacã ochiul tãu te face sã cazi

în pãcat, scoate-l; este mai bine pentru
tine sã intri în Împãrãþia lui Dumnezeu
numai cu un ochi, decât sã ai doi ochi,
ºi sã fii aruncat în focul gheenei,
48. unde viermele lor nu moare, ºi

focul nu se stinge.
49. Pentru cã fiecare om va fi sãrat cu

foc, ºi orice* jertfã va fi sãratã cu sare.
*Lev. 2.13. Ezec. 43.24.

50. Sarea este bunã*; dar dacã sarea
îºi pierde puterea de a sãra, cu ce îi
veþi da înapoi puterea aceasta? Sã
aveþi** sare în voi înºivã ºi sã trãiþi†
în pace unii cu alþii.”
*Mat. 5.13. Luca 14.34. **Efes. 4.29. Col. 4.6. †Rom. 12.18;
14.19. 2 Cor. 13.11. Evr. 12.14.

Desfacerea cãsãtoriei

101. Isus a plecat* de acolo ºi a
venit în þinutul Iudeii, dincolo de

Iordan. Gloatele s-au adunat din nou
la El; ºi, dupã obiceiul Sãu, a început
iarãºi sã-i înveþe. *Mat. 19.1. Ioan 10.40; 11.7.

2. Au* venit la El fariseii; ºi, ca sã-L
ispiteascã, L-au întrebat dacã este
îngãduit unui bãrbat sã-ºi lase nevasta.

*Mat. 13.3.

3. Drept rãspuns, El le-a zis: „Ce v-a
poruncit Moise?”
4. „Moise*”, au zis ei, „a dat voie ca

bãrbatul sã scrie o carte de despãrþire
ºi s-o lase.” *Deut. 24.1. Mat. 5.31; 19.7.

5. Isus le-a zis: „Din pricina împie-
tririi inimii voastre v-a scris Moise
porunca aceasta.
6. Dar de la începutul lumii „Dum-

nezeu i-a* fãcut parte bãrbãteascã ºi
parte femeiascã. *Gen. 1.27; 5.2.

7. De aceea* va lãsa omul pe tatãl sãu
ºi pe mama sa ºi se va lipi de nevasta
sa. *Gen. 2.24. 1 Cor. 5.16. Efes. 5.31.

8. ªi cei doi vor fi un singur trup.”
Aºa cã nu mai sunt doi, ci sunt un
singur trup.
9. Deci, ce a împreunat Dumnezeu,

omul sã nu despartã.”
10. În casã, ucenicii L-au întrebat

iarãºi asupra celor de mai sus.
11. El le-a zis: „Oricine* îºi lasã

nevasta ºi ia pe alta de nevastã prea-
curveºte faþã de ea;

*Mat. 5.32; 19.9. Luca 16.18. Rom. 7.3. 1 Cor. 7.10,11.

12. ºi dacã o nevastã îºi lasã bãrbatul
ºi ia pe altul de bãrbat preacurveºte.”

Copilaºii
13. I-au* adus niºte copilaºi ca sã Se

atingã de ei. Dar ucenicii au certat pe
cei ce îi aduceau. *Mat. 19.13. Luca 18.15.

14. Când a vãzut Isus acest lucru,
S-a mâniat ºi le-a zis: „Lãsaþi copilaºii
sã vinã la Mine ºi nu-i opriþi; cãci
Împãrãþia lui Dumnezeu este a celor*
ca ei. *1 Cor. 14.20. 1 Pet. 2.2.

15. Adevãrat vã spun cã oricine* nu
va primi Împãrãþia lui Dumnezeu ca
un copilaº, cu nici un chip nu va intra
în ea!” *Mat. 18.3.

16. Apoi i-a luat în braþe ºi i-a bine-
cuvântat, punându-ªi mâinile peste ei.

Tânãrul bogat
17. Tocmai* când era gata sã

porneascã la drum, a alergat la El un
om, care a îngenuncheat înaintea Lui
ºi L-a întrebat: „Bunule Învãþãtor, ce
sã fac ca sã moºtenesc viaþa veºnicã?” 

*Mat. 19.16. Luca 18.18.

18. „Pentru ce Mã numeºti bun?”, i-a
zis Isus. „Nimeni nu este bun decât
Unul singur: Dumnezeu.
19. Cunoºti poruncile: „Sã* nu prea-

curveºti; sã nu ucizi; sã nu furi; sã nu
faci o mãrturisire mincinoasã; sã nu
înºeli; sã cinsteºti pe tatãl tãu ºi pe
mama ta.” *Exod 20. Rom. 13.9.

20. El I-a rãspuns: „Învãþãtorule,
toate aceste lucruri le-am pãzit cu
grijã din tinereþea mea.”
21. Isus S-a uitat þintã la el, l-a iubit

ºi i-a zis: „Îþi lipseºte un lucru; du-te
de vinde tot ce ai, dã la sãraci, ºi vei
avea o comoarã* în cer. Apoi vino, 
ia-þi crucea ºi urmeazã-Mã.”

*Mat. 6.19,20; 19.21. Luca 12.33; 16.9.

22. Mâhnit de aceste cuvinte, omul
acesta a plecat întristat de tot; cãci
avea multe avuþii.
23. Isus S-a uitat* împrejurul Lui ºi a

zis ucenicilor Sãi: „Cât de anevoie vor
intra în Împãrãþia lui Dumnezeu cei ce
au avuþii!” *Mat. 19.23. Luca 18.24.

24. Ucenicii au rãmas uimiþi de cu-
vintele Lui. Isus a luat din nou cuvântul
ºi le-a zis: „Fiilor, cât de  anevoie este
pentru cei ce* se încred în bogãþii sã
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intre în Împãrãþia lui Dumnezeu!
*Iov 31.24. Ps. 52.7; 62.10. 1 Tim. 6.17.

25. Mai lesne este sã treacã o cãmilã
prin urechea unui ac, decât sã intre un
om bogat în Împãrãþia lui Dumnezeu!”
26. Ucenicii au rãmas ºi mai uimiþi

ºi au zis unii cãtre alþii: „Cine poate
atunci sã fie mântuit?”
27. Isus S-a uitat þintã la ei ºi le-a

zis: „Lucrul acesta este cu neputinþã la
oameni, dar nu la Dumnezeu; pentru
cã toate lucrurile sunt cu putinþã la*
Dumnezeu.” *Ier. 32.17. Mat. 19.26. Luca 1.37.

Moºtenirea vieþii veºnice
28. Petru* a început sã-I zicã: „Iatã

cã noi am lãsat totul ºi Te-am urmat.”
*Mat. 19.27. Luca 18.28.

29. Isus a rãspuns: „Adevãrat vã spun
cã nu este nimeni care sã fi lãsat casã,
sau fraþi, sau surori, sau tatã, sau mamã,
sau nevastã, sau copii, sau holde pentru
Mine ºi pentru Evanghelie 
30. ºi sã* nu primeascã acum, în

veacul acesta, de o sutã de ori mai
mult: case, fraþi, surori, mame, copii ºi
holde, împreunã cu prigoniri; iar în
veacul viitor, viaþa veºnicã.

*2 Cron. 25.9. Luca 18.30.

31. Mulþi* din cei dintâi vor fi cei de pe
urmã, ºi mulþi din cei de pe urmã vor fi
cei dintâi.” *Mat. 19.30; 20.16. Luca 13.30.

Isus vesteºte moartea ºi învierea Sa
32. Ei* erau pe drum ºi se suiau la

Ierusalim; ºi Isus mergea înaintea lor.
Ucenicii erau tulburaþi ºi mergeau
îngroziþi dupã El. Isus a luat** iarãºi la
El pe cei doisprezece ºi a început sã le
vorbeascã despre lucrurile care aveau
sã I se întâmple. *Mat. 20.17. Luca 18.31.
**Cap. 8.31; 9.31. Luca 9.22; 18.31.

33. „Iatã”, a zis El, „ne suim la
Ierusalim ºi Fiul omului va fi dat în
mâinile preoþilor celor mai de seamã
ºi cãrturarilor. Ei Îl vor osândi la
moarte ºi-L vor da în mâinile Neamu-
rilor,
34. care îºi vor bate joc de El, Îl vor

bate cu nuiele, Îl vor scuipa ºi-L vor
omorî; dar, dupã trei zile, va învia.”

Cererea fiilor lui Zebedei
35. Fiii lui Zebedei, Iacov ºi Ioan, au

venit* la Isus ºi I-au zis: „Învã-
þãtorule, am vrea sã ne faci ce-Þi vom
cere.” *Mat. 20.20.

36. El le-a zis: „Ce voiþi sã vã fac?”

37. „Dã-ne”, I-au zis ei, „sã ºedem
unul la dreapta Ta, ºi altul la stânga Ta,
când vei fi îmbrãcat în slava Ta.”
38. Isus le-a rãspuns: „Nu ºtiþi ce

cereþi. Puteþi voi sã beþi paharul pe
care am sã-l beau Eu sau sã fiþi
botezaþi cu botezul cu care am sã fiu
botezat Eu?”
39. „Putem”, au zis ei. ªi Isus le-a

rãspuns: „Este adevãrat cã paharul pe
care-l voi bea Eu îl veþi bea, ºi cu
botezul cu care voi fi botezat Eu veþi
fi botezaþi;
40. dar cinstea de a ºedea la dreapta

sau la stânga Mea nu atârnã de Mine
s-o dau, ci ea este numai pentru aceia
pentru care a fost pregãtitã.”
41. Cei zece, când au auzit* lucrul

acesta, au început sã se mânie pe
Iacov ºi pe Ioan. *Mat. 20.24.

42. Isus i-a chemat la El ºi le-a zis:
„ªtiþi* cã cei priviþi drept cârmuitori
ai Neamurilor, domnesc peste ele, ºi
mai marii lor le poruncesc cu stãpânire.

*Luca 22.25.

43. Dar* între voi sã nu fie aºa. Ci
oricare va vrea sã fie mare între voi sã
fie slujitorul vostru;

*Mat. 20.26,28. Cap. 9.35. Luca 9.48.

44. ºi oricare va vrea sã fie cel dintâi
între voi sã fie robul tuturor.
45. Cãci Fiul* omului n-a venit sã I se

slujeascã, ci El sã slujeascã ºi sã-ªi**
dea viaþa rãscumpãrare pentru mulþi!”

*Ioan 13.14. Filp. 2.7. **Mat. 20.28. 1 Tim. 2.6. Tit 2.14.

Orbul Bartimeu
46. Au* ajuns la Ierihon. ªi pe când

ieºea Isus din Ierihon cu ucenicii Sãi
ºi cu o mare mulþime de oameni, fiul
lui Timeu, Bartimeu, un cerºetor orb,
ºedea jos lângã drum ºi cerea de milã.

*Mat. 20.29. Luca 18.35.

47. El a auzit cã trece Isus din
Nazaret ºi a început sã strige: „Isuse,
Fiul lui David, ai milã de mine!”
48. Mulþi îl certau sã tacã; dar el ºi

mai tare striga: „Fiul lui David, ai
milã de mine!”
49. Isus S-a oprit ºi a zis: „Chemaþi-l!”

Au chemat pe orb ºi i-au zis: „Îndrãz-
neºte, scoalã-te, cãci te cheamã.”
50. Orbul ºi-a aruncat haina; a sãrit ºi

a venit la Isus.
51. Isus a luat cuvântul ºi i-a zis: „Ce

vrei sã-þi fac?” „Rabuni”, I-a rãspuns
orbul, „sã capãt vederea.”
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52. ªi Isus i-a zis: „Du-te, credinþa*
ta te-a mântuit.” Îndatã orbul ºi-a
cãpãtat vederea ºi a mers pe drum
dupã Isus. *Mat. 9.22.

Intrarea în Ierusalim

111. Când s-au apropiat* de Ieru-
salim ºi au fost lângã Betfaghe ºi

Betania, înspre Muntele Mãslinilor,
Isus a trimis pe doi din ucenicii Sãi 

*Mat. 21.1. Luca 19.29. Ioan 12.14.

2. ºi le-a zis: „Duceþi-vã în satul
dinaintea voastrã: îndatã ce veþi intra
în el, veþi gãsi un mãgãruº legat, pe
care n-a încãlecat încã nici un om;
dezlegaþi-l ºi aduceþi-Mi-l.
3. Dacã vã va întreba cineva: „Pentru

ce faceþi lucrul acesta?”, sã rãspundeþi:
„Domnul are trebuinþã de el.” ªi îndatã
îl va trimite înapoi aici.”
4. Ucenicii s-au dus, au gãsit mãgã-

ruºul legat afarã lângã o uºã, la
cotitura drumului, ºi l-au dezlegat.
5. Unii din cei ce stãteau acolo le-au

zis: „Ce faceþi? De ce dezlegaþi mãgã-
ruºul acesta?”
6. Ei au rãspuns cum le poruncise

Isus. ªi i-au lãsat sã plece.
7. Au adus mãgãruºul la Isus, ºi-au

aruncat hainele pe el, ºi Isus a încãlecat
pe el.
8. Mulþi* oameni îºi aºterneau hainele

pe drum, iar alþii presãrau ramuri pe
care le tãiaserã de pe câmp. *Mat. 21.8.

9. Cei ce mergeau înainte ºi cei ce
veneau dupã Isus strigau: „Osana*!
Binecuvântat este Cel ce vine în
Numele Domnului! *Ps. 118.29.

10. Binecuvântatã este Împãrãþia
care vine, Împãrãþia pãrintelui nostru
David! Osana* în cerurile preaînalte!”

*Ps. 148.1.

11. Isus* a intrat în Ierusalim ºi S-a
dus în Templu. Dupã ce S-a uitat la
toate lucrurile de jur împrejur, fiindcã
era pe înserate, a plecat la Betania cu
cei doisprezece. *Mat. 21.12.

Smochinul blestemat
12. A* doua zi, dupã ce au ieºit din

Betania, Isus a flãmânzit. *Mat. 21.18.

13. A zãrit* de departe un smochin
care avea frunze ºi a venit sã vadã
poate va gãsi ceva în el. S-a apropiat
de smochin, dar n-a gãsit decât frunze,
cãci nu era încã vremea smochinelor.

*Mat. 21.19.

14. Atunci a luat cuvântul ºi a zis
smochinului: „În veac sã nu mai

mãnânce nimeni rod din tine!” ªi
ucenicii au auzit aceste vorbe.
15. Au* ajuns în Ierusalim; ºi Isus a

intrat în Templu. A început sã scoatã
afarã pe cei ce vindeau ºi cumpãrau în
Templu; a rãsturnat mesele schimbãtori-
lor de bani ºi scaunele celor ce vindeau
porumbei. *Mat. 21.12. Luca 19.45. Ioan 2.14.

16. ªi nu lãsa pe nimeni sã poarte
vreun vas prin Templu.
17. ªi-i învãþa ºi zicea: „Oare nu este

scris: „Casa* Mea se va chema o casã
de rugãciune pentru toate neamurile”?
Dar voi** aþi fãcut din ea o peºterã de
tâlhari.” *Isa. 56.7. **Ier. 7.11.

18. Preoþii cei mai de seamã ºi cãrturarii,
când au* auzit cuvintele acestea, cãutau
cum sã-L omoare; cãci se temeau de El,
pentru cã tot** norodul era uimit de
învãþãtura Lui.
*Mat. 21.45,46. Luca 19.47. **Mat. 7.28. Cap. 1.22. Luca 4.32.

19. Ori de câte ori se însera, Isus ieºea
afarã din cetate.

Puterea credinþei
20. Dimineaþa*, când treceau pe lângã

smochin, ucenicii l-au vãzut uscat din
rãdãcini. *Mat. 21.19.

21. Petru ºi-a adus aminte de cele
petrecute ºi a zis lui Isus: „Învãþã-
torule, uite cã smochinul pe care l-ai
blestemat s-a uscat.”
22. Isus a luat cuvântul ºi le-a zis:

„Aveþi credinþã în Dumnezeu!
23. Adevãrat* vã spun cã, dacã va zice

cineva muntelui acestuia: „Ridicã-te ºi
aruncã-te în mare”, ºi dacã nu se va
îndoi în inima lui, ci va crede cã ce
zice se va face, va avea lucrul cerut.

*Mat. 17.20; 21.21. Luca 17.6.

24. De aceea vã spun cã orice* lucru
veþi cere, când vã rugaþi, sã credeþi cã 
l-aþi ºi primit, ºi-l veþi avea.

*Mat. 7.7. Luca 11.9. Ioan 14.13; 15.7; 16.24. Iac. 1.5,6.

25. ªi, când staþi în picioare de vã
rugaþi, sã iertaþi* orice aveþi împotriva
cuiva, pentru ca ºi Tatãl vostru care
este în ceruri sã vã ierte greºelile
voastre. *Mat. 6.14. Col. 3.13.

26. Dar, dacã* nu iertaþi, nici Tatãl
vostru care este în ceruri nu vã va ierta
greºelile voastre.” *Mat. 18.35.

Puterea lui Isus
27. S-au dus din nou în Ierusalim. ªi*,

pe când Se plimba Isus prin Templu, au
venit la El preoþii cei mai de seamã,
cãrturarii ºi bãtrânii 

*Mat. 21.23. Luca 20.1.
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28. ºi I-au zis: „Cu ce putere faci Tu
aceste lucruri? ªi cine Þi-a dat puterea
aceasta ca sã le faci?”
29. Isus le-a rãspuns: „Am sã vã pun

ºi Eu o întrebare; rãspundeþi-Mi la ea,
ºi apoi vã voi spune ºi Eu cu ce putere
fac aceste lucruri.
30. Botezul lui Ioan venea din cer ori

de la oameni? Rãspundeþi-Mi!”
31. Ei însã vorbeau astfel între ei:

„Dacã rãspundem: „Din cer”, va zice:
„Dar de ce nu l-aþi crezut?”
32. ªi dacã vom rãspunde: „De la

oameni...” se temeau de norod, cãci
toþi* socoteau cã Ioan a fost în adevãr
un proroc. *Mat. 3.5; 14.5. Cap. 6.20.

33. Atunci au rãspuns lui Isus: „Nu
ºtim.” ªi Isus le-a zis: „Nici Eu n-am
sã vã spun cu ce putere fac aceste
lucruri.”

Pilda vierilor

121. Isus* a început pe urmã sã le
vorbeascã în pilde. 

„Un om a sãdit o vie. A împrejmuit-o
cu un gard, a sãpat un teasc în ea ºi a
zidit un turn; apoi a arendat-o unor
vieri ºi a plecat din þarã.

*Mat. 21.33. Luca 29.9.

2. La vremea roadelor, a trimis la
vieri un rob, ca sã ia de la ei din
roadele viei.
3. Vierii au pus mâna pe el, l-au

bãtut ºi l-au trimis înapoi cu mâinile
goale.
4. A trimis iarãºi la ei un alt rob; ei 

l-au rãnit la cap ºi l-au batjocorit.
5. A mai trimis un altul pe care l-au

omorât; apoi a trimis mulþi alþii, dintre
care, pe unii i-au bãtut, iar pe alþii i-au
omorât.
6. Mai avea un singur fiu preaiubit; la

urmã, l-a trimis ºi pe el la ei. „Vor
primi cu cinste pe fiul meu!”, zicea el.
7. Dar vierii aceia au zis între ei:

„Iatã moºtenitorul; veniþi sã-l omorâm,
ºi moºtenirea va fi a noastrã.”
8. ªi au pus mâna pe el, l-au omorât

ºi i-au aruncat trupul afarã din vie.
9. Acum, ce va face stãpânul viei? Va

veni, va nimici pe vierii aceia, ºi via o
va da altora.
10. Oare n-aþi citit locul acesta din

Scripturã: „Piatra* pe care au lepãdat-o
zidarii a ajuns sã fie pusã în capul
unghiului; *Ps. 118.22.

11. Domnul a fãcut acest lucru ºi este
minunat în ochii noºtri”?”

12. Ei* cãutau sã-L prindã, dar se
temeau de norod. Pricepuserã cã împo-
triva lor spusese Isus pilda aceasta. ªi
L-au lãsat ºi au plecat.

*Mat. 21.45,46. Cap. 11.18. Ioan 7.25,30,44.

Birul cezarului
13. Apoi* au trimis la Isus pe unii din

farisei ºi din irodiani, ca sã-L prindã
cu vorba. *Mat. 22.15. Luca 20.20.

14. Aceºtia au venit ºi I-au zis:
„Învãþãtorule, ºtim cã spui adevãrul ºi
nu-Þi pasã de nimeni; cãci nu cauþi la
faþa oamenilor ºi înveþi pe oameni
calea lui Dumnezeu în adevãr. Se cade
sã plãtim bir cezarului sau nu?
15. Sã plãtim sau sã nu plãtim?” Isus 

le-a cunoscut fãþãrnicia ºi le-a rãspuns:
„Pentru ce Mã ispitiþi? Aduceþi-Mi un
ban1 ca sã-l vãd.”
16. I-au adus un ban; ºi Isus i-a

întrebat: „Chipul acesta ºi slovele
scrise pe el, ale cui sunt?” „Ale
cezarului”, I-au rãspuns ei.
17. Atunci Isus le-a zis: „Daþi, dar,

cezarului ce este al cezarului, ºi lui
Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.”
ªi se mirau foarte mult de El.

Despre înviere
18. Saducheii*, care** zic cã nu este

înviere, au venit la Isus ºi I-au pus
urmãtoarea întrebare:

*Mat. 22.23. Luca 20.27. **Fapt. 23.8.

19. „Învãþãtorule, iatã ce ne-a scris
Moise*: „Dacã moare fratele cuiva
ºi-i rãmâne nevasta fãrã sã aibã copii,
fratele sãu sã ia pe nevasta lui ºi sã
ridice urmaº fratelui sãu.” *Deut. 25.5.

20. Erau, dar, ºapte fraþi. Cel dintâi
s-a însurat ºi a murit fãrã sã lase
urmaº.
21. Al doilea a luat de nevastã pe

vãduvã ºi a murit fãrã sã lase urmaº.
Tot aºa ºi al treilea.
22. ªi nici unul din cei ºapte n-a lãsat

urmaº. Dupã ei toþi, a murit ºi femeia.
23. La înviere, nevasta cãruia dintre

ei va fi ea? Cãci toþi ºapte au avut-o de
nevastã.”
24. Drept rãspuns, Isus le-a zis:

„Oare nu vã rãtãciþi voi, din pricinã cã
nu pricepeþi nici Scripturile, nici
puterea lui Dumnezeu?
25. Cãci dupã ce vor învia din morþi,

nici nu se vor însura, nici nu se vor
mãrita, ci vor* fi ca îngerii în ceruri.

*1 Cor. 15.42,49,52.
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26. În ce priveºte învierea morþilor,
oare n-aþi citit în cartea lui Moise, în
locul unde se vorbeºte despre „Rug”,
ce i-a spus Dumnezeu, când a zis:
„Eu* sunt Dumnezeul lui Avraam,
Dumnezeul lui Isaac ºi Dumnezeul lui
Iacov”? *Exod 3.6.

27. Dumnezeu nu este un Dumnezeu
al celor morþi, ci al celor vii. Tare vã
mai rãtãciþi!”

Cea mai mare poruncã
28. Unul* din cãrturari, care-i auzise

vorbind, fiindcã ºtia cã Isus rãspunsese
bine saducheilor, a venit la El ºi L-a
întrebat: „Care este cea dintâi dintre
toate poruncile?” *Mat. 22.35.

29. Isus i-a rãspuns: „Cea dintâi este
aceasta: „Ascultã* Israele! Domnul
Dumnezeul nostru este un singur
Domn”; *Deut. 6.4. Luca 10.27.

30. ºi: „Sã iubeºti pe Domnul Dum-
nezeul tãu cu toatã inima ta, cu tot
sufletul tãu, cu tot cugetul tãu ºi cu
toatã puterea ta”; iatã porunca dintâi.
31. Iar a doua este urmãtoarea: „Sã*

iubeºti pe aproapele tãu ca pe tine
însuþi.” Nu este altã poruncã mai mare
decât acestea.”

*Lev. 19.18. Mat. 22.39. Rom. 13.9. Gal. 5.14. Iac. 2.8.

32. Cãrturarul I-a zis: „Bine, Învãþã-
torule. Adevãrat ai zis cã Dumnezeu
este unul singur, cã* nu este altul
afarã de El *Deut. 4.39. Isa. 45.6,14; 46.9.

33. ºi cã a-L iubi cu toatã inima, cu
tot cugetul, cu tot sufletul ºi cu toatã
puterea ºi a iubi pe aproapele ca pe
sine este* mai mult decât toate arderile
de tot ºi decât toate jertfele.”

*1 Sam. 15.22. Osea 6.6. Mica 6.6-8.

34. Isus a vãzut cã a rãspuns cu
pricepere ºi i-a zis: „Tu nu eºti departe
de Împãrãþia lui Dumnezeu.” ªi*
nimeni nu îndrãznea sã-I mai punã
întrebãri. *Mat. 22.46.

Al cui fiu este Hristosul?
35. Pe când* învãþa pe norod în Tem-

plu, Isus a zis: „Cum zic cãrturarii cã
Hristosul este fiul lui David?

*Mat. 22.41. Luca 20.41.

36. Însuºi David, fiind insuflat de*
Duhul Sfânt, a zis: 

„Domnul a zis** Domnului meu:
„ªezi la dreapta Mea, pânã voi pune
pe vrãjmaºii Tãi sub picioarele Tale.”

*2 Sam. 23.2. **Ps. 110.1.

37. Deci chiar David Îl numeºte

Domn; atunci cum este El fiul lui?” ªi
gloata cea mare Îl asculta cu plãcere.

Mustrarea cãrturarilor
38. În învãþãtura pe care le-o dãdea,

Isus le* zicea: „Pãziþi-vã** de cãrturari,
cãrora le place sã umble în haine lungi
ºi sã le facã† lumea plecãciuni prin
pieþe.

*Cap. 4.2. **Mat. 23.1, etc. Luca 20.46. †Luca 11.43.

39. Ei umblã dupã scaunele dintâi
în sinagogi ºi dupã locurile dintâi la
ospeþe;
40. casele vãduvelor le mãnâncã* ºi

fac rugãciuni lungi de ochii lumii. O
mai mare osândã va veni peste ei.”

*Mat. 23.14.

Vãduva sãracã
41. Isus* ºedea jos în faþa vistieriei

Templului ºi Se uita cum arunca
norodul bani în** vistierie. Mulþi,
care erau bogaþi, aruncau mult.

*Luca 21.1. **2 Împ. 12.9.

42. A venit ºi o vãduvã sãracã ºi a
aruncat doi bãnuþi, care fac un gologan.
43. Atunci Isus a chemat pe ucenicii

Sãi ºi le-a zis: „Adevãrat vã spun cã
aceastã* vãduvã sãracã a dat mai mult
decât toþi cei ce au aruncat în vistierie;

*2 Cor. 8.12.

44. cãci toþi ceilalþi au aruncat din
prisosul lor, dar ea, din sãrãcia ei, a
aruncat tot ce avea, tot* ce-i mai
rãmãsese ca sã trãiascã.”

*Deut. 24.6. 1 Ioan 3.17.

Dãrâmarea
Ierusalimului ºi venirea Fiului omului

131. Când a ieºit* Isus din Templu,
unul din ucenicii Lui I-a zis:

„Învãþãtorule, uitã-Te ce pietre ºi ce
zidiri!” *Mat. 24.1. Luca 21.2.

2. Isus i-a rãspuns: „Vezi tu aceste
zidiri mari? Nu* va rãmâne aici piatrã
pe piatrã care sã nu fie dãrâmatã.”

*Luca 19.44.

3. Apoi a ºezut pe Muntele Mãslinilor
în faþa Templului. ªi Petru, Iacov, Ioan
ºi Andrei L-au întrebat deoparte:
4. „Spune-ne* când se vor întâmpla

aceste lucruri ºi care va fi semnul când
se vor împlini toate aceste lucruri?”

*Mat. 24.3. Luca 21.7.

5. Isus a început atunci sã le spunã:
„Bãgaþi de seamã* sã nu vã înºele
cineva. *Ier. 29.8. Efes. 5.6. 1 Tes. 2.3.
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6. Fiindcã vor veni mulþi în Numele
Meu ºi vor zice: „Eu sunt Hristosul!”
ªi vor înºela pe mulþi.
7. Când veþi auzi despre rãzboaie ºi

veºti de rãzboaie, sã nu vã înspãi-
mântaþi, cãci lucrurile acestea trebuie
sã se întâmple. Dar încã nu va fi
sfârºitul.
8. Un neam se va scula împotriva

altui neam, ºi o împãrãþie împotriva
altei împãrãþii; pe alocuri vor fi
cutremure de pãmânt, foamete ºi
tulburãri. Aceste* lucruri vor fi înce-
putul durerilor. *Mat. 24.8.

9. Luaþi seama* la voi înºivã. Au sã
vã dea pe mâna soboarelor judecãto-
reºti ºi veþi fi bãtuþi în sinagogi; din
pricina Mea veþi fi duºi înaintea
dregãtorilor ºi înaintea împãraþilor,
pentru ca sã le slujiþi de mãrturie.

*Mat. 10.17,18; 24.9. Apoc. 2.10.

10. Mai* întâi trebuie ca Evanghelia
sã fie propovãduitã tuturor neamurilor.

*Mat. 24.14.

11. Când* vã vor duce sã vã dea în
mâinile lor, sã nu vã îngrijoraþi mai
dinainte cu privire la cele ce veþi
vorbi, ci sã vorbiþi orice vi se va da sã
vorbiþi în ceasul acela; cãci nu voi veþi
vorbi, ci** Duhul Sfânt.

*Mat. 10.19. Luca 12.11; 21.14. **Fapt. 2.4; 4.8,31.

12. Fratele va* da la moarte pe fratele
sãu, ºi tatãl pe copilul lui; copiii se vor
scula împotriva pãrinþilor lor ºi-i vor
omorî. *Mica 7.6. Mat. 10.21; 24.10. Luca 21.16.

13. Veþi* fi urâþi de toþi pentru
Numele Meu; dar cine** va rãbda
pânã la sfârºit va fi mântuit. *Mat. 24.9. 
Luca 21.17. **Dan. 12.12. Mat. 10.22; 24.13. Apoc. 2.10.

Îndemn la veghere
14. Când* veþi vedea „urâciunea

pustiirii” stând** acolo unde nu se
cade sã fie – cine citeºte sã înþeleagã –
atunci cei† ce vor fi în Iudeea sã fugã
la munþi. *Mat. 24.15. **Dan. 9.27. †Luca 21.21.

15. Cine va fi pe acoperiºul casei sã
nu se coboare ºi sã nu intre în casã ca
sã-ºi ia ceva din ea.
16. ªi cine va fi la câmp sã nu se

întoarcã înapoi ca sã-ºi ia haina.
17. Vai* de femeile care vor fi

însãrcinate ºi de cele ce vor da þâþã în
zilele acelea! *Luca 21.23; 23.29.

18. Rugaþi-vã ca lucrurile acestea sã
nu se întâmple iarna.
19. Pentru cã* în zilele acelea va fi

un necaz aºa de mare cum n-a fost de

la începutul lumii pe care a fãcut-o
Dumnezeu pânã azi, ºi cum nici nu va
mai fi vreodatã.

*Dan. 9.26; 12.1. Ioel 2.2. Mat. 24.21.

20. ªi dacã n-ar fi scurtat Domnul
zilele acelea, nimeni n-ar scãpa; dar
le-a scurtat din pricina celor aleºi.
21. Dacã vã va zice cineva atunci*:

„Iatã, Hristosul este aici” sau: „Iatã-L
acolo”, sã nu-l credeþi.

*Mat. 24.23. Luca 17.23; 21.8.

22. Cãci se vor scula hristoºi min-
cinoºi ºi proroci mincinoºi. Ei vor
face semne ºi minuni, ca sã înºele,
dacã ar fi cu putinþã, ºi pe cei aleºi.
23. Pãziþi-vã*, iatã cã vi le-am spus

toate dinainte. *2 Pet. 3.17.

24. Dar, în* zilele acelea, dupã
necazul acesta, soarele se va întuneca,
luna nu-ºi va mai da lumina ei,

*Dan. 7.10. Þef. 1.15. Mat. 24.29, etc. Luca 21.25.

25. stelele vor cãdea din cer ºi
puterile care sunt în ceruri vor fi
clãtinate.
26. Atunci* se va vedea Fiul omului

venind pe nori cu mare putere ºi cu
slavã. *Dan. 7.13,14. Mat. 16.27; 24.30. 
Cap. 14.62. Fapt. 1.11. 1 Tes. 4.16. 2 Tes. 1.7,10. Apoc. 1.7.

27. Atunci va trimite pe îngerii Sãi ºi
va aduna pe cei aleºi din cele patru
vânturi, de la marginea pãmântului
pânã la marginea cerului.
28. Luaþi* învãþãturã de la smochin

prin pilda lui. Când mlãdiþa lui se face
fragedã ºi înfrunzeºte, ºtiþi cã vara
este aproape. *Mat. 24.32. Luca 21.29, etc.

29. Tot aºa, când veþi vedea aceste
lucruri împlinindu-se, sã ºtiþi cã Fiul
omului este aproape, este chiar la uºi.
30. Adevãrat vã spun cã nu va trece

neamul acesta pânã nu se vor împlini
toate aceste lucruri.
31. Cerul ºi pãmântul vor trece, dar

cuvintele* Mele nu vor trece. *Isa. 40.8.

32. Cât despre ziua aceea sau ceasul
acela, nu ºtie nimeni, nici îngerii din
ceruri, nici Fiul, ci numai Tatãl.
33. Luaþi seama*, vegheaþi ºi rugaþi-vã;

cãci nu ºtiþi când va veni vremea
aceea.
*Mat. 24.42; 25.13. Luca 12.40; 21.34. Rom. 13.11. 1 Tes. 5.6.

34. Se* va întâmpla ca ºi cu un om
plecat în altã þarã, care îºi lasã casa, dã
robilor sãi putere, aratã fiecãruia care
este datoria lui ºi porunceºte portarului
sã vegheze. *Mat. 24.45; 25.14.

35. Vegheaþi*, dar, pentru cã nu ºtiþi
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când va veni stãpânul casei: sau seara,
sau la miezul nopþii, sau la cântarea
cocoºilor, sau dimineaþa. *Mat. 24.42,44.

36. Temeþi-vã ca nu cumva, venind
fãrã veste, sã vã gãseascã dormind.
37. Ce vã zic vouã, zic tuturor:

Vegheaþi!”

Sfatul împotriva lui Isus

14 1. Dupã douã* zile era praznicul
Paºtilor ºi al Azimelor. Preoþii cei

mai de seamã ºi cãrturarii cãutau cum sã
prindã pe Isus cu vicleºug ºi sã-L omoare.

*Mat. 26.2. Luca 22.1. Ioan 11.55; 13.1.

2. Cãci ziceau: „Nu în timpul prazni-
cului, ca nu cumva sã se facã tulburare
în norod.”

Mirul turnat pe capul lui Isus
3. Pe* când ºedea Isus la masã, în

Betania, în casa lui Simon, leprosul, a
venit o femeie care avea un vas de
alabastru cu mir de nard curat, foarte
scump; ºi, dupã ce a spart vasul, a
turnat mirul pe capul lui Isus.

*Mat. 26.6. Ioan 12.1,3. Luca 7.37.

4. Unora dintre ei le-a fost necaz ºi
ziceau: „Ce rost are risipa aceasta de
mir?
5. Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu

mai mult de trei sute de lei1 ºi sã se
dea sãracilor.” ªi le era foarte necaz
pe femeia aceea.
6. Dar Isus le-a zis: „Lãsaþi-o în pace;

de ce-i faceþi supãrare? Ea a fãcut un
lucru frumos faþã de Mine;
7. cãci pe* sãraci îi aveþi totdeauna

cu voi ºi le puteþi face bine oricând
voiþi, dar pe Mine nu Mã aveþi
totdeauna. *Deut. 15.11.

8. Ea a fãcut ce a putut; Mi-a uns
trupul mai dinainte, pentru îngropare.
9. Adevãrat vã spun cã, oriunde va fi

propovãduitã Evanghelia aceasta, în
toatã lumea, se va istorisi ºi ce a fãcut
femeia aceasta, spre pomenirea ei.”
10. Iuda* Iscarioteanul, unul din cei

doisprezece, s-a dus la preoþii cei mai
de seamã ca sã le vândã pe Isus.

*Mat. 26.14. Luca 22.3,4.

11. Când au auzit ei lucrul acesta, 
s-au bucurat ºi i-au fãgãduit bani. ªi
Iuda cãuta un prilej nimerit ca sã-L
dea în mâinile lor.

Prãznuirea Paºtilor
12. În* ziua dintâi a praznicului

Azimelor, când jertfeau paºtile, ucenicii
lui Isus I-au zis: „Unde voieºti sã ne
ducem sã-Þi pregãtim ca sã mãnânci
paºtile?” *Mat. 26.17. Luca 22.7.

13. El a trimis pe doi din ucenicii Sãi
ºi le-a zis: „Duceþi-vã în cetate; acolo
aveþi sã întâlniþi un om ducând un
ulcior cu apã: mergeþi dupã el.
14. Unde va intra el, spuneþi stãpâ-

nului casei: „Învãþãtorul zice: „Unde
este odaia pentru oaspeþi, în care sã
mãnânc paºtile cu ucenicii Mei?”
15. ªi are sã vã arate o odaie mare de

sus, aºternutã gata: acolo sã pregãtiþi
pentru noi.”
16. Ucenicii au plecat, au ajuns în

cetate ºi au gãsit aºa cum le spusese
El; ºi au pregãtit paºtile.
17. Seara*, Isus a venit cu cei

doisprezece. *Mat. 26.20, etc.

18. Pe când ºedeau la masã ºi mâncau,
Isus a zis: „Adevãrat vã spun cã unul
din voi, care mãnâncã cu Mine, Mã va
vinde.”
19. Ei au început sã se întristeze ºi

sã-I zicã unul dupã altul: „Nu cumva
sunt eu?”
20. „Este unul din cei doisprezece”,

le-a rãspuns El, „ºi anume, cel ce în-
tinde mâna cu Mine în blid.
21. Fiul omului*, negreºit, Se duce dupã

cum este scris despre El. Dar vai de omul
acela prin care este vândut Fiul omului!
Mai bine ar fi fost pentru el sã nu se fi
nãscut.” *Mat. 26.24. Luca 22.22.

Cina cea de Tainã
22. Pe când* mâncau, Isus a luat o

pâine; ºi, dupã ce a binecuvântat, a
frânt-o ºi le-a dat, zicând: „Luaþi,
mâncaþi, acesta este trupul Meu.”

*Mat. 26.26. Luca 22.19. 1 Cor. 11.23.
23. Apoi a luat un pahar ºi, dupã ce a

mulþumit lui Dumnezeu, li l-a dat, ºi
au bãut toþi din el.
24. ªi le-a zis: „Acesta este sângele

Meu, sângele legãmântului celui nou,
care se varsã pentru mulþi.
25. Adevãrat vã spun cã, de acum

încolo, nu voi mai bea din rodul viþei,
pânã în ziua când îl voi bea nou în
Împãrãþia lui Dumnezeu.”

Înºtiinþarea lui Petru
26. Dupã ce* au cântat cântãrile de

laudã, au ieºit în Muntele Mãslinilor. 
*Mat. 26.30.
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1. Greceºte: dinari

27. Isus* le-a zis: „În noaptea aceasta
toþi veþi avea un prilej de poticnire;
pentru cã este scris: „Voi bate**
Pãstorul, ºi oile vor fi risipite.”

*Mat. 26.31. **Zah. 13.7.

28. Dar, dupã* ce voi învia, voi
merge înaintea voastrã în Galileea.”

*Cap. 16.7.

29. Petru* I-a zis: „Chiar dacã toþi ar
avea un prilej de poticnire, eu nu voi
avea.” *Mat. 26.33,34. Luca 22.34. Ioan 13.37,38.

30. ªi Isus i-a zis: „Adevãrat îþi spun
cã astãzi, chiar în noaptea aceasta,
înainte ca sã cânte cocoºul de douã
ori, te vei lepãda de Mine de trei ori.”
31. Dar Petru I-a zis cu ºi mai multã

tãrie: „Chiar dacã ar trebui sã mor
împreunã cu Tine, tot nu mã voi
lepãda de Tine.” ªi toþi ceilalþi au spus
acelaºi lucru.

Ghetsimani
32. S-au* dus apoi într-un loc îngrãdit,

numit Ghetsimani. ªi Isus a zis uceni-
cilor Sãi: „ªedeþi aici pânã Mã voi
ruga.” *Mat. 26.36. Luca 22.39. Ioan 18.1.

33. A luat cu El pe Petru, pe Iacov ºi
pe Ioan ºi a început sã Se înspãimânte
ºi sã Se mâhneascã foarte tare.
34. El le-a zis: „Sufletul Meu este

cuprins de o întristare* de moarte;
rãmâneþi aici ºi vegheaþi!” *Ioan 12.27.

35. Apoi a mers puþin mai înainte, 
S-a aruncat la pãmânt ºi Se ruga ca,
dacã este cu putinþã, sã treacã de la El
ceasul acela.
36. El zicea: „Ava* – adicã: Tatã – Þie

toate** lucrurile Îþi sunt cu putinþã;
depãrteazã de la Mine paharul acesta!
Totuºi†, facã-se nu ce voiesc Eu, ci ce
voieºti Tu.”

*Rom. 8.15. Gal. 4.6. **Evr. 5.7. †Ioan 5.30; 6.38.

37. ªi a venit la ucenici, pe care i-a
gãsit dormind. ªi a zis lui Petru:
„Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost
în stare sã veghezi?
38. Vegheaþi ºi rugaþi-vã, ca sã nu

cãdeþi în ispitã; duhul* este plin de
râvnã, dar trupul este neputincios.”

*Rom. 7.23. Gal. 5.17.

39. S-a dus iarãºi ºi S-a rugat, zicând
aceleaºi cuvinte.
40. Apoi S-a întors din nou ºi i-a

gãsit dormind; pentru cã li se îngreuia-
serã ochii de somn. Ei nu ºtiau ce sã-I
rãspundã.
41. În sfârºit, a venit a treia oarã ºi

le-a zis: „Dormiþi de acum ºi odih-
niþi-vã! Destul! A* venit ceasul! Iatã

cã Fiul omului este dat în mâinile
pãcãtoºilor. *Ioan 13.1.

42. Sculaþi-vã*; haidem sã mergem;
iatã cã se apropie vânzãtorul!”

*Mat. 26.46. Ioan 18.1,2.

Prinderea lui Isus
43. ªi* îndatã, pe când vorbea El

încã, a venit Iuda, unul din cei doi-
sprezece, ºi împreunã cu el a venit o
mulþime de oameni cu sãbii ºi cu
ciomege, trimiºi de preoþii cei mai de
seamã, de cãrturari ºi de bãtrâni.

*Mat. 26.47. Luca 22.47. Ioan 18.3.

44. Vânzãtorul le dãduse semnul
acesta: „Pe care-L voi sãruta, Acela
este; sã-L prindeþi ºi sã-L duceþi sub
pazã.”
45. Când a venit Iuda, s-a apropiat

îndatã de Isus ºi I-a zis: „Învãþãto-
rule!” ªi L-a sãrutat mult.
46. Atunci oamenii aceia au pus

mâna pe Isus ºi L-au prins.
47. Unul din cei ce stãteau lângã El a

scos sabia, a lovit pe robul marelui
preot ºi i-a tãiat urechea.
48. Isus* a luat cuvântul ºi le-a zis:

„Aþi ieºit ca dupã un tâlhar, cu sãbii ºi
cu ciomege, ca sã Mã prindeþi.

*Mat. 26.55. Luca 22.52.
49. În toate zilele am fost la voi ºi

învãþam pe oameni în Templu, ºi nu
M-aþi prins. Dar toate aceste lucruri s-au
întâmplat ca sã* se împlineascã Scrip-
turile.” *Ps. 22.6. Isa. 53.7, etc. Luca 22.37; 24.44.
50. Atunci* toþi ucenicii L-au pãrãsit

ºi au fugit. *Ps. 88.8. Vers. 27.
51. Dupã El mergea un tânãr care 

n-avea pe trup decât o învelitoare de
pânzã de in. Au pus mâna pe el;
52. dar el ºi-a lãsat învelitoarea ºi a

fugit în pielea goalã.

Isus osândit de Sinedriu
53. Pe* Isus L-au dus la marele preot,

unde s-au adunat toþi preoþii cei mai
de seamã, bãtrânii ºi cãrturarii.

*Mat. 26.57. Luca 22.54. Ioan 18.13.
54. Petru L-a urmat de departe pânã

în curtea marelui preot; a ºezut jos
împreunã cu aprozii ºi se încãlzea la
para focului.
55. Preoþii* cei mai de seamã ºi tot

soborul cãutau vreo mãrturie împotriva
lui Isus, ca sã-L omoare; dar nu gãseau
nici una. *Mat. 26.59.
56. Pentru cã mulþi fãceau mãrturisiri

mincinoase împotriva Lui, dar mãrtu-
risirile lor nu se potriveau.
57. Unii s-au sculat ºi au fãcut o
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mãrturisire mincinoasã împotriva Lui
ºi au zis:
58. „Noi L-am auzit zicând: „Eu* voi

strica Templul acesta, fãcut de mâini
omeneºti, ºi în trei zile voi ridica un
altul, care nu va fi fãcut de mâini
omeneºti.” *Cap. 15.29. Ioan 2.19.

59. Nici chiar în privinþa aceasta nu
se potrivea mãrturisirea lor.
60. Atunci* marele preot s-a sculat în

picioare în mijlocul adunãrii, a întrebat
pe Isus ºi I-a zis: „Nu rãspunzi nimic?
Ce mãrturisesc oamenii aceºtia împo-
triva Ta?” *Mat. 26.62.

61. Isus* tãcea ºi nu rãspundea nimic.
Marele** preot L-a întrebat iarãºi ºi I-a
zis: „Eºti Tu, Hristosul, Fiul Celui
binecuvântat?”

*Isa. 53.7. **Mat. 26.63.

62. „Da, sunt”, i-a rãspuns Isus. „ªi*
veþi vedea pe Fiul omului ºezând la
dreapta puterii ºi venind pe norii
cerului.” *Mat. 24.30; 26.64. Luca 22.69.

63. Atunci marele preot ºi-a rupt
hainele ºi a zis: „Ce nevoie mai avem
de martori?
64. Aþi auzit hula. Ce vi se pare?”

Toþi L-au osândit sã fie pedepsit cu
moartea.
65. ªi unii au început sã-L scuipe, sã-I

acopere faþa, sã-L batã cu pumnii ºi
sã-I zicã: „Proroceºte!” Iar aprozii 
L-au primit în palme.

Tãgãduirea lui Petru
66. Pe* când stãtea Petru jos în curte,

a venit una din slujnicele marelui
preot. *Mat. 26.58,69. Luca 22.55. Ioan 18.16.

67. Când a vãzut pe Petru încãlzin-
du-se, s-a uitat þintã la el ºi i-a zis:
„ªi tu erai cu Isus din Nazaret!”
68. El s-a lepãdat ºi a zis: „Nu ºtiu,

nici nu înþeleg ce vrei sã zici.” Apoi a
ieºit în pridvor. ªi a cântat cocoºul.
69. Când* l-a vãzut slujnica, a început

iarãºi sã spunã celor ce stãteau acolo:
„Acesta este unul dintre oamenii aceia.”

*Mat. 26.71. Luca 22.58. Ioan 18.25.

70. ªi el s-a lepãdat din nou. Dupã*
puþinã vreme, cei ce stãteau acolo, au
zis iarãºi lui Petru: „Nu mai încape
îndoialã cã eºti unul din oamenii
aceia; cãci** eºti galileean, ºi graiul
tãu seamãnã cu al lor.”

*Mat. 26.73. Luca 22.59. Ioan 18.26. **Fapt. 2.7.

71. Atunci el a început sã se blesteme
ºi sã se jure: „Nu cunosc pe Omul
acesta despre care vorbiþi!”

72. Îndatã* a cântat cocoºul a doua
oarã. ªi Petru ºi-a adus aminte de
vorba pe care i-o spusese Isus: „Înainte
ca sã cânte cocoºul de douã ori, te
vei lepãda de Mine de trei ori.” ªi
gândindu-se la acest lucru, a început
sã plângã. *Mat. 26.75.

Isus înaintea lui Pilat

151. Dimineaþa*, preoþii cei mai de
seamã au fãcut îndatã sfat cu

bãtrânii, cãrturarii ºi tot soborul. Dupã
ce au legat pe Isus, L-au dus ºi L-au
dat în mâinile lui Pilat. *Ps. 2.2. 
Mat. 27.1. Luca 22.66; 23.1. Ioan 18.28. Fapt. 3.13; 4.26.

2. Pilat* L-a întrebat: „Eºti Tu Împã-
ratul iudeilor?” „Da, sunt”, i-a rãspuns
Isus. *Mat. 27.11.

3. Preoþii cei mai de seamã Îl învi-
nuiau de multe lucruri.
4. Pilat* L-a întrebat din nou: „Nu

rãspunzi nimic? Uite de câte lucruri Te
învinuiesc ei!” *Mat. 27.13.

5. Isus* n-a mai dat nici un rãspuns, lu-
cru care a mirat pe Pilat. *Isa. 53.7. Ioan 19.9.

Hotãrârea de moarte întãritã
6. La* fiecare praznic al Paºtilui, Pilat

le slobozea un întemniþat pe care-l
cereau ei. *Mat. 27.15. Luca 23.17. Ioan 18.39.

7. În temniþã era unul numit Baraba,
închis împreunã cu tovarãºii lui din
pricina unui omor pe care-l sãvârºi-
serã într-o rãscoalã.
8. Norodul s-a suit ºi a început sã

cearã lui Pilat sã le dea ce avea obicei
sã le dea totdeauna.
9. Pilat le-a rãspuns: „Voiþi sã vã

slobod pe Împãratul iudeilor?”
10. Cãci pricepuse cã preoþii cei mai

de seamã din pizmã Îl dãduserã în mâna
lui.
11. Dar preoþii* cei mai de seamã au

aþâþat norodul sã cearã lui Pilat sã le
sloboadã mai bine pe Baraba.

*Mat. 27.20. Fapt. 3.14.

12. Pilat a luat din nou cuvântul ºi
le-a zis: „Dar ce voiþi sã fac cu Acela
pe care-L numiþi Împãratul iudeilor?”
13. Ei au strigat din nou: „Rãstig-

neºte-L!”
14. „Dar ce rãu a fãcut?”, le-a zis

Pilat. Însã ei au început sã strige ºi
mai tare: „Rãstigneºte-L!”
15. Pilat* a vrut sã facã pe placul

norodului, ºi le-a slobozit pe Baraba;
iar pe Isus, dupã ce a pus sã-L batã cu
nuiele, L-a dat sã fie rãstignit.

*Mat. 27.26. Ioan 19.1,16.
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16. Ostaºii* au adus pe Isus în curte,
adicã în palat, ºi au adunat toatã ceata
ostaºilor. *Mat. 27.27.

17. L-au îmbrãcat într-o hainã de
purpurã, au împletit o cununã de spini
ºi I-au pus-o pe cap.
18. Apoi au început sã-I ureze ºi sã

zicã: „Plecãciune, Împãratul iudeilor!”
19. ªi-L loveau în cap cu o trestie,

Îl scuipau, îngenuncheau ºi I se
închinau.
20. Dupã ce ºi-au bãtut astfel joc de

El, L-au dezbrãcat de haina de purpurã,
L-au îmbrãcat în hainele Lui ºi L-au
dus sã-L rãstigneascã.

Rãstignirea
21. Au* silit sã ducã crucea lui Isus

pe un trecãtor care se întorcea de la
câmp, numit Simon din Cirena, tatãl
lui Alexandru ºi al lui Ruf.

*Mat. 27.32. Luca 23.26.

22. ªi* au adus pe Isus la locul numit
Golgota, care tãlmãcit înseamnã: „Lo-
cul cãpãþânii”.

*Mat. 27.33. Luca 23.33. Ioan 19.17.

23. I-au* dat sã bea vin amestecat cu
smirnã, dar El nu l-a luat. *Mat. 27.34.

24. Dupã ce L-au rãstignit, I-au*
împãrþit hainele între ei trãgând la sorþi,
ca sã ºtie ce sã ia fiecare.

*Ps. 22.18. Luca 23.34. Ioan 19.23.

25. Când L-au rãstignit, era* ceasul
al treilea. *Mat. 27.45. Luca 23.34. Ioan 2.19.

26. Deasupra Lui era scrisã* vina
Lui: „Împãratul iudeilor.”

*Mat. 27.37. Ioan 19.19.

27. Împreunã* cu El au rãstignit doi
tâlhari, unul la dreapta, ºi altul la
stânga Lui. *Mat. 27.38.

28. Astfel s-a împlinit Scriptura care
zice: „A* fost pus în numãrul celor
fãrãdelege.” *Isa. 53.12. Luca 22.37.

Batjocurile trecãtorilor
29. Trecãtorii* îºi bãteau joc de El,

dãdeau din cap ºi ziceau: „Uã! Tu**,
care strici Templul ºi-l zideºti la loc în
trei zile, *Ps. 22.7. **Cap. 14.58. Ioan 2.19.

30. mântuieºte-Te pe Tine însuþi ºi
coboarã-Te de pe cruce!”
31. Tot astfel ºi preoþii cei mai de

seamã, împreunã cu cãrturarii, îºi bãteau
joc de El între ei ºi ziceau: „Pe alþii i-a
mântuit, ºi pe Sine însuºi nu Se poate
mântui!
32. Hristosul, Împãratul lui Israel,

sã Se coboare acum de pe cruce, ca
sã vedem ºi sã credem!” Cei* rãstig-

niþi împreunã cu El, de asemenea, îºi
bãteau joc de El. *Mat. 27.44. Luca 23.39.

Moartea lui Isus
33. La ceasul* al ºaselea, s-a fãcut

întuneric peste toatã þara, pânã la
ceasul al nouãlea. *Mat. 27.45. Luca 23.44.

34. ªi, în ceasul al nouãlea, Isus a
strigat cu glas tare: „Eloi*, Eloi, lama
sabactani”, care tãlmãcit înseamnã:
„Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu,
pentru ce M-ai pãrãsit?”

*Ps. 22.1. Mat. 27.46.

35. Unii din cei ce stãteau acolo,
când L-au auzit, ziceau: „Iatã, cheamã
pe Ilie!”
36. ªi unul din ei a alergat* de a

umplut un burete cu oþet, l-a pus într-o
trestie ºi I-a** dat sã bea, zicând:
„Lãsaþi sã vedem dacã va veni Ilie sã-L
coboare de pe cruce!”

*Mat. 27.48. Ioan 19.29. **Ps. 69.21.

37. Dar* Isus a scos un strigãt tare ºi ªi-a
dat duhul. *Mat. 27.50. Luca 23.46. Ioan 19.30.

38. Perdeaua* dinãuntrul Templului
s-a rupt în douã, de sus pânã jos.

*Mat. 27.50. Ioan 19.30. Luca 23.41.

39. Sutaºul care stãtea în faþa lui Isus,
când a vãzut* cã ªi-a dat astfel duhul,
a zis: „Cu adevãrat, Omul acesta era
Fiul lui Dumnezeu!” *Mat. 27.55. Luca 23.46.

40. Acolo* erau ºi niºte femei care
priveau de** departe. Printre ele erau
Maria Magdalena, Maria, mama lui
Iacov cel mic ºi a lui Iose, ºi Salome,

*Mat. 27.55. Luca 23.49. **Ps. 38.11.

41. care, pe când era El în Galileea,
mergeau* dupã El ºi-I slujeau; ºi multe
alte femei care se suiserã împreunã cu
El în Ierusalim. *Luca 8.2,3.

Îngroparea lui Isus
42. Când* s-a înserat – fiindcã era

ziua Pregãtirii, adicã ziua dinaintea
Sabatului – *Mat. 27.57. Luca 23.50. Ioan 19.38.

43. a venit Iosif din Arimateea, un
sfetnic cu vazã al soborului, care ºi el
aºtepta* Împãrãþia lui Dumnezeu. El a
îndrãznit sã se ducã la Pilat ca sã cearã
trupul lui Isus. *Luca 2.25,38.

44. Pilat s-a mirat cã murise aºa de
curând; a chemat pe sutaº ºi l-a
întrebat dacã a murit de mult.
45. Dupã ce s-a încredinþat de la sutaº

cã a murit, a dãruit lui Iosif trupul.
46. ªi* Iosif a cumpãrat o pânzã

subþire de in, a dat jos pe Isus de pe
cruce, L-a înfãºurat în pânza de in ºi
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L-a pus într-un mormânt sãpat în stâncã.
Apoi a prãvãlit o piatrã la uºa mormân-
tului. *Mat. 27.59,60. Luca 23.53. Ioan 19.40.

47. Maria Magdalena ºi Maria, mama
lui Iose, se uitau unde-L puneau.

Învierea lui Isus

16 1. Dupã ce a trecut* ziua Saba-
tului, Maria Magdalena, Maria,

mama lui Iacov, ºi Salome au**
cumpãrat miresme ca sã se ducã sã
ungã trupul lui Isus.

*Mat. 28.1. Luca 24.1. Ioan 20.1. **Luca 23.56.

2. În* ziua dintâi a sãptãmânii, s-au
dus la mormânt dis-de-dimineaþã, pe
când rãsãrea soarele. *Luca 24.1. Ioan 20.1.

3. Femeile ziceau una cãtre alta: „Cine
ne va prãvãli piatra de la uºa mormân-
tului?”
4. ªi, când ºi-au ridicat ochii, au vãzut

cã piatra, care era foarte mare, fusese
prãvãlitã.
5. Au* intrat în mormânt, au vãzut pe

un tinerel ºezând la dreapta, îmbrãcat
într-un veºmânt alb, ºi s-au înspãi-
mântat. *Luca 24.3. Ioan 20.11,12.

6. El* le-a zis: „Nu vã înspãimântaþi!
Cãutaþi pe Isus din Nazaret care a fost
rãstignit: a înviat, nu este aici; iatã
locul unde Îl puseserã. *Mat. 28.5-7.

7. Dar duceþi-vã de spuneþi ucenicilor
Lui ºi lui Petru, cã merge înaintea
voastrã în Galileea: acolo Îl veþi vedea,
cum* v-a spus.” *Mat. 26.32. Cap. 14.28.

8. Ele au ieºit afarã din mormânt ºi au
luat-o la fugã, pentru cã erau cuprinse
de cutremur ºi de spaimã. ªi* n-au
spus nimãnui nimic, cãci se temeau.

*Mat. 28.8. Luca 24.9.

Arãtãrile lui Isus dupã înviere
9. (Isus, dupã ce a înviat, în dimi-

neaþa zilei dintâi a sãptãmânii, S-a*
arãtat mai întâi Mariei Magdalena,
din** care scosese ºapte draci.

*Ioan 20.14. **Luca 8.2.

10. Ea* s-a dus ºi a dat de ºtire celor
ce fuseserã împreunã cu El, care plân-
geau ºi se tânguiau. *Luca 24.10. Ioan 20.18.

11. Când au auzit ei* cã este viu ºi cã
a fost vãzut de ea, n-au crezut-o.

*Luca 24.11.

12. Dupã aceea S-a arãtat, în alt chip,
la* doi dintre ei, pe drum, când se
duceau la þarã. *Luca 24.13.

13. Aceºtia s-au dus de au spus lucrul
acesta celorlalþi, dar nici pe ei nu i-au
crezut.
14. În sfârºit*, S-a arãtat celor unspre-

zece, când ºedeau la masã; ºi i-a mustrat
pentru necredinþa ºi împietrirea inimii
lor, pentru cã nu crezuserã pe cei ce-L
vãzuserã înviat.

*Luca 24.36. Ioan 20.19. 1 Cor. 15.5.

Trimiterea celor unsprezece
15. Apoi* le-a zis: „Duceþi-vã în toatã

lumea ºi** propovãduiþi Evanghelia la
orice fãpturã.

*Mat. 28.19. Ioan 15.16. **Col. 1.23.

16. Cine* va crede ºi se va boteza va
fi mântuit; dar** cine nu va crede va fi
osândit. *Ioan 3.18,36. 
Fapt. 2.38; 16.30-32. Rom. 10.9. 1 Pet. 3.21. **Ioan 12.48.

17. Iatã semnele care vor însoþi pe cei
ce vor crede: în* Numele Meu vor
scoate draci; vor vorbi în** limbi noi; 
*Luca 10.17. Fapt. 5.16; 8.7; 16.18; 19.12. **Fapt. 2.4; 10.46;
19.6. 1 Cor. 12.10,28.

18. vor lua în mânã ºerpi*; dacã vor bea
ceva de moarte, nu-i va vãtãma; îºi**
vor pune mâinile peste bolnavi, ºi
bolnavii se vor însãnãtoºi.” *Luca 10.19. 
Fapt. 28.5. **Fapt. 5.15,16; 9.17; 28.8. Iac. 5.14,15.

19. Domnul Isus, dupã* ce a vorbit
cu ei, S-a** înãlþat la cer ºi a† ºezut la
dreapta lui Dumnezeu.

*Fapt. 1.2,3. **Luca 24.51. †Ps. 110.1. Fapt. 7.55.

20. Iar ei au plecat ºi au propovãduit
pretutindeni. Domnul lucra împreunã
cu ei ºi* întãrea Cuvântul prin semnele
care-l însoþeau. Amin.)

*Fapt. 5.12; 14.3. 1 Cor. 2.4,5. Evr. 2.4.
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Cuvânt înainte.

11. Fiindcã mulþi s-au apucat sã
alcãtuiascã o istorisire amãnunþitã

despre lucrurile care s-au petrecut
printre noi,
2. dupã cum* ni le-au încredinþat cei

ce le-au vãzut cu ochii lor de la**

început ºi au ajuns slujitori ai Cuvân-
tului, *Evr. 2.3. 

1 Pet. 5.1. 2 Pet. 1.16. 1 Ioan 1.1. **Marc. 1.1. Ioan 15.27.

3. am gãsit* ºi eu cu cale, prea-
alesule** Teofile, dupã ce am fãcut
cercetãri cu de-amãnuntul asupra
tuturor acestor lucruri de la obârºia lor,
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sã þi le scriu în ºir† unele dupã altele,
*Fapt. 15.19,25,28. 1 Cor. 7.40. **Fapt. 1.1. †Fapt. 11.4.

4. ca* sã poþi cunoaºte astfel temei-
nicia învãþãturilor pe care le-ai primit
prin viu grai. *Ioan 20.31.

Vestirea naºterii lui Ioan Botezãtorul
5. În* zilele lui Irod, împãratul

Iudeii, era un preot, numit Zaharia,
din** ceata lui Abia. Nevasta lui era
din fetele lui Aaron ºi se chema Eli-
sabeta. *Mat. 2.1. **1 Cron. 24.10,19. Neem. 12.4,17.

6. Amândoi erau neprihãniþi* înain-
tea lui Dumnezeu ºi pãzeau fãrã patã
toate poruncile ºi toate rânduielile Dom-
nului. *Fapt. 17.1. 1 Împ. 9.4. 2 Împ. 20.3. 

Iov 1.1. Filp. 3.6.

7. N-aveau copii, pentru cã Elisabeta
era stearpã; ºi amândoi erau înaintaþi
în vârstã.
8. Dar, pe când slujea Zaharia înain-

tea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui,
9. dupã obiceiul preoþiei, a ieºit la* 

sorþi sã intre sã tãmâieze** în Templul
Domnului. *1 Cron. 24.19. 2 Cron. 8.14; 31.2. 
**Exod 30.7,8. 1 Sam. 2.28. 1 Cron. 23.13. 2 Cron. 29.11.

10. În* ceasul tãmâierii, toatã mulþi-
mea norodului se ruga afarã.

*Lev. 16.17. Apoc. 8.3,4.

11. Atunci un înger al Domnului s-a
arãtat lui Zaharia ºi a stat în picioare
la dreapta altarului* pentru tãmâiere.

*Exod 30.1.

12. Zaharia s-a* înspãimântat, când 
l-a vãzut; ºi l-a apucat frica. *Judc. 6.22; 
13.22. Dan. 10.8. Vers. 29. Cap. 2.9. Fapt. 10.4. Apoc. 1.17.

13. Dar îngerul i-a zis: „Nu te teme
Zahario; fiindcã rugãciunea ta a fost
ascultatã. Nevasta ta Elisabeta îþi va
naºte un fiu, cãruia îi vei* pune
numele Ioan. *Vers. 60,63.

14. El va fi pentru tine o pricinã de
bucurie ºi veselie, ºi mulþi* se vor
bucura de naºterea lui. *Vers. 58.

15. Cãci va fi mare înaintea Domnului.
Nu* va bea nici vin, nici bãuturã
ameþitoare ºi se va umple de Duhul
Sfânt încã** din pântecele maicii sale.

*Num. 6.3. Judc. 13.4. Cap. 7.33. **Ier. 1.5. Gal. 1.15.

16. El* va întoarce pe mulþi din fiii
lui Israel la Domnul Dumnezeul lor.

*Mal. 4.5,6.

17. Va* merge înaintea lui Dumnezeu,
în duhul ºi puterea lui Ilie, ca sã
întoarcã inimile pãrinþilor la copii ºi
pe cei neascultãtori la umblarea în
înþelepciunea celor neprihãniþi, ca sã

gãteascã Domnului un norod bine pre-
gãtit pentru El.” *Mal. 4.5. Mat. 11.14. Marc. 9.12.

18. Zaharia a zis îngerului: „Din* ce
voi cunoaºte lucrul acesta? Fiindcã eu
sunt bãtrân, ºi nevasta mea este înain-
tatã în vârstã.” *Gen. 17.17.

19. Drept rãspuns, îngerul i-a zis:
„Eu sunt Gavril* care stau înaintea lui
Dumnezeu; am fost trimis sã-þi
vorbesc ºi sã-þi aduc aceastã veste
bunã. *Dan. 8.16; 9.21-23. Mat. 18.10. Evr. 1.14.

20. Iatã cã vei* fi mut ºi nu vei putea
vorbi, pânã în ziua când se vor
întâmpla aceste lucruri, pentru cã n-ai
crezut cuvintele mele care se vor
împlini la vremea lor.” *Ezec. 3.26; 24.27.

21. Norodul însã aºtepta pe Zaharia ºi
se mira de zãbovirea lui în Templu.
22. Când a ieºit afarã, nu putea sã le

vorbeascã; ºi au înþeles cã avusese o
vedenie în Templu. El le fãcea semne
întruna ºi a rãmas mut.
23. Dupã ce i s-au împlinit zilele* de

slujbã, Zaharia s-a dus acasã.
*2 Împ. 11.5. 1 Cron. 9.25.

24. Peste câtva timp, Elisabeta, nevasta
lui, a rãmas însãrcinatã ºi s-a þinut
ascunsã de tot cinci luni. „Cãci”, zicea
ea,
25. „iatã ce mi-a fãcut Domnul, când 

ªi-a aruncat ochii spre mine, ca sã-mi*
ia ocara dintre oameni.”

*Gen. 30.23. Isa. 4.l; 54.1,4.

Vestirea naºterii lui Isus Hristos
26. În luna a ºasea, îngerul Gavril a

fost trimis de Dumnezeu într-o cetate
din Galileea, numitã Nazaret,
27. la o fecioarã logoditã* cu un bãrbat,

numit Iosif, din casa lui David. Numele
fecioarei era Maria.

*Mat. 1.18. Cap. 2.4,5.

28. Îngerul a intrat la ea ºi a zis: „Ple-
cãciune*, þie, cãreia þi s-a fãcut mare har;
Domnul** este cu tine, binecuvântatã
eºti tu între femei!”

*Dan. 9.23; 10.19. **Judc. 6.12.

29. Tulburatã* foarte mult de cuvin-
tele acestea, Maria se întreba singurã
ce putea sã însemne urarea aceasta.

*Vers. 12.

30. Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie;
cãci ai cãpãtat îndurare înaintea lui
Dumnezeu.
31. ªi* iatã cã vei rãmâne însãrcinatã

ºi vei naºte un Fiu, cãruia Îi vei pune**
numele Isus.

*Isa. 7.14. Mat. 1.21. **Cap. 2.21.

LUCA 1 985



32. El va fi mare ºi* va fi chemat
Fiul Celui Preaînalt; ºi** Domnul
Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie
al tatãlui Sãu David. *Marc. 5.7. **2 Sam. 
7.11,12. Ps. 132.11. Isa. 9.6,7; 16.5. Ier. 23.5. Apoc. 3.7.

33. Va* împãrãþi peste casa lui Iacov
în veci, ºi Împãrãþia Lui nu va avea
sfârºit.”
*Dan. 2.44; 7.14,27. Obad. 21. Mica 4.7. Ioan 12.34. Evr. 1.8.

34. Maria a zis îngerului: „Cum se va
face lucrul acesta, fiindcã eu nu ºtiu
de bãrbat?”
35. Îngerul i-a rãspuns: „Duhul Sfânt*

Se va coborî peste tine, ºi puterea
Celui Preaînalt te va umbri. De aceea
Sfântul care Se va naºte din tine, va fi
chemat Fiul** lui Dumnezeu.
*Mat. 1.20. **Mat. 14.33; 26.63,64. Marc. 1.1. Ioan 1.34;
20.31. Fapt. 8.37. Rom. 1.4.

36. Iatã cã Elisabeta, rudenia ta, a
zãmislit ºi ea un fiu la bãtrâneþe; ºi ea,
cãreia i se zicea stearpã, este acum în
a ºasea lunã.
37. Cãci* nici un cuvânt de la Dum-

nezeu nu este lipsit de putere.
*Gen. 18.14. Ier. 32.17. Zah. 8.6. Mat. 19.26. Marc. 10.27.
Cap. 18.27. Rom. 4.21.

38. Maria a zis: „Iatã, roaba Dom-
nului; facã-mi-se dupã cuvintele tale!”
ªi îngerul a plecat de la ea.

Cântarea Mariei
39. Maria s-a sculat chiar în* zilele

acelea ºi a plecat în grabã spre munþi,
într-o cetate a lui Iuda. *Ios. 21.9-11.

40. A intrat în casa lui Zaharia ºi a
urat de bine Elisabetei.
41. Cum a auzit Elisabeta urarea

Mariei, i-a sãltat pruncul în pântece, ºi
Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt.
42. Ea a strigat cu glas tare: „Binecu-

vântatã* eºti tu între femei ºi bine-
cuvântat este rodul pântecelui tãu. 

*Judc. 5.24. Vers. 28.

43. Cum mi-a fost dat mie sã vinã la
mine maica Domnului meu?
44. Fiindcã iatã, cum mi-a ajuns la

urechi glasul urãrii tale, mi-a sãltat
pruncul în pântece de bucurie.
45. Ferice de aceea care a crezut;

pentru cã lucrurile care i-au fost spuse
din partea Domnului se vor împlini.”
46. ªi Maria a zis: „Sufletul meu

mãreºte* pe Domnul 
*1 Sam. 2.1. Ps. 34.2,3; 35.9. Hab. 3.18.

47. ºi mi se bucurã duhul în Dum-
nezeu, Mântuitorul meu,
48. pentru cã a privit* spre starea

smeritã a roabei Sale. Cãci iatã cã de

acum încolo, toate neamurile îmi**
vor zice fericitã,

*1 Sam. 1.11. Ps. 138.6. **Mal. 3.12. Cap. 11.27.

49. pentru cã Cel Atotputernic a fãcut
lucruri mari pentru mine*. Numele
Lui este sfânt**, *Ps. 71.19; 126.2,3. **Ps. 111.9.

50. ºi îndurarea* Lui se întinde din
neam în neam peste cei ce se tem de
El. *Gen. 17.7. Exod 20.6. Ps. 103.17,18.

51. El a arãtat putere* cu braþul Lui;
a risipit** gândurile pe care le aveau
cei mândri în inima lor. *Ps. 98.1; 
118.15. Isa. 40.10; 51.9; 52.10. **Ps. 33.10. 1 Pet. 5.5.

52. A rãsturnat* pe cei puternici de
pe scaunele lor de domnie, ºi a înãlþat
pe cei smeriþi. *1 Sam. 2.6, etc. Iov 5.11. Ps. 113.6.

53. Pe* cei flãmânzi i-a sãturat de
bunãtãþi, ºi pe cei bogaþi i-a scos afarã
cu mâinile goale. *1 Sam. 2.5. Ps. 34.10.

54. A venit în ajutorul robului sãu
Israel, cãci ªi-a adus aminte* de
îndurarea Sa – *Ps. 98.3. Ier. 31.3,20.

55. cum* fãgãduise pãrinþilor noºtri –
faþã de Avraam ºi sãmânþa lui în
veac.” *Gen. 17.19. Ps. 132.11. Rom. 11.28. Gal. 3.16.

56. Maria a rãmas împreunã cu Eli-
sabeta cam trei luni. Apoi s-a întors
acasã.

Naºterea lui Ioan Botezãtorul
57. Elisabetei i s-a împlinit vremea sã

nascã; ºi a nãscut un fiu.
58. Vecinii ºi rudele ei au auzit cã

Domnul a arãtat mare îndurare faþã de
ea ºi se* bucurau împreunã cu ea.

*Vers. 14.

59. În* ziua a opta, au venit sã taie
pruncul împrejur ºi voiau sã-i punã
numele Zaharia, dupã numele tatãlui
sãu. *Gen. 17.12. Lev. 12.3.

60. Dar mama lui a luat cuvântul ºi a
zis: „Nu*. Ci are sã se cheme Ioan.” 

*Vers. 13.

61. Ei i-au zis: „Nimeni din rudeniile
tale nu poartã numele acesta.”
62. ªi au început sã facã semne

tatãlui sãu, ca sã ºtie cum ar vrea sã-i
punã numele.
63. Zaharia a cerut o tãbliþã de scris

ºi a scris, zicând: „Numele lui este
Ioan*.” ªi toþi s-au minunat. *Vers. 13.

64. În clipa aceea*, i s-a deschis
gura, i s-a dezlegat limba, ºi el vorbea
ºi binecuvânta pe Dumnezeu. *Vers. 20.

65. Pe toþi vecinii i-a apucat frica ºi
în tot þinutul acela muntos* al Iudeii
se vorbea despre toate aceste lucruri.

*Vers. 39.
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66. Toþi cei ce le auzeau le pãstrau*
în inima lor ºi ziceau: „Oare ce va fi
pruncul acesta?” ªi mâna** Domnului
era într-adevãr cu el.

*Cap. 2.19,51. **Gen. 39.2. Ps. 80.17; 89.21. Fapt. 11.21.

Cântarea lui Zaharia
67. Zaharia, tatãl lui, s-a* umplut de

Duhul Sfânt, a prorocit ºi a zis:
*Ioel 2.28.

68. „Binecuvântat* este Domnul,
Dumnezeul lui Israel, pentru cã** a
cercetat ºi a rãscumpãrat pe poporul
Sãu. *1 Împ. 1.48. Ps. 41.13; 
72.18; 106.48. **Exod 3.16; 4.31. Ps. 111.9. Cap. 7.16.

69. ªi* ne-a ridicat o mântuire puter-
nicã1 în casa robului Sãu David, – 

*Ps. 132.17.

70. cum* vestise prin gura sfinþilor
Sãi proroci care au fost din vechime – 

*Ier. 23.5,6; 30.10. Dan. 9.24. Fapt. 3.21. Rom. 1.2.

71. mântuire de vrãjmaºii noºtri ºi
din mâna tuturor celor ce ne urãsc!
72. Astfel* Îºi aratã El îndurarea faþã

de pãrinþii noºtri ºi Îºi aduce aminte
de legãmântul Lui cel sfânt,
*Lev. 26.42. Ps. 98.3; 105.8,9; 106.45. Ezec. 16.60. Vers. 54.

73. potrivit jurãmântului* prin care
Se jurase pãrintelui nostru Avraam,

*Gen. 12.3; 17.4; 22.16,17. Evr. 6.13,17.

74. cã, dupã ce ne va izbãvi din mâna
vrãjmaºilor noºtri, ne va îngãdui sã-I
slujim* fãrã fricã, *Rom. 6.18,22. Evr. 9.14.

75. trãind înaintea Lui în* sfinþenie ºi
neprihãnire, în toate zilele vieþii noastre.

*Ier. 32.39,40. Efes. 4.24. 
2 Tes. 2.13. 2 Tim. 1.9. Tit 2.12. 1 Pet. 1.15. 2 Pet. 1.4.

76. ªi tu, pruncule, vei fi chemat
proroc al Celui Preaînalt. Cãci* vei
merge înaintea Domnului, ca sã pregã-
teºti cãile Lui 

*Isa. 40.3. Mal. 3.1; 4.5. Mat. 11.10. Vers. 17.

77. ºi sã dai poporului Sãu cunoºtinþa
mântuirii, care stã în* iertarea pãcatelor
lui; *Marc. 1.4. Cap. 3.3.

78. datoritã marii îndurãri a Dum-
nezeului nostru, în urma cãreia ne-a
cercetat Soarele care rãsare din înãl-
þime,
79. ca sã* lumineze pe cei ce zac în

întunericul ºi în umbra morþii ºi sã ne
îndrepte picioarele pe calea pãcii!”

*Isa. 9.2; 42.7; 49.9. Mat. 4.16. Fapt. 26.18.

80. Iar pruncul* creºtea ºi se întãrea
în duh. ªi a** stat în locuri pustii pânã
în ziua arãtãrii lui înaintea lui Israel.

*Cap. 2.40. **Mat. 3.1; 11.7.

Naºterea lui Isus Hristos

21. În vremea aceea a ieºit o poruncã
de la Cezar August sã se înscrie

toatã lumea.
2. Înscrierea aceasta* s-a fãcut întâia

datã pe când era dregãtor în Siria
Quirinius. *Fapt. 5.37.

3. Toþi se duceau sã se înscrie, fiecare
în cetatea lui.
4. Iosif s-a suit ºi el din Galileea, din

cetatea Nazaret, ca sã se ducã în
Iudeea, în cetatea* lui David, numitã
Betleem – pentru cã** era din casa ºi
din seminþia lui David –

*1 Sam. 16.1,4. Ioan 7.42. **Mat. 1.16. Cap. 1.27.

5. sã se înscrie împreunã cu Maria,
logodnica* lui, care era însãrcinatã.

*Mat. 1.18. Cap. 1.27.

6. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit
vremea când trebuia sã nascã Maria.
7. ªi a* nãscut pe Fiul ei cel întâi

nãscut, L-a înfãºat în scutece ºi L-a
culcat într-o iesle, pentru cã în casa de
poposire nu era loc pentru ei. *Mat. 1.25.

Pãstorii din Betleem
8. În þinutul acela erau niºte pãstori

care stãteau afarã în câmp ºi fãceau
de strajã noaptea împrejurul turmei
lor.
9. ªi iatã cã un înger al Domnului s-a

înfãþiºat înaintea lor, ºi slava Dom-
nului a strãlucit împrejurul lor. Ei*
s-au înfricoºat foarte tare. *Cap. 1.12.

10. Dar îngerul le-a zis: „Nu vã
temeþi: cãci vã aduc o veste bunã, care
va fi o mare bucurie pentru* tot
norodul: *Gen. 12.3. 
Mat. 28.19. Marc.1.15. Vers. 31,32. Cap. 24.47. Col.1.23.

11. astãzi*, în cetatea lui David, vi
S-a nãscut un Mântuitor**, care† este
Hristos, Domnul. *Isa. 9.6. **Mat. 1.21. 
†Mat. 1.16; 16.16. Cap. 1.43. Fapt. 2.36; 10.36. Filp. 2.11.

12. Iatã semnul, dupã care-L veþi
cunoaºte: veþi gãsi un Prunc înfãºat în
scutece ºi culcat într-o iesle.”
13. ªi* deodatã, împreunã cu îngerul,

s-a unit o mulþime de oaste cereascã,
lãudând pe Dumnezeu ºi zicând:
*Gen. 28.12; 32.1,2. Ps. 103.20,21; 148.2. Dan. 7.10.
Evr. 1.14. Apoc. 5.11.

14. „Slavã* lui Dumnezeu în locurile
preaînalte ºi pace** pe pãmânt între
oamenii plãcuþi† Lui.”
*Cap. 19.38. Efes. 1.6; 3.10,21. Apoc. 5.13. **Isa. 57.19. Cap.
1.79. Rom. 5.1. Efes. 2.17. Col. 1.20. †Ioan 3.16. Efes. 2.4,7.
2 Tes. 2.18. 1 Ioan 4.9,10.

15. Dupã ce au plecat îngerii de la
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ei, ca sã se întoarcã în cer, pãstorii au
zis unii cãtre alþii: „Haidem sã mergem
pânã la Betleem ºi sã vedem ce ni
s-a spus ºi ce ne-a fãcut cunoscut
Domnul.”
16. S-au dus în grabã ºi au gãsit pe

Maria, pe Iosif, ºi Pruncul culcat în
iesle.
17. Dupã ce L-au vãzut, au istorisit

ce li se spusese despre Prunc.
18. Toþi cei ce i-au auzit s-au mirat de

cele ce le spuneau pãstorii.
19. Maria* pãstra toate cuvintele

acelea ºi se gândea la ele în inima ei.
*Gen. 37.11. Vers. 51. Cap. 1.66. 

20. ªi pãstorii s-au întors, slãvind ºi
lãudând pe Dumnezeu, pentru toate
cele ce auziserã ºi vãzuserã ºi care
erau întocmai cum li se spusese.

Isus adus în Templu
21. Când* a venit ziua a opta, în care

trebuia tãiat împrejur Pruncul, I-au pus
numele ISUS**, nume care fusese
spus de înger înainte ca sã fi fost El
zãmislit în pântece.
*Gen. 17.12. Lev. 12.3. Cap. 1.59. **Mat. 1.21,25. Cap. 1.31.

22. ªi, când s-au împlinit zilele*
pentru curãþarea lor, dupã Legea lui
Moise, Iosif ºi Maria au adus Pruncul
la Ierusalim, ca sã-L înfãþiºeze înain-
tea Domnului – *Lev. 12.2-4,6.

23. dupã cum este scris în Legea
Domnului: „Orice* întâi nãscut de
parte bãrbãteascã va fi închinat Dom-
nului“– *Exod 13.2; 22.29; 34.19. Num. 3.13; 8.17; 18.15.

24. ºi ca sã aducã jertfã: o pereche de
turturele sau doi pui de porumbei,
dupã cum* este poruncit în Legea
Domnului. *Lev. 12.2,6,8.

Cântarea lui Simeon
25. ªi iatã cã în Ierusalim era un om

numit Simeon. Omul acesta ducea o
viaþã sfântã ºi era cu frica lui Dum-
nezeu. El aºtepta* mângâierea lui
Israel, ºi Duhul Sfânt era peste el.

*Isa. 40.1. Marc. 15.43. Vers. 38.

26. Duhul Sfânt îl înºtiinþase cã nu va
muri înainte ca sã vadã* pe Hristosul
Domnului. *Ps. 89.48. Evr. 11.5.

27. El a venit în Templu, mânat de*
Duhul. ªi, când au adus pãrinþii înãun-
tru pe Pruncul Isus, ca sã împlineascã
cu privire la El ce poruncea Legea,

*Mat. 4.1.

28. Simeon L-a luat în braþe, a
binecuvântat pe Dumnezeu ºi a zis:
29. „Acum*, sloboade în pace pe

robul Tãu, Stãpâne, dupã cuvântul
Tãu. *Gen. 46.30. Filp. 1.23.

30. Cãci au vãzut* ochii mei mântu-
irea Ta, *Isa. 52.10. Cap. 3.6.

31. pe care ai pregãtit-o sã fie
înaintea tuturor popoarelor,
32. lumina* care sã lumineze Neamu-

rile ºi slava poporului Tãu, Israel.”
*Isa. 9.2; 42.6; 49.6; 60.1-3. Mat. 4.16. Fapt. 13.47; 28.28.

33. Tatãl ºi mama Lui se mirau de
lucrurile care se spuneau despre El.
34. Simeon i-a binecuvântat ºi a zis

Mariei, mama Lui: „Iatã, Copilul
acesta este rânduit spre prãbuºirea* ºi
ridicarea multora în Israel ºi sã fie un
semn** care va stârni împotrivire.

*Isa. 8.14. Osea 14.9. Mat. 21.44. Rom. 9.32,33.
1 Cor. 1.23,24. 2 Cor. 2.16. 1 Pet. 2.7,8. **Fapt. 28.22.

35. Chiar* sufletul tãu va fi strãpuns
de o sabie, ca sã se descopere gândurile
multor inimi.” *Ps. 42.10. Ioan 19.25.

36. Mai era acolo ºi o prorociþã, Ana,
fata lui Fanuel, din seminþia lui Aºer.
Ea era foarte înaintatã în vârstã ºi
trãise cu bãrbatul ei ºapte ani dupã
fecioria ei.
37. Rãmasã vãduvã ºi fiind în vârstã

de optzeci ºi patru de ani, Ana nu se
depãrta de Templu, ºi zi* ºi noapte
slujea lui Dumnezeu cu post ºi cu
rugãciuni. *Fapt. 26.7. 1 Tim. 5.5.

38. A venit ºi ea în acelaºi ceas ºi a
început sã laude pe Dumnezeu ºi sã
vorbeascã despre Isus tuturor celor ce
aºteptau* mântuirea Ierusalimului.

*Marc. 15.43. Vers. 25. Cap. 24.21.

Întoarcerea la Nazaret
39. Dupã ce au împlinit tot ce poruncea

Legea Domnului, Iosif ºi Maria s-au
întors în Galileea, în cetatea lor, Na-
zaret.
40. Iar* Pruncul creºtea ºi Se întãrea;

era plin de înþelepciune, ºi harul lui
Dumnezeu era peste El. *Vers. 52. Cap. 1.80. 

Isus în
Templu la vârsta de doisprezece ani

41. Pãrinþii lui Isus se duceau la
Ierusalim în* fiecare an, la praznicul
Paºtilui. *Exod 23.15,17; 34.23. Deut. 16.1,16.

42. Când a fost El de doisprezece ani, 
s-au suit la Ierusalim, dupã obiceiul
praznicului.
43. Apoi, dupã ce au trecut zilele

praznicului, pe când se întorceau
acasã, bãiatul Isus a rãmas în Ieru-
salim. Pãrinþii Lui n-au bãgat de seamã
lucrul acesta.
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44. Au crezut cã este cu tovarãºii lor
de cãlãtorie ºi au mers cale de o zi ºi
L-au cãutat printre rudele ºi cunoscuþii
lor.
45. Dar nu L-au gãsit ºi s-au întors la

Ierusalim sã-L caute.
46. Dupã trei zile, L-au gãsit în Tem-

plu, ºezând în mijlocul învãþãtorilor,
ascultându-i ºi punându-le întrebãri.
47. Toþi care-L auzeau, rãmâneau

uimiþi* de priceperea ºi rãspunsurile
Lui. *Mat. 7.28. Marc. 1.22. Cap. 4.22,32. Ioan 7.15,46.

48. Când L-au vãzut pãrinþii Lui, au
rãmas înmãrmuriþi; ºi mama Lui I-a
zis: „Fiule, pentru ce Te-ai purtat aºa
cu noi? Iatã cã tatãl Tãu ºi eu Te-am
cãutat cu îngrijorare.”
49. El le-a zis: „De ce M-aþi cãutat?

Oare nu ºtiaþi cã trebuie sã fiu în*
Casa Tatãlui Meu?” *Ioan 2.16.

50. Dar ei* n-au înþeles spusele Lui.
*Cap. 9.45; 18.34.

51. Apoi S-a coborât împreunã cu ei,
a venit la Nazaret ºi le era supus.
Mama Sa pãstra* toate cuvintele acestea
în inima ei. *Dan. 7.28. Vers. 19.

52. ªi Isus creºtea* în înþelepciune,
în staturã, ºi era tot mai plãcut
înaintea lui Dumnezeu ºi înaintea
oamenilor. *1 Sam. 2.26. Vers. 40.

Propovãduirea 
lui Ioan Botezãtorul

31. În anul al cincisprezecelea al
domniei lui Tiberiu Cezar – pe

când Pilat din Pont era dregãtor în
Iudeea, Irod, cârmuitor al Galileii,
Filip, fratele lui, cârmuitor al Ituriei ºi
al Trahonitei, Lisania, cârmuitor al
Abilenei,
2. ºi în* zilele marilor preoþi Ana ºi

Caiafa – cuvântul lui Dumnezeu a
vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în
pustiu. *Ioan 11.49,51; 18.13. Fapt. 4.6.

3. ªi* Ioan a venit prin tot þinutul din
împrejurimile Iordanului ºi propovãduia
botezul pocãinþei, pentru** iertarea
pãcatelor, *Mat. 3.1. Marc. 1.4. **Cap. 1.77.

4. dupã cum este scris în cartea cu-
vintelor prorocului Isaia: „Iatã glasul*
celui ce strigã în pustiu: „Pregãtiþi
calea Domnului, neteziþi-I cãrãrile.

*Isa. 40.3. Mat. 3.3. Marc. 1.3. Ioan 1.23.

5. Orice vale va fi astupatã, orice
munte ºi orice deal va fi prefãcut în
loc neted; cãile strâmbe vor fi îndrep-
tate, ºi drumurile zgrunþuroase vor fi
netezite.

6. ªi orice* fãpturã va vedea mântuirea
lui Dumnezeu.” *Ps. 98.2. Isa. 52.10. Cap. 2.10.

7. Ioan zicea, dar, noroadelor care
veneau sã fie botezate de el: „Pui* de
nãpârci, cine v-a învãþat sã fugiþi de
mânia viitoare? *Mat. 3.7.

8. Faceþi, dar, roade vrednice de po-
cãinþa voastrã ºi nu vã apucaþi sã
ziceþi în voi înºivã: „Avem pe Avraam
ca tatã!” Cãci vã spun cã Dumnezeu
din pietrele acestea poate sã ridice fii
lui Avraam.
9. Securea a ºi fost înfiptã la rãdãcina

pomilor: deci*, orice pom care nu face
rod bun este tãiat ºi aruncat în foc.”

*Mat. 7.19.

10. Noroadele îl întrebau ºi ziceau:
„Atunci* ce trebuie sã facem?”

*Fapt. 2.37.

11. Drept rãspuns, el le zicea: „Cine*
are douã haine sã împartã cu cine 
n-are nici una; ºi cine are de mâncare
sã facã la fel.”

*Cap. 11.41. 2 Cor. 8.14. Iac. 2.15,16. 1 Ioan 3.17; 4.20.

12. Au* venit ºi niºte vameºi sã fie
botezaþi ºi i-au zis: „Învãþãtorule, noi
ce trebuie sã facem?” *Mat. 21.32. Cap. 7.29.

13. El le-a rãspuns: „Sã nu* cereþi
nimic mai mult peste ce v-a fost
poruncit sã luaþi.” *Cap. 19.8.

14. Niºte ostaºi îl întrebau ºi ei ºi
ziceau: „Dar noi ce trebuie sã facem?”
El le-a rãspuns: „Sã nu stoarceþi nimic
de la nimeni prin ameninþãri, nici* sã
nu învinuiþi pe nimeni pe nedrept, ci
sã vã mulþumiþi cu lefurile voastre.”

*Exod 23.1. Lev. 19.11.

15. Fiindcã norodul era în aºteptare
ºi toþi se gândeau în inimile lor cu
privire la Ioan, dacã nu cumva este el
Hristosul,
16. Ioan, drept rãspuns, a zis tuturor:

„Cât despre mine, eu* vã botez cu apã;
dar vine Acela care este mai puternic
decât mine ºi cãruia eu nu sunt
vrednic sã-I dezleg cureaua încãlþã-
mintei. El vã va boteza cu Duhul Sfânt
ºi cu foc. *Mat. 3.11.

17. Acela are lopata în mânã; Îºi va
curãþa aria cu desãvârºire ºi* Îºi va
strânge grâul în grânar, iar pleava o va
arde într-un foc care nu se stinge.” 

*Mica 4.12.

Închiderea lui Ioan
18. Astfel propovãduia Ioan norodului

Evanghelia ºi-i dãdea încã multe alte
îndemnuri.
19. Dar* cârmuitorul Irod, care era
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mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta
fratelui sãu Filip, ºi pentru toate relele
pe care le fãcuse, *Mat. 14.3. Marc. 6.17.

20. a mai adãugat la toate celelalte
rele ºi pe acela cã a închis pe Ioan în
temniþã.

Botezul lui Isus
21. Dupã ce a fost botezat tot noro-

dul, a fost botezat ºi Isus*; ºi pe când
Se ruga, s-a deschis cerul,

*Mat. 3.13. Ioan 1.32.

22. ºi Duhul Sfânt S-a coborât peste
El în chip trupesc, ca un porumbel. ªi
din cer s-a auzit un glas care zicea:
„Tu eºti Fiul Meu preaiubit: în Tine
Îmi gãsesc toatã plãcerea Mea!”

Cartea neamului lui Isus Hristos
23. Isus avea aproape* treizeci de ani

când a început sã înveþe pe norod; ºi
era, cum se credea, fiul** lui Iosif,
fiul lui Eli,

*Num. 4.3,35,39,43,47. **Mat. 13.55. Ioan 6.42.

24. fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul
lui Melhi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif,
25. fiul lui Matatia, fiul lui Amos,

fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui
Nagai,
26. fiul lui Maat, fiul lui Matatia, fiul

lui Semei, fiul lui Ioseh, fiul lui Ioda,
27. fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul

lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui
Neri,
28. fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui

Cosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er,
29. fiul lui Isus, fiul lui Eliezer, fiul

lui Iorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi,
30. fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul

lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui
Eliachim,
31. fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul

lui Matata, fiul lui Natan*, fiul lui**
David, *Zah. 12.12. **2 Sam. 5.14. 1 Cron. 3.5.

32. fiul* lui Iese, fiul lui Iobed, fiul
lui Booz, fiul lui Salmon, fiul lui
Naason, *Rut 4.18, etc. 1 Cron. 2.10, etc.

33. fiul lui Aminadab, fiul lui Admin,
fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui
Fares, fiul lui Iuda,
34. fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul

lui Avraam, fiul* lui Tara, fiul lui
Nahor, *Gen. 11.24,26.

35. fiul lui Seruh, fiul lui Ragau, fiul
lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala,
36. fiul* lui Cainam, fiul lui Arfaxad,

fiul** lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui
Lameh, *Gen. 11.12. **Gen. 5.6, etc.; 11.10, etc.

37. fiul lui Matusala, fiul lui Enoh,
fiul lui Iared, fiul lui Maleleel, fiul lui
Cainan,
38. fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui

Adam, fiul* lui Dumnezeu. *Gen. 5.1,2.

Ispitirea lui Isus Hristos

41. Isus*, plin de Duhul Sfânt, S-a
întors de la Iordan ºi a fost dus**

de Duhul în pustiu,
*Mat. 4.1. Marc. 1.12. **Vers. 14. Cap. 2.27. 

2. unde a fost ispitit de diavolul timp
de patruzeci de zile. N-a mâncat
nimic* în zilele acelea; ºi, dupã ce au
trecut acele zile, a flãmânzit.

*Exod 34.28. 1 Împ. 19.8.

3. Diavolul I-a zis: „Dacã eºti Fiul lui
Dumnezeu, porunceºte pietrei acesteia
sã se facã pâine.”
4. Isus i-a rãspuns: „Este scris*:

„Omul nu va trãi numai cu pâine, ci cu
orice cuvânt care iese din gura lui
Dumnezeu.” *Deut. 8.3.

5. Diavolul L-a suit pe un munte înalt,
I-a arãtat într-o clipã toate împãrãþiile
pãmântului
6. ºi I-a zis: „Þie Îþi voi da toatã

stãpânirea ºi slava acestor împãrãþii;
cãci mie îmi este datã* ºi o dau oricui
voiesc. *Ioan 12.31; 14.30. Apoc. 13.2,7.

7. Dacã, dar, Te vei închina înaintea
mea, toatã va fi a Ta.”
8. Drept rãspuns, Isus i-a zis: „Îna-

poia Mea, Satano! Este scris*: „Sã
te închini Domnului Dumnezeului tãu
ºi numai Lui sã-I slujeºti.”

*Deut. 6.13; 10.20.

9. Diavolul* L-a dus apoi în Ieru-
salim, L-a aºezat pe streaºina aco-
periºului Templului ºi I-a zis: „Dacã
eºti Fiul lui Dumnezeu, aruncã-Te jos
de aici; *Mat. 4.5.

10. cãci este scris*: „El va porunci
îngerilor Lui sã Te pãzeascã”; *Ps. 91.11.

11. ºi: „ei Te vor lua pe mâini, ca nu
cumva sã Te loveºti cu piciorul de
vreo piatrã.”
12. Isus i-a rãspuns: „S-a* spus: „Sã

nu ispiteºti pe Domnul Dumnezeul
tãu.” *Deut. 6.16.

13. Dupã ce L-a ispitit în toate felurile,
diavolul a plecat de la El, pânã* la o
vreme. *Ioan 14.30. Evr. 4.15.

Isus în Galileea
14. Isus*, plin de** puterea Duhului,

S-a întors în Galileea† ºi I s-a dus
vestea în tot þinutul dimprejur.

*Mat. 4.12. Ioan 4.43. **Vers. 1. †Fapt. 10.37.
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15. El învãþa pe oameni în sinagogile
lor ºi era slãvit de toþi.

Isus propovãduieºte la Nazaret
16. A venit în Nazaret*, unde fusese

crescut; ºi**, dupã obiceiul Sãu, în
ziua Sabatului a intrat în sinagogã. 
S-a sculat sã citeascã,

*Mat. 2.23; 13.54. Marc. 6.1. **Fapt. 13.14; 17.2.

17. ºi I s-a dat cartea prorocului Isaia.
Când a deschis-o, a dat peste locul
unde era scris:
18. „Duhul* Domnului este peste Mine,

pentru cã M-a uns sã vestesc sãracilor
Evanghelia; M-a trimis sã tãmãduiesc pe
cei cu inima zdrobitã, sã propovãduiesc
robilor de rãzboi slobozirea, ºi orbilor
cãpãtarea vederii; sã dau drumul celor
apãsaþi *Isa. 61.1.

19. ºi sã vestesc anul de îndurare al
Domnului.”
20. În urmã, a închis cartea, a dat-o

înapoi îngrijitorului ºi a ºezut jos. Toþi
cei ce se aflau în sinagogã aveau
privirile pironite spre El.
21. Atunci a început sã le spunã:

„Astãzi s-au împlinit cuvintele acestea
din Scripturã pe care le-aþi auzit.”
22. ªi toþi Îl vorbeau de bine, se*

mirau de cuvintele pline de har care
ieºeau din gura Lui ºi ziceau: „Oare**
nu este acesta feciorul lui Iosif?”

*Ps. 45.2. Mat. 13.54. Marc. 6.2. Cap. 2.47. **Ioan 6.42.

23. Isus le-a zis: „Fãrã îndoialã, Îmi
veþi spune zicala aceea: „Doctore,
vindecã-te pe tine însuþi“; ºi Îmi veþi
zice: „Fã ºi aici, în patria* Ta, tot ce
am auzit cã ai fãcut în Capernaum**.”

*Mat. 4.13; 11.23. **Mat. 13.54. Marc. 6.1.

24. „Dar”, a adãugat El, „adevãrat vã
spun cã nici un proroc* nu este primit
bine în patria lui.

*Mat. 13.57. Marc. 6.4. Ioan 4.44.

25. Ba încã, adevãrat vã spun cã, pe
vremea lui Ilie, când a fost încuiat
cerul sã nu dea ploaie trei ani ºi ºase
luni ºi când a venit o foamete mare
peste toatã þara, erau multe* vãduve în
Israel; *1 Împ. 17.9; 18.1. Iac. 5.17.

26. ºi totuºi Ilie n-a fost trimis la nici
una din ele, afarã de o vãduvã din
Sarepta Sidonului.
27. ªi* mulþi leproºi erau în Israel, pe

vremea prorocului Elisei; ºi totuºi nici
unul din ei n-a fost curãþat, afarã de
Naaman, sirianul.” *2 Împ. 5.14.

28. Toþi cei din sinagogã, când au
auzit aceste lucruri, s-au umplut de
mânie.

29. ªi s-au sculat, L-au scos afarã din
cetate ºi L-au dus pânã în sprânceana
muntelui pe care era ziditã cetatea lor,
ca sã-L arunce jos în prãpastie.
30. Dar Isus a trecut* prin mijlocul

lor ºi a plecat de acolo. *Ioan 8.59; 10.39.

Vindecarea 
unui îndrãcit în Capernaum

31. S-a* coborât în Capernaum, cetate
din Galileea, ºi acolo învãþa pe oameni
în ziua Sabatului.

*Mat. 4.13. Marc. 1.21.

32. Ei erau uimiþi de învãþãtura Lui,
pentru cã* vorbea cu putere.

*Mat. 7.28,29. Tit 2.15.

33. În* sinagogã se afla un om care
avea un duh de drac necurat ºi care a
strigat cu glas tare: *Marc. 1.23.

34. „Ah! Ce avem noi a face cu Tine,
Isuse din Nazaret? Ai venit sã ne prã-
pãdeºti? Te* ºtiu cine eºti: Sfântul**
lui Dumnezeu.”

*Vers. 41. **Ps. 16.10. Dan. 9.24. Cap. 1.53.

35. Isus l-a certat ºi i-a zis: „Taci ºi
ieºi afarã din omul acesta!” ªi dracul,
dupã ce l-a trântit jos, în mijlocul
adunãrii, a ieºit afarã din el, fãrã sã-i
facã vreun rãu.
36. Toþi au fost cuprinºi de spaimã ºi

ziceau unii cãtre alþii: „Ce înseamnã
lucrul acesta? El porunceºte cu stãpâ-
nire ºi cu putere duhurilor necurate, ºi
ele ies afarã!”
37. ªi I s-a dus vestea în toate împre-

jurimile.

Vindecarea soacrei lui Simon
38. Dupã ce* a ieºit din sinagogã,

a intrat în casa lui Simon. Soacra lui
Simon era prinsã de friguri mari, ºi
L-au rugat pentru ea. *Mat. 8.14. Marc. 1.29.

39. El S-a plecat spre ea, a certat
frigurile ºi au lãsat-o frigurile. Ea s-a
sculat îndatã ºi a început sã le
slujeascã.

Vindecarea mai multor bolnavi
40. La* asfinþitul soarelui, toþi cei ce

aveau bolnavi atinºi de felurite boli, îi
aduceau la El. El Îºi punea mâinile
peste fiecare din ei ºi-i vindeca.

*Mat. 8.16. Marc. l.32.

41. Din* mulþi ieºeau ºi draci care
strigau ºi ziceau: „Tu eºti Hristosul,
Fiul lui Dumnezeu.” Dar El** îi
mustra ºi nu-i lãsa sã vorbeascã,
pentru cã ºtiau cã El este Hristosul.

*Marc. 1.34; 3.11. **Marc. 1.25,34. Vers. 34,35.
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42. Când* s-a crãpat de ziuã, Isus a
ieºit ºi S-a dus într-un loc pustiu.
Noroadele au început sã-L caute în
toate pãrþile ºi au ajuns pânã la El:
voiau sã-L opreascã sã nu plece de la
ei. *Marc. 1.35.

43. Dar El le-a zis: „Trebuie sã vestesc
Evanghelia Împãrãþiei lui Dumnezeu
ºi în alte cetãþi; fiindcã pentru aceasta
am fost trimis.”
44. ªi* propovãduia în sinagogile

Galileii. *Marc. 1.39.

Pescuirea minunatã

51. Pe când* Se afla lângã lacul
Ghenezaret ºi Îl îmbulzea norodul

ca sã audã Cuvântul lui Dumnezeu,
*Mat. 4.18. Marc. 1.16.

2. Isus a vãzut douã corãbii la
marginea lacului; pescarii ieºiserã din
ele sã-ºi spele mrejile.
3. S-a suit într-una din aceste corãbii,

care era a lui Simon: ºi l-a rugat s-o
depãrteze puþin de la þãrm. Apoi a
ºezut jos ºi învãþa pe noroade din
corabie.
4. Când a încetat sã vorbeascã, a zis 

lui Simon: „Depãrteaz-o* la adânc ºi
aruncaþi-vã mrejile pentru pescuire.”

*Ioan 21.6.

5. Drept rãspuns, Simon I-a zis:
„Învãþãtorule, toatã noaptea ne-am
trudit ºi n-am prins nimic; dar, la
cuvântul Tãu, voi arunca mrejile!”
6. Dupã ce le-au aruncat, au prins o

aºa de mare mulþime de peºti cã
începeau sã li se rupã mrejile.
7. Au fãcut semn tovarãºilor lor care

erau în cealaltã corabie sã vinã sã le
ajute. Aceia au venit, ºi au umplut
amândouã corãbiile, aºa cã au început
sã se afunde corãbiile.
8. Când a vãzut Simon Petru lucrul

acesta, s-a aruncat la genunchii lui
Isus ºi I-a zis: „Doamne, pleacã* de la
mine, cãci sunt un om pãcãtos.”

*2 Sam. 6.9. 1 Împ. 17.18.

9. Fiindcã îl apucase spaima, pe el ºi
pe toþi cei ce erau cu el, din pricina
pescuirii pe care o fãcuserã.
10. Tot aºa ºi pe Iacov ºi pe Ioan, fiii

lui Zebedei, tovarãºii lui Simon. Atunci
Isus i-a zis lui Simon: „Nu te teme;
de acum* încolo vei fi pescar de
oameni.” *Mat. 4.19. Marc. 1.17.

11. Ei au scos corãbiile la mal, au
lãsat* totul ºi au mers dupã El.

*Mat. 4.20; 19.27. Marc. 1.18. Cap. 18.28.

Vindecarea unui lepros
12. Isus* era într-una din cetãþi. ªi

iatã cã un om plin de leprã, cum L-a
vãzut, s-a aruncat cu faþa la pãmânt,
L-a rugat ºi I-a zis: „Doamne, dacã
vrei, poþi sã mã cureþi.”

*Mat. 8.2. Marc. 1.40.

13. Isus a întins mâna, S-a atins de el
ºi i-a zis: „Da, voiesc, fii curãþat!”
Îndatã, l-a lãsat lepra.
14. Apoi* i-a poruncit sã nu spunã

nimãnui. „Ci du-te”, i-a zis El, „de te
aratã preotului ºi adu pentru curãþarea
ta ce** a rânduit Moise, ca mãrturie
pentru ei.” *Mat. 8.4. **Lev. 14.4,10,21,22.

15. Se rãspândea tot mai mult vestea
despre El, ºi oamenii se* strângeau cu
grãmada, ca sã-L asculte ºi sã fie
vindecaþi de bolile lor.

*Mat. 4.25. Marc. 3.7. Ioan 6.2.

16. Iar* El Se ducea în locuri pustii,
ºi Se ruga. *Mat. 14.23. Marc. 6.46.

Vindecarea unui slãbãnog
17. Într-una din zile, Isus învãþa pe

noroade. Niºte farisei ºi învãþãtori ai
Legii, care veniserã din toate satele
Galileii ºi Iudeii ºi din Ierusalim,
stãteau acolo; iar puterea Domnului
era cu El, ca sã vindece.
18. ªi* iatã cã niºte oameni purtau

într-un pat pe un slãbãnog ºi cãutau
sã-l ducã înãuntru, ca sã-l punã înain-
tea Lui. *Mat. 9.2. Marc. 2.3.

19. Fiindcã n-aveau pe unde sã-l ducã
înãuntru, din pricina norodului, s-au
suit pe acoperiºul casei ºi l-au coborât
cu patul printre cãrãmizi, în mijlocul
adunãrii, înaintea lui Isus.
20. Când le-a vãzut credinþa, Isus a

zis: „Omule, pãcatele îþi sunt iertate!”
21. Cãrturarii ºi fariseii au* început

sã cârteascã ºi sã zicã în ei înºiºi:
„Cine** este Acesta, de rosteºte hule?
Cine poate sã ierte pãcatele decât
singur Dumnezeu?”

*Mat. 9.3. Marc. 2.6,7. **Ps. 32.5. Isa. 43.25.

22. Isus, care le-a cunoscut gându-
rile, a luat cuvântul ºi le-a zis: „Pentru
ce cârtiþi în inimile voastre?
23. Ce este mai lesne, a zice: „Pãcatele

îþi sunt iertate” sau a zice: „Scoalã-te
ºi umblã“?
24. Dar, ca sã ºtiþi cã Fiul omului are

putere pe pãmânt sã ierte pãcatele:
„Þie îþi poruncesc”, a zis El slãbãno-
gului, „scoalã-te, ridicã-þi patul ºi du-te
acasã”.
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25. ªi, numaidecât, slãbãnogul s-a
sculat, în faþa lor, a ridicat patul pe
care zãcea ºi s-a dus acasã, slãvind pe
Dumnezeu.
26. Toþi au rãmas uimiþi ºi slãveau

pe Dumnezeu; plini de fricã, ziceau:
„Azi am vãzut lucruri nemaipo-
menite.”

Chemarea lui Levi
27. Dupã* aceea Isus a ieºit afarã ºi

a vãzut pe un vameº, numit Levi,
ºezând la vamã. ªi i-a zis: „Vino dupã
Mine!” *Mat. 9.9. Marc. 2.13,14.

28. Vameºul a lãsat totul, s-a sculat
ºi a mers dupã El.
29. Levi I-a fãcut* un ospãþ mare la

el în casã; ºi o mulþime de vameºi ºi
de alþi oaspeþi ºedeau** la masã cu ei.

*Mat. 9.10. Marc. 2.15. **Cap. 15.1.

30. Fariseii ºi cãrturarii cârteau ºi
ziceau ucenicilor Lui: „Pentru ce
mâncaþi ºi beþi împreunã cu vameºii ºi
cu pãcãtoºii?”
31. Isus a luat cuvântul ºi le-a zis:

„Nu cei sãnãtoºi au trebuinþã de
doctor, ci cei bolnavi.
32. N-am* venit sã chem la pocãinþã

pe cei neprihãniþi, ci pe cei pãcãtoºi.”
*Mat. 9.13. 1 Tim. 1.15.

Întrebarea despre post
33. Ei I-au zis: „Ucenicii* lui Ioan,

ca ºi ai fariseilor, postesc des ºi fac
rugãciuni, pe când ai Tãi mãnâncã ºi
beau.” *Mat. 9.14. Marc. 2.18.

34. El le-a rãspuns: „Oare puteþi face
pe nuntaºi sã posteascã în timpul când
mirele este cu ei?
35. Vor veni zile când va fi luat

mirele de la ei; atunci vor posti în
acele zile.”
36. Le-a spus* ºi o pildã: „Nimeni nu

rupe dintr-o hainã nouã un petic, ca
sã-l punã la o hainã veche; altminteri,
rupe ºi haina cea nouã, ºi nici peticul
luat de la ea nu se potriveºte la cea
veche. *Mat. 9.16,17. Marc. 2.21,22.

37. ªi nimeni nu pune vin nou în
burdufuri vechi; altminteri, vinul cel
nou sparge burdufurile, se varsã, ºi
burdufurile se prãpãdesc;
38. ci vinul nou trebuie pus în bur-

dufuri noi, ºi amândouã se pãstreazã.
39. ªi nimeni, dupã ce a bãut vin

vechi, nu voieºte vin nou, cãci zice:
„Este mai bun cel vechi”.

Spicele de grâu ºi Sabatul

61. Într-o* zi de Sabat, s-a întâmplat
cã Isus trecea prin lanurile de grâu.

Ucenicii Lui smulgeau spice de grâu,
le frecau cu mâinile ºi le mâncau.

*Mat. 12.1. Marc. 2.23.

2. Unii dintre farisei le-au zis:
„Pentru ce faceþi ce* nu este îngãduit
sã faceþi în ziua Sabatului?” *Exod 20.10.

3. Isus le-a rãspuns: „Oare n-aþi citit
ce* a fãcut David când a flãmânzit, el
ºi cei ce erau împreunã cu el?

*1 Sam. 21.6.

4. Cum a intrat în Casa lui Dum-
nezeu, a luat pâinile pentru punerea
înaintea Domnului, a mâncat din ele
ºi a dat ºi celor ce erau cu el, mãcar
cã* nu era îngãduit sã le mãnânce
decât preoþii?” *Lev. 24.9.

5. ªi le zicea: „Fiul omului este
Domn chiar ºi al Sabatului.”

Omul cu mâna uscatã
6. În* altã zi de Sabat, s-a întâmplat

cã Isus a intrat în sinagogã ºi învãþa pe
norod. Acolo era un om care avea
mâna dreaptã uscatã.

*Mat. 12.9. Marc. 3.1. Cap. 13.14; 14.3. Ioan 9.16.

7. Cãrturarii ºi fariseii pândeau pe
Isus, sã vadã dacã-l va vindeca în ziua
Sabatului, ca sã aibã de ce sã-L
învinuiascã.
8. Dar El le ºtia gândurile; ºi a zis

omului care avea mâna uscatã: „Scoalã-te
ºi stai în mijloc.” El s-a sculat ºi a stat în
picioare.
9. ªi Isus le-a zis: „Vã întreb: Este

îngãduit în ziua Sabatului a face bine
ori a face rãu? A scãpa o viaþã sau a o
pierde?”
10. Atunci, ªi-a rotit privirile peste

toþi ºi a zis omului: „Întinde-þi mâna!”
El a întins-o, ºi mâna i s-a fãcut
sãnãtoasã ca ºi cealaltã.
11. Ei turbau de mânie ºi s-au sfãtuit

ce ar putea sã facã lui Isus.

Alegerea celor doisprezece
12. În* zilele acelea, Isus S-a dus în

munte sã Se roage ºi a petrecut toatã
noaptea în rugãciune cãtre Dumnezeu. 

*Mat. 14.23.

13. Când s-a fãcut ziuã, a chemat
pe ucenicii Sãi ºi* a ales dintre ei
doisprezece, pe care i-a numit apostoli,
ºi anume: *Mat. 10.1.

14. pe Simon, pe* care l-a numit
ºi Petru; pe Andrei, fratele lui; pe Iacov;
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pe Ioan; pe Filip; pe Bartolomeu;
*Ioan 1.42.

15. pe Matei; pe Toma; pe Iacov, fiul
lui Alfeu; pe Simon, numit zelotul;
16. pe Iuda, fiul* lui Iacov; ºi pe Iuda

Iscarioteanul, care s-a fãcut vânzãtor.
*Iuda 1.

Felurite vindecãri
17. S-a coborât împreunã cu ei ºi S-a

oprit într-un podiº unde se aflau mulþi
ucenici de ai Lui ºi* o mare mulþime
de oameni, care veniserã din toatã
Iudeea, din Ierusalim ºi de pe lângã
marea Tirului ºi a Sidonului ca sã-L
asculte ºi sã fie vindecaþi de bolile
lor. *Mat. 4.25. Marc. 3.7.

18. Cei chinuiþi de duhuri necurate
erau vindecaþi.
19. ªi tot norodul cãuta* sã se atingã

de El, pentru cã din El ieºea** o
putere care-i vindeca pe toþi.

*Mat. 14.36. **Marc. 5.30. Cap. 8.46.

Fericirile
20. Atunci Isus ªi-a ridicat ochii spre

ucenicii Sãi ºi a zis: 
„Ferice* de voi care sunteþi sãraci,

pentru cã Împãrãþia lui Dumnezeu este
a voastrã! *Mat. 5.3; 11.5. Iac. 2.5.

21. Ferice* de voi care sunteþi
flãmânzi acum, pentru cã voi veþi fi
sãturaþi!

Ferice** de voi care plângeþi acum,
pentru cã voi veþi râde!

*Isa. 55.1; 65.13. Mat. 5.6. **Isa. 61.3. Mat. 5.4.

22. Ferice* de voi, când oamenii vã
vor urî, vã** vor izgoni dintre ei, vã
vor ocãrî ºi vor lepãda numele vostru
ca ceva rãu, din pricina Fiului omului!

*Mat. 5.11. 1 Pet. 2.19; 3.14; 4.14. **Ioan 16.2.

23. Bucuraþi-vã* în ziua aceea ºi
sãltaþi de veselie; pentru cã rãsplata
voastrã este mare în cer; cãci tot aºa**
fãceau pãrinþii lor cu prorocii.

*Mat. 5.12. Fapt. 5.41. Col. 1.24. Iac. 1.2. **Fapt. 7.51.

24. Dar*, vai de voi, bogaþilor**,
pentru cã voi v-aþi† primit aici mângâ-
ierea!
*Amos 6.1. Iac. 5.1. **Cap. 12.21. †Mat. 6.2,5,16. Cap. 16.25.

25. Vai* de voi care sunteþi sãtui
acum! Pentru cã voi veþi flãmânzi! 

Vai** de voi care râdeþi acum,
pentru cã voi veþi plânge ºi vã veþi
tângui! *Isa. 65.13. **Prov. 14.13.

26. Vai* de voi, când toþi oamenii
vã vor grãi de bine! Fiindcã tot aºa

fãceau pãrinþii lor cu prorocii minci-
noºi! *Ioan 15.19. 1 Ioan 4.5.

Iubirea vrãjmaºilor
27. Dar* Eu vã spun vouã care Mã

ascultaþi: Iubiþi pe vrãjmaºii voºtri,
faceþi bine celor ce vã urãsc,

*Exod 23.4. Prov. 25.21. Mat. 5.44. Vers. 35. Rom. 12.20.
28. binecuvântaþi pe cei ce vã bles-

temã, rugaþi-vã* pentru cei ce se
poartã rãu cu voi. *Cap. 23.34. Fapt. 7.60.
29. Dacã* te bate cineva peste o

falcã, întoarce-i ºi pe cealaltã. Dacã**
îþi ia cineva haina cu sila, nu-l opri 
sã-þi ia ºi cãmaºa. *Mat. 5.39. **1 Cor. 6.7.
30. Oricui* îþi cere, dã-i; ºi celui 

ce-þi ia cu sila ale tale, nu i le cere
înapoi. *Deut. 15.7,8,10. Prov. 21.26. Mat. 5.42.
31. Ce* voiþi sã vã facã vouã oamenii,

faceþi-le ºi voi la fel. *Mat. 7.12.
32. Dacã* iubiþi pe cei ce vã iubesc,

ce rãsplatã vi se cuvine? ªi pãcãtoºii
iubesc pe cei ce-i iubesc pe ei. *Mat. 5.46.
33. Dacã faceþi bine celor ce vã fac

bine, ce rãsplatã vi se cuvine? ªi
pãcãtoºii fac aºa.
34. ªi* dacã daþi cu împrumut acelora

de la care nãdãjduiþi sã luaþi înapoi, ce
rãsplatã vi se cuvine? ªi pãcãtoºii dau
cu împrumut pãcãtoºilor, ca sã ia
înapoi întocmai. *Mat. 5.42.
35. Voi însã iubiþi* pe vrãjmaºii

voºtri, faceþi bine ºi daþi** cu împru-
mut, fãrã sã nãdãjduiþi ceva în schimb.
ªi rãsplata voastrã va fi mare ºi veþi†
fi fiii Celui Preaînalt; cãci El este bun
ºi cu cei nemulþumitori ºi cu cei rãi.

*Vers. 27. **Ps. 37.26. Vers. 30. †Mat. 5.45.
36. Fiþi*, dar, milostivi cum ºi Tatãl

vostru este milostiv. *Mat. 5.48.

Paiul ºi bârna, pomul ºi rodul
37. Nu* judecaþi, ºi nu veþi fi jude-

caþi; nu osândiþi, ºi nu veþi fi osândiþi;
iertaþi, ºi vi se va ierta. *Mat. 7.1.

38. Daþi*, ºi vi se va da; ba încã, vi se
va turna în sân** o mãsurã bunã,
îndesatã, clãtinatã, care se va vãrsa pe
deasupra. Cãci cu† ce mãsurã veþi
mãsura, cu aceea vi se va mãsura.”

*Prov. 19.17. **Ps. 79.12. †Mat. 7.2. Marc. 4.24. Iac. 2.13.

39. Le-a spus ºi pilda urmãtoare:
„Oare* poate un orb sã cãlãuzeascã pe
un alt orb? Nu vor cãdea amândoi în
groapã? *Mat. 15.14.

40. Ucenicul nu* este mai presus de
învãþãtorul lui; dar orice ucenic desã-
vârºit va fi ca învãþãtorul lui.

*Mat. 10.24. Ioan 13.16; 15.20.
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41. De* ce vezi tu paiul din ochiul
fratelui tãu ºi nu te uiþi cu bãgare de
seamã la bârna din ochiul tãu? *Mat. 7.3.

42. Sau cum poþi sã zici fratelui tãu:
„Frate, lasã-mã sã-þi scot paiul din
ochi”, ºi, când colo, tu nu vezi bârna
din ochiul tãu? Fãþarnicule, scoate*
întâi bârna din ochiul tãu, ºi atunci vei
vedea desluºit sã scoþi paiul din ochiul
fratelui tãu. *Prov. 18.17.

43. Nu* este nici un pom bun care sã
facã rod rãu, ºi nici un pom rãu care sã
facã rod bun. *Mat. 7.16,17.

44. Cãci orice* pom se cunoaºte dupã
rodul lui. Nu se strâng smochine din
spini, nici nu se culeg struguri din
mãrãcini. *Mat. 12.33.

45. Omul* bun scoate lucruri bune
din vistieria bunã a inimii lui, iar omul
rãu scoate lucruri rele din vistieria rea
a inimii lui; cãci din** prisosul inimii
vorbeºte gura. *Mat. 12.35. **Mat. 12.34.

Casa ziditã pe stâncã
46. De* ce-Mi ziceþi: „Doamne,

Doamne!”, ºi nu faceþi ce spun Eu?
*Mal. 1.6. Mat. 7.21; 25.11. Cap. 13.25.

47. Vã voi arãta cu cine se aseamãnã
orice* om care vine la Mine, aude
cuvintele Mele ºi le face. *Mat. 7.24.

48. Se aseamãnã cu un om care, când
a zidit o casã, a sãpat adânc înainte ºi
a aºezat temelia pe stâncã. A venit o
vãrsare de ape ºi s-a nãpustit ºuvoiul
peste casa aceea, dar n-a putut s-o
clatine, pentru cã era ziditã pe stâncã.
49. Dar cine aude, ºi nu face, se

aseamãnã cu un om care a zidit o casã
pe pãmânt, fãrã temelie. ªi s-a nãpus-
tit ºuvoiul asupra ei, ea s-a prãbuºit
îndatã, ºi prãbuºirea acestei case a fost
mare.”

Vindecarea robului unui sutaº

71. Dupã ce a sfârºit de rostit toate
aceste cuvântãri înaintea norodului

care-L asculta, Isus a* intrat în Caper-
naum. *Mat. 8.5.

2. Un sutaº avea un rob la care þinea
foarte mult ºi care era bolnav pe
moarte.
3. Fiindcã auzise vorbindu-se despre

Isus, sutaºul a trimis la El pe niºte
bãtrâni ai iudeilor, ca sã-L roage sã
vinã sã vindece pe robul lui.
4. Aceºtia au venit la Isus, L-au rugat

cu tot dinadinsul ºi au zis: „Face sã-i
faci acest bine;

5. cãci iubeºte neamul nostru ºi el
ne-a zidit sinagoga.”
6. Isus a plecat cu ei; dar nu era

departe de casã, când sutaºul a trimis
la El pe niºte prieteni sã-I spunã:
„Doamne, nu Te mai osteni atâta,
pentru cã nu sunt vrednic sã intri sub
acoperãmântul meu.
7. De aceea nici nu m-am socotit

vrednic sã vin eu însumi la Tine. Ci zi
o vorbã, ºi robul meu va fi tãmãduit.
8. Cãci ºi eu, care sunt sub stãpânirea

altuia, am sub mine ostaºi. ªi zic
unuia: „Du-te!”, ºi se duce; altuia:
„Vino!”, ºi vine; ºi robului meu: „Fã
cutare lucru!”, ºi-l face.”
9. Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a

minunat de sutaº, S-a întors spre
norodul care mergea dupã El ºi a zis:
„Vã spun cã nici chiar în Israel n-am
gãsit o credinþã atât de mare.”
10. Când s-au întors acasã, trimiºii au

gãsit sãnãtos pe robul care fusese
bolnav.

Învierea fiului vãduvei din Nain
11. În ziua urmãtoare, Isus Se ducea

într-o cetate numitã Nain. Împreunã cu
El mergeau ucenicii Lui ºi norod mult.
12. Când S-a apropiat de poarta

cetãþii, iatã cã duceau la groapã pe un
mort, singurul fiu al maicii lui, care
era vãduvã; ºi cu ea erau o mulþime de
oameni din cetate.
13. Domnului, când a vãzut-o, I S-a

fãcut milã de ea ºi i-a zis: „Nu
plânge!”
14. Apoi S-a apropiat ºi S-a atins de

raclã. Cei ce o duceau s-au oprit. El a
zis: „Tinerelule, scoalã-te*, îþi spun!”

*Cap. 8.54. Ioan 11.43. Fapt. 9.40. Rom. 4.17.

15. Mortul a ºezut în capul oaselor ºi
a început sã vorbeascã. Isus l-a dat
înapoi maicii lui.
16. Toþi* au fost cuprinºi de fricã,

slãveau pe Dumnezeu ºi ziceau: „Un
mare proroc S-a** ridicat între noi; ºi
Dumnezeu† a cercetat pe poporul
Sãu.”

*Cap. 1.65. **Cap. 24.19. Ioan 4.19; 6.14; 9.17. †Cap. 1.68.

17. Vestea aceasta despre Isus s-a
rãspândit în toatã Iudeea ºi prin toate
împrejurimile.

Trimiºii lui Ioan Botezãtorul
18. Ucenicii* lui Ioan au dat de ºtire

învãþãtorului lor despre toate aceste
lucruri. *Mat. 11.2.
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19. Ioan a chemat pe doi dintre
ucenicii sãi ºi i-a trimis la Isus sã-L
întrebe: „Tu eºti Acela care are sã vinã
sau sã aºteptãm pe altul?”
20. Aceºtia, când s-au înfãþiºat înain-

tea lui Isus, I-au zis: „Ioan Botezãtorul
ne-a trimis la Tine sã Te întrebãm: „Tu
eºti Acela care are sã vinã sau sã
aºteptãm pe altul?”
21. Chiar în clipa aceea, Isus a

vindecat pe mulþi de boli, de chinuri,
de duhuri rele, ºi multor orbi le-a
dãruit vederea.
22. ªi*, drept rãspuns, le-a zis: „Duceþi-vã

de spuneþi lui Ioan ce aþi vãzut ºi auzit:
orbii** vãd, ºchiopii umblã, leproºii sunt
curãþaþi, surzii aud, morþii învie, ºi
sãracilor† li se propovãduieºte Evanghelia.

*Mat. 11.4. **Isa. 35.5. †Cap. 4.18.

23. Ferice de acela pentru care nu voi
fi un prilej de poticnire.”

Mãrturia lui Isus despre Ioan
24. Dupã ce* au plecat trimiºii lui

Ioan, Isus a început sã spunã noroa-
delor despre Ioan: „Ce aþi ieºit sã
vedeþi în pustiu? O trestie clãtinatã de
vânt? *Mat. 11.7.

25. Atunci ce aþi ieºit sã vedeþi? Un
om îmbrãcat în haine moi? Iatã cã cei
ce poartã haine moi ºi cei ce trãiesc în
desfãtãri sunt în casele împãraþilor.
26. Atunci ce aþi ieºit sã vedeþi? Un

proroc? Da, vã spun, ºi mai mult decât
un proroc.
27. El* este acela despre care este

scris: „Iatã, trimit pe solul Meu
înaintea feþei Tale, care Îþi va pregãti
calea înaintea Ta.” *Mal. 3.1.

28. Vã spun cã dintre cei nãscuþi din
femei, nu este nici unul mai mare
decât Ioan Botezãtorul. Totuºi, cel mai
mic în Împãrãþia lui Dumnezeu, este
mai mare decât el. 
29. ªi tot norodul care l-a auzit, ºi

chiar vameºii au dat dreptate lui
Dumnezeu, primind* botezul lui Ioan;

*Mat. 3.5. Cap. 3.12.

30. dar fariseii ºi învãþãtorii Legii au
zãdãrnicit planul* lui Dumnezeu pen-
tru ei, neprimind botezul lui. *Fapt. 20.27.

31. Cu* cine voi asemãna, dar, pe
oamenii din neamul acesta? ªi cu cine
seamãnã ei? *Mat. 11.16.

32. Seamãnã cu niºte copii care stau
în piaþã ºi strigã unii cãtre alþii: 
„V-am cântat din fluier, ºi n-aþi jucat;
v-am cântat de jale, ºi n-aþi plâns.”

33. În adevãr, a venit Ioan* Botezã-
torul, nici mâncând pâine, nici bând
vin, ºi ziceþi: „Are drac.”

*Mat. 3.4. Marc. 1.6. Cap. 1.15.

34. A venit Fiul omului, mâncând ºi
bând, ºi ziceþi: „Iatã un om mâncãcios
ºi bãutor de vin, un prieten al vameºilor
ºi al pãcãtoºilor.”
35. Totuºi* Înþelepciunea a fost gãsitã

dreaptã de toþi copiii ei.” *Mat. 11.19.

Femeia pãcãtoasã
36. Un* fariseu a rugat pe Isus sã

mãnânce la el. Isus a intrat în casa
fariseului ºi a ºezut la masã.

*Mat. 26.6. Marc. 14.3. Ioan 11.2.

37. ªi iatã cã o femeie pãcãtoasã din
cetate a aflat cã El era la masã în casa
fariseului: a adus un vas de alabastru
cu mir mirositor 
38. ºi stãtea înapoi, lângã picioarele

lui Isus, ºi plângea. Apoi a început sã-I
stropeascã picioarele cu lacrimile ei
ºi sã le ºteargã cu pãrul capului ei; le
sãruta mult ºi le ungea cu mir.
39. Când a vãzut lucrul acesta,

fariseul care-L poftise ºi-a zis: „Omul
acesta*, dacã ar fi un proroc, ar ºti
cine ºi ce fel de femeie este cea care se
atinge de El: cã este o pãcãtoasã.”

*Cap. 15.2.

40. Isus a luat cuvântul ºi i-a zis:
„Simone, am sã-þi spun ceva.” „Spune,
Învãþãtorule”, I-a rãspuns el. 
41. „Un cãmãtar avea doi datornici:

unul îi era dator cu cinci sute de lei,
iar celãlalt cu cincizeci.
42. Fiindcã n-aveau cu ce plãti, i-a

iertat pe amândoi. Spune-Mi, dar, care
din ei îl va iubi mai mult?”
43. Simon I-a rãspuns: „Socotesc cã

acela cãruia i-a iertat mai mult.” Isus
i-a zis: „Drept ai judecat.”
44. Apoi S-a întors spre femeie ºi a zis

lui Simon: „Vezi tu pe femeia aceasta?
Am intrat în casa ta, ºi nu Mi-ai dat apã
pentru spãlat picioarele; dar ea Mi-a
stropit picioarele cu lacrimile ei ºi Mi
le-a ºters cu pãrul capului ei.
45. Tu nu Mi-ai dat sãrutare; dar ea,

de când am intrat, n-a încetat sã-Mi
sãrute picioarele.
46. Capul nu Mi l-ai uns cu* untde-

lemn; dar ea Mi-a uns picioarele cu
mir. *Ps. 23.5.

47. De aceea* îþi spun: pãcatele ei,
care sunt multe, sunt iertate; cãci a
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iubit mult. Dar cui i se iartã puþin
iubeºte puþin.” *1 Tim. 1.14.

48. Apoi a zis femeii: „Iertate* îþi
sunt pãcatele!” *Mat. 9.2. Marc. 2.5.

49. Cei ce ºedeau cu El la masã au
început sã zicã între ei: „Cine* este
Acesta de iartã chiar ºi pãcatele?”

*Mat. 9.3. Marc. 2.7.

50. Dar Isus a zis femeii: „Credinþa*
ta te-a mântuit; du-te în pace.”

*Mat. 9.22. Marc. 5.34; 10.52. Cap. 8.48; 18.42.

Isus propovãduieºte Evanghelia

81. Curând dupã aceea, Isus umbla
din cetate în cetate ºi din sat în sat

ºi propovãduia ºi vestea Evanghelia
Împãrãþiei lui Dumnezeu. Cei doispre-
zece erau cu El;
2. ºi mai erau ºi niºte* femei care

fuseserã tãmãduite de duhuri rele ºi de
boli; Maria, zisã Magdalena, din**
care ieºiserã ºapte draci,

*Mat. 27.55,56. **Marc. 16.9.

3. Ioana, nevasta lui Cuza, isprav-
nicul lui Irod, Susana ºi multe altele
care-L ajutau cu ce aveau.

Pilda semãnãtorului
4. Când* s-a strâns o gloatã mare ºi a

venit la El norod din felurite cetãþi, Isus
a spus pilda aceasta: *Mat. 13.2. Marc. 4.1.

5. „Semãnãtorul a ieºit sã-ºi semene
sãmânþa. Pe când semãna el, o parte
din sãmânþã a cãzut lângã drum: a fost
cãlcatã în picioare ºi au mâncat-o
pãsãrile cerului.
6. O altã parte a cãzut pe stâncã;

ºi, cum a rãsãrit, s-a uscat, pentru cã
n-avea umezealã.
7. O altã parte a cãzut în mijlocul

spinilor: spinii au crescut împreunã cu
ea ºi au înecat-o.
8. O altã parte a cãzut pe pãmânt bun

ºi a crescut ºi a fãcut rod însutit.”
Dupã ce a spus aceste lucruri, Isus a
strigat: „Cine are urechi de auzit sã
audã.”
9. Ucenicii* Lui L-au întrebat ce înþeles

are pilda aceasta. *Mat. 13.10. Marc. 4.10.

10. El le-a rãspuns: „Vouã v-a fost
dat sã cunoaºteþi tainele Împãrãþiei lui
Dumnezeu, dar celorlalþi li se vorbeºte
în pilde, ca „mãcar cã* vãd, sã nu
vadã, ºi mãcar cã aud, sã nu înþeleagã.”

*Isa. 6.9. Marc. 4.12.

11. Iatã ce înþeles are pilda* aceasta:
Sãmânþa este Cuvântul lui Dumnezeu.

*Mat. 13.18. Marc. 4.14.

12. Cei închipuiþi în sãmânþa cãzutã

lângã drum sunt cei ce aud; apoi vine
diavolul ºi ia Cuvântul din inima lor,
ca nu cumva sã creadã ºi sã fie mân-
tuiþi.
13. Cei închipuiþi în sãmânþa cãzutã

pe stâncã sunt aceia care, când aud
Cuvântul, îl primesc cu bucurie; dar 
n-au rãdãcinã, ci cred pânã la o vreme,
iar când vine ispita, cad.
14. Sãmânþa care a cãzut între spini

închipuieºte pe aceia care, dupã ce au
auzit Cuvântul, îºi vãd de drum ºi-l
lasã sã fie înãbuºit de grijile, bogãþiile
ºi plãcerile vieþii acesteia ºi n-aduc
rod care sã ajungã la coacere.
15. Sãmânþa care a cãzut pe pãmânt

bun sunt aceia care, dupã ce au auzit
Cuvântul, îl þin într-o inimã bunã ºi
curatã ºi fac rod în rãbdare.
16. Nimeni*, dupã ce a aprins o

luminã, n-o acoperã cu un vas, nici 
n-o pune sub pat, ci o pune într-un
sfeºnic, pentru ca cei ce intrã sã vadã
lumina. *Mat. 5.15. Marc. 4.21. Cap. 11.33.

17. Fiindcã* nu este nimic acoperit,
care nu va fi descoperit, nimic tãinuit,
care nu va fi cunoscut ºi nu va veni la
luminã. *Mat. 10.26. Cap. 12.2.

18. Luaþi seama, dar, la felul cum
ascultaþi; cãci* celui ce are, i se va da;
dar celui ce n-are, i se va lua ºi ce i se
pare cã are.” *Mat. 13.12; 25.29. Cap. 19.26.

Mama ºi fraþii lui Isus
19. Mama* ºi fraþii lui Isus au venit

la El; dar nu puteau sã-I vorbeascã din
pricina norodului. *Mat. 12.46. Marc. 3.31.
20. Cineva I-a spus: „Mama Ta ºi fraþii

Tãi stau afarã ºi vor sã Te vadã.”
21. Dar El, drept rãspuns, a zis:

„Mama Mea ºi fraþii Mei sunt cei ce
ascultã Cuvântul lui Dumnezeu ºi-l
împlinesc.”

Potolirea furtunii
22. Într-una* din zile, Isus S-a suit 

într-o corabie împreunã cu ucenicii
Lui. El le-a zis: „Haidem sã trecem
dincolo de lac.” ªi au plecat.

*Mat. 8.23. Marc. 4.35.
23. Pe când vâsleau ei, Isus a ador-

mit. Pe lac s-a stârnit un aºa vârtej de
vânt, cã se umplea corabia cu apã; ºi
erau în primejdie.
24. Au* venit la El, L-au deºteptat ºi

au zis: „Învãþãtorule, Învãþãtorule, pie-
rim.” Isus S-a sculat, a certat vântul ºi
valurile înfuriate, care s-au potolit: ºi
s-a fãcut liniºte. *Mat. 8.28. Marc. 5.1.
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25. Apoi a zis ucenicilor Sãi: „Unde
vã este credinþa?” Plini de spaimã ºi
de mirare, ei au zis unii cãtre alþii:
„Cine este Acesta de porunceºte chiar
ºi vânturilor ºi apei, ºi-L ascultã?”

Vindecarea unui îndrãcit
26. Au venit cu corabia în þinutul

gherghesenilor, care este în dreptul
Galileii.
27. Când a ieºit Isus la þãrm, L-a

întâmpinat un om din cetate, stãpânit
de mai mulþi draci. De multã vreme nu
se îmbrãca în hainã ºi nu-ºi avea
locuinþa într-o casã, ci în morminte.
28. Când a vãzut pe Isus, a scos un

strigãt ascuþit, a cãzut jos înaintea Lui
ºi a zis cu glas tare: „Ce am eu a face
cu Tine, Isuse, Fiul Dumnezeului celui
Preaînalt? Te rog nu mã chinui.”
29. Cãci Isus poruncise duhului

necurat sã iasã din omul acela pe care
pusese stãpânire de multã vreme; era
pãzit, legat cu cãtuºe la mâini ºi cu
obezi la picioare, dar rupea legãturile
ºi era gonit de dracul prin pustiuri.
30. Isus l-a întrebat: „Cum îþi este

numele?” „Legiune”, a rãspuns el; pentru
cã intraserã mulþi draci în el.
31. ªi dracii rugau stãruitor pe Isus sã

nu le porunceascã sã se ducã în*
Adânc. *Apoc. 20.3.

32. Acolo, pe munte, era o turmã
mare de porci care pãºteau. ªi dracii
au rugat pe Isus sã le dea voie sã intre
în ei. El le-a dat voie.
33. Dracii au ieºit din omul acela, au

intrat în porci, ºi turma s-a repezit de
pe râpã în lac ºi s-a înecat.
34. Porcarii, când au vãzut ce se

întâmplase, au fugit ºi au dat de veste
în cetate ºi prin sate.
35. Oamenii au ieºit sã vadã cele

întâmplate. Au venit la Isus ºi au gãsit
pe omul din care ieºiserã dracii ºezând
la picioarele lui Isus, îmbrãcat ºi în
toate minþile; ºi i-a apucat frica.
36. Cei ce vãzuserã cele petrecute

le-au povestit cum fusese vindecat cel
stãpânit de draci.
37. Tot* norodul din þinutul gherghe-

senilor a** rugat pe Isus sã plece de la
ei, pentru cã îi apucase o mare fricã. 

Isus S-a suit într-o corabie ºi S-a
întors. *Mat. 8.34. **Fapt. 16.39.

38. Omul* din care ieºiserã dracii

Îl ruga sã-i dea voie sã rãmânã cu El.
Dar Isus l-a trimis acasã ºi i-a zis:

*Marc. 5.18.

39. „Întoarce-te acasã ºi povesteºte
tot ce þi-a fãcut Dumnezeu.” El a
plecat ºi a vestit prin toatã cetatea tot
ce-i fãcuse Isus.

Învierea fiicei lui Iair 
Femeia cu scurgere de sânge

40. La întoarcere, Isus a fost primit
cu bucurie de mulþime, cãci toþi Îl
aºteptau.
41. ªi* iatã cã a venit un om, numit

Iair, care era fruntaº al sinagogii. El 
s-a aruncat la picioarele lui Isus ºi 
L-a rugat sã vinã pânã la el acasã;

*Mat. 9.18. Marc. 5.22.

42. pentru cã avea o singurã copilã,
de vreo doisprezece ani, care trãgea sã
moarã. Pe drum, Isus era îmbulzit de
noroade.
43. ªi* era o femeie care de doispre-

zece ani avea o scurgere de sânge; ea
îºi cheltuise toatã averea cu doctorii,
fãrã s-o fi putut vindeca vreunul.

*Mat. 9.20.

44. Ea s-a apropiat pe dinapoi ºi s-a
atins de poala hainei lui Isus. Îndatã,
scurgerea de sânge s-a oprit.
45. ªi Isus a zis: „Cine s-a atins de

Mine?” Fiindcã toþi tãgãduiau, Petru ºi
cei ce erau cu El au zis: „Învãþãtorule,
noroadele Te împresoarã ºi Te îmbul-
zesc, ºi mai întrebi: „Cine s-a atins de
Mine”?
46. Dar Isus a rãspuns: „S-a atins

cineva de Mine, cãci am simþit cã a ieºit
din Mine o putere*.”

*Marc. 5.30. Cap. 6.19.

47. Femeia, când s-a vãzut datã de
gol, a venit tremurând, s-a aruncat jos
înaintea Lui ºi a spus în faþa întregului
norod din ce pricinã se atinsese de El
ºi cum fusese vindecatã numaidecât.
48. Isus i-a zis: „Îndrãzneºte, fiicã; cre-

dinþa ta te-a mântuit, du-te în pace.”
49. Pe* când vorbea El încã, vine

unul din casa fruntaºului sinagogii ºi-i
spune: „Fiica ta a murit, nu mai supãra
pe Învãþãtorul.” *Marc. 5.35.

50. Dar Isus, când a auzit lucrul
acesta, a zis fruntaºului sinagogii:
„Nu te teme; crede numai, ºi va fi
tãmãduitã.”
51. Când a ajuns la casa fruntaºului,

n-a lãsat pe nici unul sã intre împreunã
cu El, decât pe Petru, pe Iacov, pe
Ioan, pe tatãl ºi mama fetei.
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52. Toþi plângeau ºi o boceau. Atunci
Isus a zis: „Nu plângeþi; fetiþa n-a
murit, ci* doarme.” *Ioan 11.11,13.

53. Ei îºi bãteau joc de El, cãci ºtiau
cã murise.
54. Dar El, dupã ce i-a scos pe toþi

afarã, a apucat-o de mânã ºi a strigat
cu glas tare: „Fetiþo, scoalã-te*!”

*Cap. 7.14. Ioan 11.43.

55. ªi duhul ei s-a întors în ea, iar fata
s-a sculat numaidecât. Isus a poruncit
sã-i dea sã mãnânce.
56. Pãrinþii ei au rãmas uimiþi. Isus* 

le-a poruncit sã nu spunã nimãnui cele
întâmplate. *Mat. 8.4; 9.30. Marc. 5.43.

Trimiterea celor doisprezece

91. Isus* a chemat pe cei doispre-
zece ucenici ai Sãi, le-a dat putere

ºi stãpânire peste toþi dracii ºi sã
vindece bolile. *Mat. 10.1. Marc. 3.13; 6.7.

2. Apoi i-a* trimis sã propovãduiascã
Împãrãþia lui Dumnezeu ºi sã tãmã-
duiascã pe cei bolnavi.

*Mat. 10.7,8. Marc. 6.12. Cap. 10.1,9.

3. „Sã nu luaþi nimic cu voi pe drum”,
le-a* zis El, „nici toiag, nici traistã,
nici pâine, nici bani, nici douã haine.

*Mat. 10.9. Marc. 6.8. Cap. 10.4; 22.35.

4. În* orice casã veþi intra, sã rãmâ-
neþi acolo, pânã veþi pleca din locul
acela. *Mat. 10.11. Marc. 6.10.

5. ªi*, dacã nu vã vor primi oamenii,
sã ieºiþi din cetatea aceea ºi sã
scuturaþi** praful de pe picioarele
voastre, ca mãrturie împotriva lor.” 

*Mat. 10.14. **Fapt. 13.51.

6. Ei* au plecat ºi au mers din sat
în sat, propovãduind Evanghelia ºi
sãvârºind pretutindeni tãmãduiri.

*Marc. 6.12.

Irod nu ºtie ce sã creadã despre Isus
7. Cârmuitorul* Irod a auzit vorbin-

du-se despre toate lucrurile sãvârºite
de Isus ºi stãtea în cumpãnã, neºtiind
ce sã creadã. Cãci unii ziceau cã a
înviat Ioan din morþi; *Mat. 14.1. Marc. 6.14.

8. alþii ziceau cã s-a arãtat Ilie; ºi alþii
ziceau cã a înviat vreun proroc din cei
din vechime.
9. Dar Irod zicea: „Lui Ioan i-am tãiat

capul; cine este oare Acesta despre care
aud astfel de lucruri?” ªi* cãuta sã-L
vadã. *Cap. 23.8.

Înmulþirea pâinilor
10. Apostolii, când* s-au întors, au

istorisit lui Isus tot ce fãcuserã. El**

i-a luat cu Sine ºi S-a dus la o parte,
lângã o cetate numitã Betsaida.

*Marc. 6.30. **Mat. 14.13.

11. Noroadele au priceput lucrul acesta
ºi au mers dupã El. Isus le-a primit
bine, le vorbea despre Împãrãþia lui
Dumnezeu ºi vindeca pe cei ce aveau
trebuinþã de vindecare.
12. Fiindcã* ziua se pleca spre searã,

cei doisprezece s-au apropiat ºi I-au
zis: „Dã drumul noroadelor, ca sã se
ducã în satele ºi cãtunele dimprejur sã
gãzduiascã ºi sã-ºi caute de ale mân-
cãrii; pentru cã aici suntem într-un loc
pustiu.” *Mat. 14.15. Marc. 6.35. Ioan 6.1,5.

13. Isus le-a zis: „Daþi-le voi sã mã-
nânce!” Dar ei au rãspuns: „N-avem
decât cinci pâini ºi doi peºti; afarã
numai dacã ne vom duce noi înºine sã
cumpãrãm merinde pentru tot norodul
acesta.”
14. ªi erau aproape cinci mii de

bãrbaþi. Isus a zis ucenicilor Sãi:
„Puneþi-i sã ºadã jos în cete de câte
cincizeci.”
15. Aºa au ºi fãcut: i-au pus pe toþi sã

ºadã jos.
16. Isus a luat cele cinci pâini ºi cei

doi peºti, ªi-a ridicat ochii spre cer ºi
le-a binecuvântat. Apoi le-a frânt ºi
le-a dat ucenicilor sã le împartã
norodului.
17. Au mâncat toþi ºi s-au sãturat; ºi

au ridicat douãsprezece coºuri pline
cu firimiturile rãmase.

Mãrturisirea lui Petru
18. Într-o* zi, pe când Se ruga Isus

singur deoparte, având cu El pe uce-
nicii Lui, le-a pus întrebarea urmã-
toare: „Cine zic oamenii cã sunt Eu?” 

*Mat. 16.13. Marc. 8.27.

19. Ei I-au rãspuns: „Unii zic cã eºti
Ioan* Botezãtorul; alþii zic cã eºti Ilie;
alþii zic cã a înviat un proroc din cei
din vechime.” *Mat. 14.2. Vers. 7,8.

20. „Dar voi”, i-a întrebat El, „cine ziceþi
cã sunt?” „Hristosul lui Dumnezeu!”, I-a
rãspuns Petru*.

*Mat. 16.16. Ioan 6.69.

21. Isus* le-a poruncit cu tãrie sã nu
spunã nimãnui lucrul acesta. *Mat. 16.20.

22. Apoi a adãugat cã Fiul* omului
trebuie sã pãtimeascã multe, sã fie
tãgãduit de bãtrâni, de preoþii cei mai
de seamã ºi de cãrturari, sã fie omorât
ºi a treia zi sã învie. *Mat. 16.21; 17.22.
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Cum sã urmãm pe Isus
23. Apoi* a zis tuturor: „Dacã voieºte

cineva sã vinã dupã Mine, sã se lepede de
sine, sã-ºi ia crucea în fiecare zi ºi sã Mã
urmeze. *Mat. 10.38; 16.24. Marc. 8.34. Cap. 14.27.

24. Fiindcã oricine va voi sã-ºi scape
viaþa o va pierde; dar oricine îºi va
pierde viaþa pentru Mine o va mântui.
25. ªi* ce ar folosi unui om sã câºtige

toatã lumea, dacã s-ar prãpãdi sau s-ar
pierde pe sine însuºi? *Mat. 16.20. Marc. 8.36.

26. Cãci* de oricine se va ruºina de
Mine ºi de cuvintele Mele, se va ruºina
ºi Fiul omului de el, când va veni în
slava Sa ºi a Tatãlui ºi a sfinþilor
îngeri. *Mat. 20.33. Marc. 8.38. 2 Tim. 2.12.

27. Adevãrat* vã spun, cã sunt unii
din cei ce stau aici, care nu vor gusta
moartea, pânã nu vor vedea Împãrãþia
lui Dumnezeu.” *Mat. 16.28. Marc. 9.1.

Schimbarea la faþã
28. Cam* la opt zile dupã cuvintele

acestea, Isus a luat cu El pe Petru, pe
Ioan ºi pe Iacov ºi S-a suit pe munte sã
Se roage. *Mat. 17.1. Marc. 9.2.

29. Pe când Se ruga, I s-a schimbat
înfãþiºarea feþei, ºi îmbrãcãmintea I 
s-a fãcut albã strãlucitoare.
30. ªi iatã cã stãteau de vorbã cu El

doi bãrbaþi: erau Moise ºi Ilie,
31. care se arãtaserã în slavã ºi

vorbeau despre sfârºitul Lui pe care
avea sã-l aibã în Ierusalim.
32. Petru ºi tovarãºii lui erau* îngre-

uiaþi de somn; dar, când s-au deºteptat
bine, au vãzut slava lui Isus ºi pe cei
doi bãrbaþi care stãteau împreunã cu
El. *Dan. 8.18; 10.9.

33. În clipa când se despãrþeau bãrbaþii
aceºtia de Isus, Petru a zis lui Isus:
„Învãþãtorule, este bine sã fim aici; sã
facem trei colibe: una pentru Tine, una
pentru Moise, ºi una pentru Ilie.” Nu
ºtia ce spune.
34. Pe când vorbea el astfel, a venit

un nor ºi i-a acoperit cu umbra lui;
ucenicii s-au înspãimântat, când i-au
vãzut intrând în nor.
35. ªi din nor s-a auzit un glas care

zicea: „Acesta* este Fiul Meu prea-
iubit: de El sã ascultaþi**.”

*Mat. 3.17. **Fapt. 3.22.

36. Când s-a auzit glasul acela, Isus a
rãmas singur. Ucenicii* au tãcut ºi 
n-au spus, în zilele acelea, nimãnui
nimic din cele ce vãzuserã. *Mat. 17.9.

Vindecarea unui îndrãcit
37. A* doua zi, când s-au coborât de

pe munte, o gloatã mare a întâmpinat
pe Isus. *Mat. 17.14. Marc. 9.14,17.

38. ªi un om din mijlocul mulþimii a
strigat: „Învãþãtorule, rogu-Te, uitã-Te
cu îndurare la fiul meu, fiindcã îl am
numai pe el.
39. Îl apucã un duh, ºi deodatã rãc-

neºte; ºi duhul îl scuturã cu putere, aºa
cã bãiatul face spumã la gurã, ºi cu
anevoie se duce duhul de la el, dupã ce
l-a stropºit de tot.
40. Am rugat pe ucenicii Tãi sã-l

scoatã, ºi n-au putut.
41. „O, neam necredincios ºi pornit la

rãu”, a rãspuns Isus, „pânã când voi fi
cu voi ºi vã voi suferi? Adu aici pe fiul
tãu.”
42. Pe când venea bãiatul, dracul l-a

trântit la pãmânt ºi l-a scuturat cu
putere. Dar Isus a certat duhul necurat,
a vindecat pe bãiat ºi l-a dat înapoi
tatãlui sãu.
43. ªi toþi au rãmas uimiþi de mãrirea

lui Dumnezeu. 

Isus vesteºte moartea ºi învierea Sa
Pe când toþi se minunau de tot ce

fãcea Isus, El a zis ucenicilor Sãi:
44. „Voi ascultaþi* bine ce vã spun:

Fiul omului va fi dat în mâinile
oamenilor!” *Mat. 17.22.

45. Dar* ucenicii nu înþelegeau
cuvintele acestea, cãci erau acoperite
pentru ei, ca sã nu le priceapã; ºi se
temeau sã-L întrebe în privinþa aceasta.

*Marc. 9.32. Cap. 2.50; 18.34.

Cine este cel mai mare?
46. Apoi* le-a venit în gând sã ºtie

cine dintre ei ar fi cel mai mare.
*Mat. 18.1. Marc. 9.34.

47. Isus le-a cunoscut gândul inimii,
a luat un copilaº, l-a pus lângã El 
48. ºi le-a zis: „Oricine* primeºte pe

acest copilaº, în Numele Meu, pe
Mine Mã primeºte; ºi oricine Mã
primeºte pe Mine primeºte pe Cel ce
M-a trimis pe Mine. Fiindcã** cine
este cel mai mic între voi toþi acela
este mare.” *Mat. 10.40; 18.5. 
Marc. 9.37. Ioan 12.44; 13.20. **Mat. 23.11,12.

49. Ioan* a luat cuvântul ºi a zis:
„Învãþãtorule, noi am vãzut pe un om
scoþând draci în Numele Tãu; ºi l-am
oprit, pentru cã nu merge dupã noi.”

*Num. 11.28. Marc. 9.38.
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50. „Nu-l opriþi”, i-a rãspuns Isus,
„fiindcã cine* nu este împotriva voastrã
este pentru voi.” *Mat. 12.30. Cap. 11.23.

Foc din cer
51. Când s-a apropiat vremea în care

avea sã fie luat în cer*, Isus ªi-a
îndreptat faþa hotãrât sã meargã la
Ierusalim. *Marc. 16.19. Fapt. 1.2.

52. A trimis înainte niºte soli, care 
s-au dus ºi au intrat într-un sat al
samaritenilor, ca sã-I pregãteascã un
loc de gãzduit.
53. Dar* ei nu L-au primit, pentru cã

Isus Se îndrepta sã meargã spre Ieru-
salim. *Ioan 4.4,9.

54. Ucenicii Sãi, Iacov ºi Ioan, când au
vãzut lucrul acesta, au zis: „Doamne,
vrei sã poruncim sã se coboare foc din
cer ºi sã-i mistuie, cum a fãcut Ilie*?”

*2 Împ. 1.10,12.

55. Isus S-a întors spre ei, i-a certat
ºi le-a zis: „Nu ºtiþi de ce duh sunteþi
însufleþiþi!
56. Cãci Fiul* omului a venit nu ca

sã piardã sufletele oamenilor, ci sã le
mântuiascã.” ªi au plecat în alt sat.

*Ioan 3.17; 12.47.

Cum sã urmãm pe Isus
57. Pe* când erau pe drum, un om I-a

zis: „Doamne, Te voi urma oriunde vei
merge.” *Mat. 8.10.

58. Isus i-a rãspuns: „Vulpile au
vizuini, ºi pãsãrile cerului au cuiburi;
dar Fiul omului n-are unde-ªi odihni
capul.”
59. Altuia* i-a zis: „Vino dupã

Mine!” „Doamne”, I-a rãspuns el,
„lasã-mã sã mã duc întâi sã îngrop pe
tatãl meu.” *Mat. 8.21.

60. Dar Isus i-a zis: „Lasã morþii 
sã-ºi îngroape morþii, ºi tu du-te de
vesteºte Împãrãþia lui Dumnezeu.”
61. Un altul a zis: „Doamne, Te* voi

urma, dar lasã-mã întâi sã mã duc 
sã-mi iau rãmas bun de la ai mei.”

*1 Împ. 19.20.

62. Isus i-a rãspuns: „Oricine pune
mâna pe plug, ºi se uitã înapoi nu este
destoinic pentru Împãrãþia lui Dum-
nezeu.”

Trimiterea celor ºaptezeci de ucenici

10 1. Dupã aceea Domnul a mai
rânduit alþi ºaptezeci de ucenici

ºi i-a trimis* doi câte doi înaintea Lui,
în toate cetãþile ºi în toate locurile pe
unde avea sã treacã El. *Mat. 10.1. Marc. 6.7.

2. ªi le-a zis: „Mare este seceriºul*,
dar puþini sunt lucrãtorii! Rugaþi**,
dar, pe Domnul seceriºului sã scoatã
lucrãtori la seceriºul Sãu.

*Mat. 9.37,38. Ioan 4.35. **2 Tes. 3.1.

3. Duceþi-vã; iatã*, vã trimit ca pe niºte
miei în mijlocul lupilor. *Mat. 10.16.

4. Sã* nu luaþi cu voi nici pungã, nici
traistã, nici încãlþãminte ºi sã nu întrebaþi
pe nimeni** de sãnãtate pe drum. *Mat.

10.9,10. Marc. 6.8. Cap. 9.3. **2 Împ. 4.29.

5. În* orice casã veþi intra, sã ziceþi
întâi: „Pacea sã fie peste casa aceasta!”

*Mat. 10.12.

6. ªi dacã va fi acolo un fiu al pãcii,
pacea voastrã va rãmâne peste el;
altminteri ea se va întoarce la voi.
7. Sã* rãmâneþi în casa aceea ºi sã

mâncaþi** ºi sã beþi ce vi se va da;
cãci vrednic este lucrãtorul† de plata
sa. Sã nu umblaþi din casã în casã.
*Mat. 10.11. **1 Cor. 10.27. †Mat. 10.10. 1 Cor. 9.4, etc. 
1 Tim. 5.18.

8. În oricare cetate veþi intra, ºi unde
vã vor primi oamenii, sã mâncaþi ce vi
se va pune înainte;
9. sã* vindecaþi pe bolnavii care vor

fi acolo ºi sã le ziceþi: „Împãrãþia lui
Dumnezeu s-a** apropiat de voi.”

*Cap. 9.2. **Mat. 3.2; 4.17; 10.7. Vers. 11.

10. Dar în oricare cetate veþi intra, ºi
nu vã vor primi, sã vã duceþi pe uliþele
ei ºi sã ziceþi:
11. „Scuturãm împotriva voastrã, chiar

ºi* praful din cetatea voastrã care s-a
lipit de picioarele noastre; totuºi sã ºtiþi
cã Împãrãþia lui Dumnezeu s-a apropiat
de voi.”

*Mat. 10.14. Cap. 9.5. Fapt. 13.51; 18.6.

12. Eu vã spun cã în ziua judecãþii va
fi mai* uºor pentru Sodoma decât
pentru cetatea aceea. *Mat. 10.15. Marc. 6.11.

13. Vai* de tine, Horazine! Vai de tine,
Betsaido! Cãci** dacã ar fi fost fãcute
în Tir ºi Sidon lucrãrile puternice care
au fost fãcute în voi, demult s-ar fi
pocãit stând în sac ºi cenuºã.

*Mat. 11.21. **Ezec. 3.6.

14. De aceea, în ziua judecãþii, va fi
mai uºor pentru Tir ºi Sidon decât
pentru voi.
15. ªi tu*, Capernaume, vei fi înãl-

þat** oare pânã la cer? Vei fi coborât
pânã† în Locuinþa morþilor.
*Mat. 11.23. **Gen. 11.4. Deut. 1.28. Isa. 14.13. Ier. 51.53.
†Ezec. 26.20; 32.18.

16. Cine* vã ascultã pe voi pe Mine
Mã ascultã; ºi** cine vã nesocoteºte
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pe voi, pe Mine Mã nesocoteºte; iar†
cine Mã nesocoteºte pe Mine nesoco-
teºte pe Cel ce M-a trimis pe Mine.”
*Mat. 10.40. Marc. 9.37. Ioan 13.20. **1 Tes. 4.8. †Ioan 5.23.

Întoarcerea celor ºaptezeci
17. Cei ºaptezeci s-au* întors plini de

bucurie ºi au zis: „Doamne, chiar ºi
dracii ne sunt supuºi în Numele Tãu.” 

*Vers. 1.

18. Isus le-a zis: „Am* vãzut pe
Satana cãzând ca un fulger din cer.

*Ioan 12.31; 16.11. Apoc. 9.1; 12.8,9.

19. Iatã cã v-am* dat putere sã cãlcaþi
peste ºerpi ºi peste scorpioni ºi peste
toatã puterea vrãjmaºului: ºi nimic nu
vã va putea vãtãma. *Marc. 16. Fapt. 28.5.

20. Totuºi sã nu vã bucuraþi de faptul
cã duhurile vã sunt supuse; ci bucu-
raþi-vã cã numele* voastre sunt scrise
în ceruri.” *Exod 32.32. Ps. 69.28. Isa. 4.3. 
Dan. 12.1. Filp. 4.3. Evr. 12.23. Apoc. 13.8; 20.12; 21.27.

21. În* ceasul acela, Isus S-a bucurat
în Duhul Sfânt ºi a zis: „Tatã, Doamne
al cerului ºi al pãmântului, Te laud
pentru cã ai ascuns aceste lucruri de cei
înþelepþi ºi pricepuþi, ºi le-ai descoperit
pruncilor. Da, Tatã, fiindcã aºa ai gãsit
cu cale Tu. *Mat. 11.25.

22. Toate* lucrurile Mi-au fost date
în mâini de Tatãl Meu; ºi** nimeni
nu ºtie cine este Fiul, afarã de Tatãl,
nici cine este Tatãl, afarã de Fiul ºi
acela cãruia vrea Fiul sã i-L desco-
pere.”

*Mat. 28.18. Ioan 3.35; 5.27; 17.2. **Ioan 1.18; 6.44,46.

23. Apoi S-a întors spre ucenici ºi
le-a spus deoparte: „Ferice* de ochii
care vãd lucrurile pe care le vedeþi
voi! *Mat. 13.16.

24. Cãci vã spun cã* mulþi proroci ºi
împãraþi au voit sã vadã ce vedeþi voi,
ºi n-au vãzut, sã audã ce auziþi voi, ºi
n-au auzit.” *1 Pet. 1.10.

Pilda samariteanului
25. Un învãþãtor* al Legii s-a sculat

sã ispiteascã pe Isus ºi I-a zis: „Învã-
þãtorule, ce sã fac ca sã moºtenesc
viaþa veºnicã?” *Mat. 19.16; 22.35.

26. Isus i-a zis: „Ce este scris în
Lege? Cum citeºti în ea?”
27. El a rãspuns: „Sã* iubeºti pe Dom-

nul Dumnezeul tãu cu toatã inima ta,
cu tot sufletul tãu, cu toatã puterea ta
ºi cu tot cugetul tãu; ºi** pe aproapele
tãu ca pe tine însuþi.”

*Deut. 6.5. **Lev. 19.18.

28. „Bine ai rãspuns”, i-a zis Isus, „fã
aºa, ºi vei* avea viaþa veºnicã.”

*Lev. 18.5. Neem. 9.29. Ezec. 20.11,13,21. Rom. 10.5.

29. Dar el, care voia sã* se îndreptã-
þeascã, a zis lui Isus: „ªi cine este
aproapele meu?” *Cap. 16.15.

30. Isus a luat din nou cuvântul ºi a
zis: „Un om se cobora din Ierusalim la
Ierihon. A cãzut între niºte tâlhari,
care l-au dezbrãcat, l-au jefuit de tot,
l-au bãtut zdravãn, au plecat ºi l-au
lãsat aproape mort.
31. Din întâmplare, se cobora pe

acelaºi drum un preot; ºi, când a vãzut
pe omul acesta, a* trecut înainte pe
alãturi. *Ps. 38.11.

32. Un levit trecea ºi el prin locul
acela; ºi, când l-a vãzut, a trecut înainte
pe alãturi.
33. Dar un samaritean*, care era în

cãlãtorie, a venit în locul unde era el
ºi, când l-a vãzut, i s-a fãcut milã de
el. *Ioan 4.9.

34. S-a apropiat de i-a legat rãnile ºi
a turnat peste ele untdelemn ºi vin;
apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la
un han ºi a îngrijit de el.
35. A doua zi, când a pornit la drum,

a scos doi lei, i-a dat hangiului ºi i-a
zis: „Ai grijã de el, ºi orice vei mai
cheltui îþi voi da înapoi la întoarcere.”
36. Care dintre aceºtia trei þi se pare

cã a dat dovadã cã este aproapele celui
ce cãzuse între tâlhari?”
37. „Cel ce ºi-a fãcut milã cu el”, a

rãspuns învãþãtorul Legii. „Du-te de fã
ºi tu la fel”, i-a zis Isus.

Marta ºi Maria
38. Pe când era pe drum, cu ucenicii

Sãi, Isus a intrat într-un sat. ªi o
femeie, numitã Marta*, L-a primit în
casa ei. *Ioan 11.1; 12.2,3.

39. Ea avea o sorã numitã Maria,
care* s-a aºezat jos** la picioarele
Domnului ºi asculta cuvintele Lui.

*1 Cor. 7.32, etc. **Cap. 3.35. Fapt. 22.3.

40. Marta era împãrþitã cu multã
slujire, a venit repede la El ºi I-a zis:
„Doamne, nu-Þi pasã cã sora mea m-a
lãsat sã slujesc singurã? Zi-i, dar, 
sã-mi ajute.”
41. Drept rãspuns, Isus i-a zis:

„Marto, Marto, pentru multe lucruri te
îngrijorezi ºi te frãmânþi tu,
42. dar un* singur lucru trebuie.

Maria ºi-a ales partea cea bunã, care
nu i se va lua.” *Ps. 27.4.

LUCA 101002

Tatãl nostru

111. Într-o zi, Isus Se ruga într-un
loc anumit. Când a isprãvit rugã-

ciunea, unul din ucenicii Lui I-a zis:
„Doamne, învaþã-ne sã ne rugãm, cum
a învãþat ºi Ioan pe ucenicii lui.”
2. El le-a zis: „Când vã rugaþi, sã

ziceþi:
Tatãl* nostru care eºti în ceruri!

Sfinþeascã-se Numele Tãu; vie Împã-
rãþia Ta; facã-se voia Ta, precum în cer,
aºa ºi pe pãmânt. *Mat. 6.9.

3. Pâinea noastrã cea de toate zilele 
dã-ne-o nouã în fiecare zi;
4. ºi ne iartã nouã pãcatele noastre,

fiindcã ºi noi iertãm oricui ne este
dator; ºi nu ne duce în ispitã, ci izbã-
veºte-ne de cel rãu.”

Stãruinþa în rugãciune
5. Apoi le-a mai zis: „Dacã unul

dintre voi are un prieten ºi se duce la
el la miezul nopþii ºi-i zice: „Prietene,
împrumutã-mi trei pâini,
6. cãci a venit la mine de pe drum un

prieten al meu ºi n-am ce-i pune
înainte”;
7. ºi dacã, dinãuntrul casei lui, prietenul

acesta îi rãspunde: „Nu mã tulbura;
acum uºa este încuiatã, copiii mei sunt
cu mine în pat, nu pot sã mã scol sã-þi
dau pâini” –
8. vã spun: chiar* dacã nu s-ar scula sã

i le dea, pentru cã-i este prieten, totuºi,
mãcar pentru stãruinþa lui supãrãtoare,
tot se va scula ºi-i va da tot ce-i trebuie.

*Cap. 18.1, etc.
9. De aceea ºi* Eu vã spun: cereþi, ºi

vi se va da; cãutaþi, ºi veþi gãsi; bateþi,
ºi vi se va deschide.
*Mat. 7.7; 21.22. Marc. 11.24. Ioan 15.7. Iac. 1.6. 1 Ioan 3.22.
10. Fiindcã oricine cere capãtã; cine

cautã gãseºte; ºi celui ce bate i se des-
chide.
11. Cine este tatãl acela dintre voi,

care, dacã-i* cere fiul sãu pâine, sã-i
dea o piatrã? Ori, dacã cere un peºte,
sã-i dea un ºarpe în loc de peºte?

*Mat. 7.9.
12. Sau, dacã cere un ou, sã-i dea un

scorpion?
13. Deci, dacã voi, care sunteþi rãi, ºtiþi

sã daþi daruri bune copiilor voºtri, cu
cât mai mult Tatãl vostru cel din ceruri
va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!”

Vindecarea unui îndrãcit mut
14. Isus* a scos dintr-un bolnav un

drac care era mut. Dupã ce a ieºit

dracul, mutul a grãit, ºi noroadele s-au
mirat. *Mat. 9.32; 12.22.

15. Dar unii ziceau: „El* scoate
dracii cu Beelzebul, domnul dracilor.”

*Mat. 9.34; 12.24.

16. Alþii, ca sã-L ispiteascã, Îi cereau*
un semn din cer. *Mat. 12.38; 16.1.

17. Isus* le-a** cunoscut gândurile
ºi le-a zis: „Orice împãrãþie dezbinatã
împotriva ei este pustiitã; ºi o casã
dezbinatã împotriva ei se prãbuºeºte
peste alta. *Mat. 12.25. Marc. 3.24. **Ioan 2.25.

18. Deci, dacã Satana este dezbinat
împotriva lui însuºi, cum va dãinui
împãrãþia lui, fiindcã ziceþi cã Eu scot
dracii cu Beelzebul?
19. ªi dacã Eu scot dracii cu Beel-

zebul, fiii voºtri cu cine îi scot? De
aceea ei înºiºi vor fi judecãtorii voºtri.
20. Dar, dacã Eu scot dracii cu* degetul

lui Dumnezeu, Împãrãþia lui Dumnezeu
a ajuns pânã la voi.

*Exod 8.19.

21. Când* omul cel tare ºi bine
înarmat îºi pãzeºte casa, averile îi sunt
la adãpost. *Mat. 12.29. Marc. 3.27.

22. Dar* dacã vine peste el unul mai
tare decât el ºi-l biruie, atunci îi ia cu
sila toate armele în care se încredea ºi
împarte prãzile luate de la el.

*Isa. 53.12. Col. 2.15.

23. Cine* nu este cu Mine este
împotriva Mea; ºi cine nu adunã cu Mine
risipeºte. *Mat. 12.30.

Duhul necurat ieºit din om
24. Duhul necurat, când* iese afarã

dintr-un om, umblã prin locuri fãrã apã
ºi cautã odihnã. Fiindcã n-o gãseºte,
zice: „Mã voi întoarce în casa mea, de
unde am ieºit.” *Mat. 12.43.

25. ªi, când vine, o gãseºte mãturatã
ºi împodobitã.
26. Atunci se duce de mai ia cu el alte

ºapte duhuri, mai rele decât el; intrã
împreunã în casã, se aºazã în ea, ºi
starea de pe urmã* a omului aceluia
ajunge mai rea decât cea dintâi.”

*Ioan 5.14. Evr. 6.4; 10.26. 2 Pet. 2.20.

Ferice de cei ce ascultã Cuvântul
27. Pe când spunea Isus aceste vorbe,

o femeie din norod ºi-a ridicat glasul
ºi a zis: „Ferice* de pântecele care Te-a
purtat ºi de þâþele pe care le-ai supt!”

*Cap. 1.28,48.

28. ªi El a rãspuns: „Ferice* mai
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degrabã de cei ce ascultã Cuvântul lui
Dumnezeu ºi-l pãzesc!”

*Mat. 7.21. Cap. 8.21. Iac. 1.25.

Minunea cu Iona
29. Pe când* noroadele se strângeau

cu grãmada, El a început sã spunã:
„Neamul acesta este un neam viclean;
el cere un semn; dar nu i se va da alt
semn decât semnul prorocului Iona.

*Mat. 12.38,39.

30. Cãci dupã cum Iona* a fost un
semn pentru niniveni, tot aºa ºi Fiul
omului va fi un semn pentru neamul
acesta. *Iona 1.17; 2.10.

31. Împãrãteasa* de la miazãzi se va
scula, în ziua judecãþii, alãturi de
bãrbaþii acestui neam ºi-i va osândi;
pentru cã ea a venit de la capãtul
pãmântului ca sã audã înþelepciunea
lui Solomon; ºi iatã cã aici este Unul
mai mare decât Solomon. *1 Împ. 10.1.

32. Bãrbaþii din Ninive se vor scula,
în ziua judecãþii, alãturi de neamul
acesta ºi-l vor osândi, pentru cã ei* 
s-au pocãit la propovãduirea lui Iona;
ºi iatã cã aici este Unul mai mare decât
Iona. *Iona 3.5.

Lumina
33. Nimeni* n-aprinde o luminã, ca s-o

punã într-un loc ascuns sau sub baniþã;
ci o pune într-un sfeºnic, pentru ca cei
ce intrã sã vadã lumina.

*Mat. 5.15. Marc. 4.21. Cap. 8.16.

34. Ochiul este lumina* trupului tãu.
Dacã ochiul tãu este sãnãtos, tot trupul
tãu este plin de luminã; dar dacã
ochiul tãu este rãu, trupul tãu este plin
de întuneric. *Mat. 6.22.
35. Ia seama, dar, ca lumina care este

în tine sã nu fie întuneric.
36. Aºa cã, dacã tot trupul tãu este

plin de luminã, fãrã sã aibã vreo parte
întunecatã, va fi în totul plin de luminã,
întocmai ca atunci când te-ar lumina o
lampã cu lumina ei mare.”

Mustrarea cãrturarilor ºi fariseilor
37. Pe când vorbea Isus, un fariseu L-a

rugat sã prânzeascã la el. El a intrat ºi a
ºezut la masã.
38. Fariseul* a vãzut cu mirare cã

Isus nu Se spãlase înainte de prânz.
*Marc. 7.3.

39. Dar* Domnul i-a zis: „Voi, fariseii,
curãþaþi partea de afarã a paharului ºi a
blidului, dar lãuntrul** vostru este
plin de jefuire ºi de rãutate.

*Mat. 23.25. **Tit 1.15.

40. Nebunilor, oare Acela care a
fãcut partea de afarã n-a fãcut ºi pe
cea dinãuntru?
41. Daþi* mai bine milostenie din

lucrurile dinãuntru, ºi atunci toate vã
vor fi curate. *Isa. 58.7. Dan. 4.27. Cap. 12.33.

42. Dar* vai de voi, fariseilor! Pentru
cã voi daþi zeciuialã din izmã, din rutã
ºi din toate zarzavaturile, ºi daþi uitãrii
dreptatea ºi dragostea de Dumnezeu:
pe acestea trebuia sã le faceþi, ºi pe
celelalte sã nu le lãsaþi nefãcute!

*Mat. 23.23.

43. Vai* de voi, fariseilor! Pentru cã voi
umblaþi dupã scaunele dintâi la sinagogi
ºi vã place sã vã facã lumea plecãciuni
prin pieþe!

*Mat. 23.6. Marc. 12.38,39.

44. Vai* de voi, cãrturari ºi farisei
fãþarnici! Pentru cã** voi sunteþi ca
mormintele care nu se vãd ºi peste care
oamenii umblã fãrã sã ºtie.”

*Mat. 23.27. **Ps. 5.9.

45. Unul din învãþãtorii Legii a luat
cuvântul ºi I-a zis: „Învãþãtorule,
spunând aceste lucruri ne ocãrãºti ºi
pe noi.”
46. „Vai ºi de voi, învãþãtori ai

Legii”, a rãspuns Isus. „Pentru cã* voi
puneþi pe spinarea oamenilor sarcini
grele de purtat, iar voi nici mãcar cu
unul din degetele voastre nu vã atin-
geþi de ele. *Mat. 23.4.

47. Vai* de voi! Pentru cã voi zidiþi
mormintele prorocilor pe care i-au
ucis pãrinþii voºtri. *Mat. 23.29.

48. Prin aceasta mãrturisiþi cã încu-
viinþaþi faptele pãrinþilor voºtri; cãci
ei au ucis pe proroci, iar voi le zidiþi
mormintele.
49. De aceea Înþelepciunea lui Dum-

nezeu a zis: „Le voi trimite* proroci ºi
apostoli; pe unii din ei îi vor ucide, iar
pe alþii îi vor prigoni, *Mat. 23.34.

50. ca sã se cearã de la acest neam
sângele tuturor prorocilor, care a fost
vãrsat de la întemeierea lumii:
51. de la* sângele lui Abel pânã la

sângele** lui Zaharia, ucis între altar
ºi Templu; da, vã spun, se va cere de
la neamul acesta! *Gen. 4.8. **2 Cron. 24.20,21.

52. Vai* de voi, învãþãtori ai Legii!
Pentru cã voi aþi pus mâna pe cheia
cunoºtinþei: nici voi n-aþi intrat, iar pe
cei ce voiau sã intre i-aþi împiedicat sã
intre.” *Mat. 23.13.

53. Dupã ce a ieºit de acolo, cãrturarii
ºi fariseii au început sã-L punã la
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strâmtoare ºi sã-L facã sã vorbeascã
despre multe lucruri;
54. I-au întins astfel laþuri, ca* sã

prindã vreo vorbã din gura Lui, pentru
care sã-L poatã învinui. *Marc. 12.13.

Despre fãþãrnicie, frica de 
oameni, hula împotriva Duhului Sfânt

121. În vremea aceea*, când se
strânseserã noroadele cu miile,

aºa cã se cãlcau unii pe alþii, Isus a
început sã spunã ucenicilor Sãi: „Mai
întâi de toate, pãziþi-vã** de aluatul
fariseilor, care este fãþãrnicia.

*Mat. 16.6. Marc. 8.15. **Mat. 16.12.

2. Nu* este nimic acoperit, care nu va
fi descoperit, nici ascuns, care nu va fi
cunoscut. *Mat. 10.26. Marc. 4.22. Cap. 8.17.

3. De aceea, orice aþi spus la întu-
neric va fi auzit la luminã; ºi orice aþi
grãit la ureche, în odãiþe, va fi vestit
de pe acoperiºul caselor.
4. Vã* spun vouã, prietenii** Mei: sã

nu vã temeþi de cei ce ucid trupul, ºi
dupã aceea nu mai pot face nimic.

*Isa. 51.7,8,12,13. Ier. 1.8. Mat. 10.28. **Ioan 15.14,15.

5. Am sã vã arãt de cine sã vã temeþi.
Temeþi-vã de Acela care, dupã ce a
ucis, are puterea sã arunce în gheenã;
da, vã spun, de El sã vã temeþi.
6. Nu se vând oare cinci vrãbii cu doi

bani? Totuºi nici una din ele nu este
uitatã înaintea lui Dumnezeu.
7. ªi chiar perii din cap, toþi vã sunt

numãraþi. Deci sã nu vã temeþi: voi
sunteþi mai de preþ decât multe vrãbii.
8. Eu* vã spun: pe oricine Mã va

mãrturisi înaintea oamenilor îl va mãrtu-
risi ºi Fiul omului înaintea îngerilor lui
Dumnezeu;

*Mat. 10.32. Marc. 8.38. 2 Tim. 2.12. 1 Ioan 2.23.

9. dar cine se va lepãda de Mine
înaintea oamenilor va fi lepãdat ºi el
înaintea îngerilor lui Dumnezeu.
10. ªi* oricui va vorbi împotriva

Fiului omului i se va ierta; dar oricui
va huli împotriva Duhului Sfânt nu i
se va ierta. *Mat. 12.31,32. Marc. 3.28. 1 Ioan 5.16.

11. Când* vã vor duce înaintea sina-
gogilor, înaintea dregãtorilor ºi înain-
tea stãpânirilor, sã nu vã îngrijoraþi
cum veþi rãspunde pentru apãrarea
voastrã, nici ce veþi vorbi;

*Mat. 10.19. Marc. 13.11. Cap. 21.14.

12. cãci Duhul Sfânt vã va învãþa
chiar în ceasul acela ce va trebui sã
vorbiþi.”

Pilda bogatului cãruia i-a rodit þarina
13. Unul din mulþime a zis lui Isus:

„Învãþãtorule, spune fratelui meu sã
împartã cu mine moºtenirea noastrã.”
14. „Omule*”, i-a rãspuns Isus, „cine

M-a pus pe Mine judecãtor sau împãr-
þitor peste voi?” *Ioan 18.36.

15. Apoi le-a zis: „Vedeþi* ºi pãziþi-vã
de orice fel de lãcomie de bani; cãci
viaþa cuiva nu stã în belºugul avuþiei
lui.” *1 Tim. 6.7, etc.

16. ªi le-a spus pilda aceasta: „Þarina
unui om bogat rodise mult.
17. ªi el se gândea în sine ºi zicea:

„Ce voi face? Fiindcã nu mai am loc
unde sã-mi strâng roadele.”
18. „Iatã”, a zis el, „ce voi face: îmi

voi strica grânarele ºi voi zidi altele
mai mari; acolo voi strânge toate
roadele ºi toate bunãtãþile mele;
19. ºi voi zice sufletului meu: „Suflete*,

ai multe bunãtãþi strânse pentru mulþi
ani; odihneºte-te, mãnâncã, bea ºi ve-
seleºte-te!” *Ecl. 11.9. 1 Cor. 15.32. Iac. 5.5.

20. Dar Dumnezeu i-a zis: „Nebunule!
Chiar în noaptea aceasta þi se va* cere
înapoi sufletul; ºi** lucrurile pe care
le-ai pregãtit ale cui vor fi?”

*Iov 20.22; 27.8. Ps. 52.7. Iac. 4.14. **Ps. 39.6. Ier. 17.11.

21. Tot aºa este ºi cu cel ce îºi adunã
comori pentru el, ºi* nu se îmbogãþeºte
faþã de Dumnezeu.”

*Mat. 6.20. Vers. 33. 1 Tim. 6.18,19. Iac. 2.5.

Îngrijorãrile
22. Isus a zis apoi ucenicilor Sãi: „De

aceea vã spun: nu* vã îngrijoraþi cu
privire la viaþa voastrã, gândindu-vã ce
veþi mânca, nici cu privire la trupul
vostru, gândindu-vã cu ce vã veþi îm-
brãca. *Mat. 6.25.

23. Viaþa este mai mult decât hrana,
ºi trupul mai mult decât îmbrãcãmintea.
24. Uitaþi-vã cu bãgare de seamã la

corbi: ei nu seamãnã, nici nu secerã,
n-au nici cãmarã, nici grânar; ºi totuºi
Dumnezeu* îi hrãneºte. Cu cât mai de
preþ sunteþi voi decât pãsãrile!

*Iov 38.41. Ps. 147.9.

25. ªi apoi, cine dintre voi, chiar
îngrijorându-se, poate sã adauge un
cot la lungimea vieþii lui?
26. Deci, dacã nu puteþi face nici cel

mai mic lucru, pentru ce vã mai
îngrijoraþi de celelalte?
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27. Uitaþi-vã cu bãgare de seamã cum
cresc crinii: ei nu torc, nici nu þes;
totuºi vã spun cã nici Solomon, în
toatã slava lui, n-a fost îmbrãcat ca
unul din ei.
28. Dacã astfel îmbracã Dumnezeu

iarba, care astãzi este pe câmp, iar
mâine va fi aruncatã în cuptor, cu cât
mai mult vã va îmbrãca El pe voi,
puþin credincioºilor?
29. Sã nu cãutaþi ce veþi mânca sau ce

veþi bea ºi nu vã frãmântaþi mintea.
30. Cãci toate aceste lucruri Neamu-

rile lumii le cautã. Tatãl vostru ºtie cã
aveþi trebuinþã de ele.
31. Cãutaþi* mai întâi Împãrãþia lui

Dumnezeu, ºi toate aceste lucruri vi se
vor da pe deasupra. *Mat. 6.33.

32. Nu te teme, turmã micã; pentru
cã* Tatãl vostru vã dã cu plãcere
Împãrãþia. *Mat. 11.25,26.

33. Vindeþi* ce aveþi ºi daþi miloste-
nie. Faceþi-vã** rost de pungi care nu
se învechesc, o comoarã nesecatã în
ceruri, unde nu se apropie hoþul ºi
unde nu roade molia. *Mat. 19.21. 
Fapt. 2.45; 4.34. **Mat. 6.20. Cap. 16.9. 1 Tim. 6.19.

34. Cãci unde este comoara voastrã,
acolo este ºi inima voastrã.

Îndemn la veghere
35. Mijlocul* sã vã fie încins, ºi

fãcliile** aprinse.
*Efes. 6.14. 1 Pet. 1.13. **Mat. 25.1, etc.

36. ªi sã fiþi ca niºte oameni care
aºteaptã pe stãpânul lor sã se întoarcã
de la nuntã, ca sã-i deschidã îndatã,
când va veni ºi va bate la uºã.
37. Ferice* de robii aceia pe care

stãpânul îi va gãsi veghind la venirea
lui! Adevãrat vã spun cã el se va
încinge, îi va pune sã ºadã la masã ºi
se va apropia sã le slujeascã. *Mat. 24.46.

38. Fie cã vine la a doua strajã din
noapte, fie cã vine la a treia strajã,
ferice de robii aceia, dacã-i va gãsi
veghind!
39. Sã* ºtiþi bine cã, dacã ar ºti

stãpânul casei la ce ceas va veni hoþul,
ar veghea ºi n-ar lãsa sã-i spargã casa.

*Mat. 24.43. 1 Tes. 5.2. 2 Pet. 3.10. Apoc. 3.3; 16.15.

40. ªi* voi, dar, fiþi gata, cãci Fiul
omului va veni în ceasul în care nu vã
gândiþi.” *Mat. 24.44; 
25.13. Marc. 13.33. Cap. 21.34,36. 1 Tes. 5.6. 2 Pet. 3.12.

Ispravnicul credincios
41. „Doamne”, I-a zis Petru, „pentru

noi spui pilda aceasta sau pentru toþi?”

42. ªi Domnul a zis: „Cine* este
ispravnicul credincios ºi înþelept pe
care-l va pune stãpânul sãu peste
slugile sale ca sã le dea partea lor de
hranã la vremea potrivitã?

*Mat. 24.25; 25.21. 1 Cor. 4.2.

43. Ferice de robul acela pe care
stãpânul, la venirea lui, îl va gãsi
fãcând aºa!
44. Adevãrat* vã spun cã îl va pune

peste toatã avuþia sa. *Mat. 24.47.

45. Dar* dacã robul acela zice în
inima lui: „Stãpânul meu zãboveºte sã
vinã“; dacã va începe sã batã pe slugi
ºi pe slujnice, sã mãnânce, sã bea ºi sã
se îmbete, *Mat. 24.48.

46. stãpânul robului aceluia va veni
în ziua în care el nu se aºteaptã ºi în
ceasul în care nu ºtie ºi-l va tãia în
bucãþi; ºi soarta lui va fi soarta celor
necredincioºi în lucrul încredinþat lor.
47. Robul* acela, care a ºtiut voia

stãpânului sãu, ºi nu s-a pregãtit deloc
ºi n-a lucrat dupã voia lui, va fi bãtut
cu multe lovituri. *Num. 15.30. 
Deut. 25.2. Ioan 9.41; 15.22. Fapt. 17.30. Iac. 4.17.

48. Dar* cine n-a ºtiut-o, ºi a fãcut
lucruri vrednice de lovituri, va fi bãtut
cu puþine lovituri. Cui i s-a dat mult, i se
va cere mult; ºi cui i s-a încredinþat
mult, i se va cere mai mult.

*Lev. 5.17. 1 Tim. 1.13.

Foc pe pãmânt
49. Eu am venit sã arunc un foc* pe

pãmânt. ªi ce vreau decât sã fie aprins
chiar acum! *Vers. 51.

50. Am un botez cu* care trebuie sã
fiu botezat ºi cât de mult doresc sã se
îndeplineascã! *Mat. 20.22. Marc. 10.38.

51. Credeþi* cã am venit sã aduc pace
pe pãmânt? Eu vã spun: nu; ci** mai
degrabã dezbinare.

*Mat. 10.34. Vers. 49. **Mica 7.6. Ioan 7.43; 9.16; 10.19.

52. Cãci*, de acum înainte, din cinci
care vor fi într-o casã, trei vor fi dez-
binaþi împotriva a doi, ºi doi împotriva
a trei. *Mat. 10.35.

53. Tatãl va fi dezbinat împotriva
fiului, ºi fiul împotriva tatãlui; mama
împotriva fiicei, ºi fiica împotriva
mamei; soacra împotriva nurorii, ºi
nora împotriva soacrei.”

Semnele vremurilor
54. El a mai zis noroadelor: „Când*

vedeþi un nor ridicându-se la apus,
îndatã ziceþi: „Vine ploaia.” ªi aºa se
întâmplã. *Mat. 16.2.
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55. ªi când vedeþi suflând vântul de
la miazãzi, ziceþi: „Are sã fie zãduf.”
ªi aºa se întâmplã.
56. Fãþarnicilor, faþa pãmântului ºi a

cerului ºtiþi s-o deosebiþi; vremea
aceasta cum de n-o deosebiþi?
57. ªi pentru ce nu judecaþi ºi voi

singuri ce este drept?
58. Când* te duci cu pârâºul tãu

înaintea judecãtorului, pe drum**
cautã sã scapi de el; ca nu cumva sã te
târascã înaintea judecãtorului, judecã-
torul sã te dea pe mâna temnicerului,
ºi temnicerul sã te arunce în temniþã.

*Prov. 25.8. Mat. 5.25. **Ps. 32.6. Isa. 55.6.

59. Îþi spun cã nu vei ieºi de acolo
pânã nu vei plãti ºi cel mai de pe urmã
bãnuþ.”

Galileenii mãcelãriþi de Pilat

131. În vremea aceea au venit unii
ºi au istorisit lui Isus ce se întâm-

plase unor galileeni, al cãror sânge îl
amestecase Pilat cu jertfele lor.
2. „Credeþi voi”, le-a rãspuns Isus,

„cã aceºti galileeni au fost mai pãcã-
toºi decât toþi ceilalþi galileeni, pentru
cã au pãþit astfel?
3. Eu vã spun: nu; ci, dacã nu vã

pocãiþi, toþi veþi pieri la fel.
4. Sau acei optsprezece inºi, peste

care a cãzut turnul din Siloam ºi i-a
omorât, credeþi cã au fost mai pãcãtoºi
decât toþi ceilalþi oameni care locuiau
în Ierusalim?
5. Eu vã spun: nu; ci, dacã nu vã

pocãiþi, toþi veþi pieri la fel.”

Pilda smochinului neroditor
6. El a spus ºi pilda aceasta: „Un* om

avea un smochin sãdit în via sa. A
venit sã caute rod în el, ºi n-a gãsit.

*Isa. 5.2. Mat. 21.19.

7. Atunci a zis vierului: „Iatã cã sunt
trei ani de când vin ºi caut rod în
smochinul acesta, ºi nu gãsesc. Taie-l.
La ce sã mai cuprindã ºi pãmântul
degeaba?”
8. „Doamne”, i-a rãspuns vierul, „mai

lasã-l ºi anul acesta; am sã-l sap de jur
împrejur ºi am sã-i pun gunoi la
rãdãcinã.
9. Poate cã de acum înainte va face

rod; dacã nu, îl vei tãia.”

Vindecarea unei femei gârbove
10. Isus învãþa pe norod într-o sina-

gogã în ziua Sabatului.

11. ªi acolo era o femeie stãpânitã de
optsprezece ani de un duh de nepu-
tinþã; era gârbovã ºi nu putea nici-
decum sã-ºi îndrepte spatele.
12. Când a vãzut-o Isus, a chemat-o

ºi i-a zis: „Femeie, eºti dezlegatã de
neputinþa ta.”
13. ªi-a* întins mâinile peste ea:

îndatã s-a îndreptat ºi slãvea pe Dum-
nezeu. *Marc. 16.18. Fapt. 9.17.

14. Dar fruntaºul sinagogii, mâniat cã
Isus sãvârºise vindecarea aceasta în
ziua Sabatului, a luat cuvântul ºi a zis
norodului: „Sunt ºase* zile în care
trebuie sã lucreze omul; veniþi, dar, în
aceste zile sã vã vindecaþi, ºi nu** în
ziua Sabatului!”

*Exod 20.9. **Mat. 12.10. Marc. 3.2. Cap. 6.7; 14.3.

15. „Fãþarnicilor”, i-a rãspuns Domnul,
„oare în ziua Sabatului nu-ºi dezleagã
fiecare* din voi boul sau mãgarul de
la iesle ºi-l duce de-l adapã? *Cap. 14.5.

16. Dar femeia aceasta, care* este o
fiicã a lui Avraam ºi pe care Satana o
þinea legatã de optsprezece ani, nu
trebuia oare sã fie dezlegatã de legã-
tura aceasta în ziua Sabatului?”

*Cap. 19.9.

17. Pe când vorbea El astfel, toþi
potrivnicii Lui au rãmas ruºinaþi; ºi
norodul se bucura de toate lucrurile
minunate pe care le fãcea El.

Pilda
grãuntelui de muºtar ºi a aluatului

18. El* a mai zis: „Cu ce se aseamãnã
Împãrãþia lui Dumnezeu ºi cu ce o voi
asemãna? *Mat. 13.31. Marc. 4.30.

19. Se aseamãnã cu un grãunte de
muºtar pe care l-a luat un om ºi l-a
aruncat în grãdina sa; el a crescut, s-a
fãcut copac mare, ºi pãsãrile cerului
ºi-au fãcut cuiburi în ramurile lui.”
20. El a zis iarãºi: „Cu ce voi

asemãna Împãrãþia lui Dumnezeu?
21. Se aseamãnã cu aluatul pe care l-a

luat o femeie ºi l-a pus în trei mãsuri
de fãinã, pânã s-a dospit toatã.”

Uºa cea strâmtã
22. Isus* umbla prin cetãþi ºi prin

sate, învãþând pe norod ºi cãlãtorind
spre Ierusalim. *Mat. 9.35. Marc. 6.6.

23. Cineva I-a zis: „Doamne, oare
puþini sunt cei ce sunt pe calea
mântuirii?” El le-a rãspuns:
24. „Nevoiþi-vã* sã intraþi pe uºa cea
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strâmtã. Cãci vã spun cã mulþi** vor
cãuta sã intre, ºi nu vor putea.

*Mat. 7.13. **Ioan 7.34; 8.21; 13.33. Rom. 9.31.

25. Odatã* ce Stãpânul casei Se va scula
ºi va** încuia uºa, ºi voi veþi fi afarã ºi
veþi începe sã bateþi la uºã ºi sã ziceþi:
„Doamne†, Doamne, deschide-ne!”,
drept rãspuns, El vã va zice: „Nu†† ºtiu
de unde sunteþi.” *Ps. 32.6. 
Isa. 55.6. **Mat. 25.10. †Cap. 6.46. ††Mat. 7.23; 25.12.

26. Atunci veþi începe sã ziceþi: „Noi
am mâncat ºi am bãut în faþa Ta, ºi în
uliþele noastre ai învãþat pe norod.”
27. ªi* El va rãspunde: „Vã spun cã nu

ºtiu de unde sunteþi; depãrtaþi-vã** de
la Mine, voi toþi lucrãtorii fãrãdelegii.”

*Mat. 7.23; 25.41. Vers. 25. **Ps. 6.8. Mat. 25.41.

28. Va* fi plânsul ºi scrâºnirea dinþilor,
când** veþi vedea pe Avraam, pe Isaac ºi
pe Iacov ºi pe toþi prorocii în Împãrãþia
lui Dumnezeu, iar pe voi scoºi afarã.

*Mat. 8.12; 13.42; 24.51. **Mat. 8.11.

29. Vor veni de la rãsãrit ºi de la apus,
de la miazãnoapte ºi de la miazãzi ºi
vor ºedea la masã în Împãrãþia lui
Dumnezeu.
30. ªi iatã* cã sunt unii din cei de pe

urmã, care vor fi cei dintâi, ºi sunt unii
din cei dintâi, care vor fi cei de pe
urmã.” *Mat. 19.30; 20.16. Marc. 10.31.

Nelegiuirile ºi pedeapsa Ierusalimului
31. În aceeaºi zi, au venit câþiva

farisei ºi I-au zis: „Pleacã ºi du-Te de
aici, cãci Irod vrea sã Te omoare.”
32. „Duceþi-vã”, le-a rãspuns El, „ºi

spuneþi vulpii aceleia: „Iatã cã scot
dracii ºi sãvârºesc vindecãri astãzi ºi
mâine, iar a treia zi voi* isprãvi.

*Evr. 2.10.

33. Dar trebuie sã umblu astãzi,
mâine ºi poimâine, fiindcã nu se poate
ca un proroc sã piarã afarã din Ieru-
salim.
34. Ierusalime*, Ierusalime, care omori

pe proroci ºi ucizi cu pietre pe cei trimiºi
la tine; de câte ori am vrut sã strâng pe
fiii tãi, cum îºi strânge gãina puii sub
aripi, ºi n-aþi vrut!

*Mat. 23.37.

35. Iatã cã vi* se va lãsa casa pustie;
dar vã spun cã nu Mã veþi mai vedea
pânã veþi zice: „Binecuvântat** este
Cel ce vine în Numele Domnului!”

*Lev. 26.31,32. Ps. 69.25. Isa. 1.7. Dan. 9.27. Mica 3.12.
**Ps. 118.26. Mat. 21.9. Marc. 11.10. Cap. 19.38. Ioan 12.13.

Vindecarea unui bolnav de dropicã

14 1. Într-o zi de Sabat, Isus a intrat
în casa unuia din fruntaºii

fariseilor, ca sã prânzeascã. Fariseii Îl
pândeau de aproape.
2. ªi înaintea Lui era un om bolnav

de dropicã.
3. Isus a luat cuvântul ºi a zis învã-

þãtorilor Legii ºi fariseilor: „Oare*
este îngãduit a vindeca în ziua Saba-
tului sau nu?” *Mat. 12.10.

4. Ei tãceau. Atunci Isus a luat de
mânã pe omul acela, l-a vindecat ºi 
i-a dat drumul.
5. Pe urmã le-a zis: „Cine* dintre voi,

dacã-i cade copilul sau boul în fântânã,
nu-l va scoate îndatã afarã, în ziua
Sabatului?” *Exod 23.5. Deut. 22.4. Cap. 13.15.

6. ªi n-au putut sã-I rãspundã nimic
la aceste vorbe.

Despre smerenia la ospeþe
7. Apoi, când a vãzut cã cei poftiþi la

masã alegeau locurile dintâi, le-a spus
o pildã. ªi le-a zis:
8. „Când eºti poftit de cineva la

nuntã, sã nu te aºezi la masã în locul
dintâi; ca nu cumva, printre cei poftiþi
de el, sã fie altul mai cu vazã decât
tine,
9. ºi cel ce te-a poftit ºi pe tine ºi pe

el sã vinã sã-þi zicã: „Dã locul tãu
omului acestuia.” Atunci, cu ruºine,
va trebui sã iei locul de pe urmã.
10. Ci*, când eºti poftit, du-te ºi aºazã-te

în locul cel mai de pe urmã; pentru ca
atunci când va veni cel ce te-a poftit sã-þi
zicã: „Prietene, mutã-te mai sus.” Lucrul
acesta îþi va face cinste înaintea tuturor
celor ce vor fi la masã împreunã cu tine.

*Prov. 25.6,7.

11. Cãci* oricine se înalþã va fi smerit;
ºi cine se smereºte va fi înãlþat.”

*Iov 22.29. Ps. 18.27. Prov. 29.23. Mat. 23.12. Cap. 18.14.

Iac. 4.6. 1 Pet. 5.5.

Despre binefacere
12. A zis ºi celui ce-L poftise: „Când

dai un prânz sau o cinã, sã nu chemi
pe prietenii tãi, nici pe fraþii tãi, nici
pe neamurile tale, nici pe vecinii
bogaþi, ca nu cumva sã te cheme ºi ei
la rândul lor pe tine, ºi sã iei astfel o
rãsplatã pentru ce ai fãcut.
13. Ci, când dai o masã, cheamã pe

sãraci*, pe schilozi, pe ºchiopi, pe
orbi. *Neem. 8.10,12.
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14. ªi va fi ferice de tine, pentru cã ei 
n-au cu ce sã-þi rãsplãteascã; dar þi se
va rãsplãti la învierea celor neprihã-
niþi.”

Pilda celor poftiþi la cinã
15. Unul din cei ce ºedeau la masã cu

El, când a auzit aceste vorbe, I-a zis:
„Ferice* de acela care va prânzi în
Împãrãþia lui Dumnezeu!” *Apoc. 19.9.

16. ªi* Isus i-a rãspuns: „Un om a dat
o cinã mare ºi a poftit pe mulþi.

*Mat. 22.2.

17. La ceasul cinei, a* trimis pe robul
sãu sã spunã celor poftiþi: „Veniþi, cãci
iatã cã toate sunt gata.” *Prov. 9.2,5.

18. Dar toþi, parcã fuseserã vorbiþi,
au început sã se dezvinovãþeascã. Cel
dintâi i-a zis: „Am cumpãrat un ogor
ºi trebuie sã mã duc sã-l vãd; rogu-te
sã mã ierþi.”
19. Un altul a zis: „Am cumpãrat

cinci perechi de boi ºi mã duc sã-i
încerc: iartã-mã, te rog.”
20. Un altul a zis: „Tocmai acum 

m-am însurat ºi de aceea nu pot
veni.”
21. Când s-a întors robul, a spus

stãpânului sãu aceste lucruri. Atunci
stãpânul casei s-a mâniat ºi a zis
robului sãu: „Du-te degrabã în pieþele
ºi uliþele cetãþii ºi adu aici pe cei
sãraci, ciungi, orbi ºi ºchiopi.”
22. La urmã, robul a zis: „Stãpâne, 

s-a fãcut cum ai poruncit, ºi tot mai
este loc.”
23. ªi stãpânul a zis robului: „Ieºi la

drumuri ºi la garduri, ºi pe cei ce-i vei
gãsi, sileºte-i sã intre, ca sã mi se
umple casa.
24. Cãci vã spun cã nici unul* din cei

poftiþi nu va gusta din cina mea.”
*Mat. 21.43; 22.8. Fapt. 13.46.

Cum sã fie ucenicul lui Isus
25. Împreunã cu Isus mergeau multe

noroade. El S-a întors ºi le-a zis:
26. „Dacã* vine cineva la Mine, ºi**

nu urãºte pe tatãl sãu, pe mama sa, pe
nevasta sa, pe copiii sãi, pe fraþii sãi,
pe surorile sale, ba† chiar însãºi viaþa
sa, nu poate fi ucenicul Meu.

*Deut. 13.6; 33.9. Mat. 10.37. **Rom. 9.13. †Apoc. 12.11.

27. ªi oricine* nu-ºi poartã crucea
ºi nu vine dupã Mine, nu poate fi
ucenicul Meu.

*Mat. 16.24. Marc. 8.34. Cap. 9.23. 2 Tim. 3.12.

28. Cãci, cine* dintre voi, dacã vrea
sã zideascã un turn, nu stã mai întâi

sã-ºi facã socoteala cheltuielilor, ca sã
vadã dacã are cu ce sã-l sfârºeascã?

*Prov. 24.27.

29. Pentru ca nu cumva, dupã ce i-a
pus temelia, sã nu-l poatã sfârºi, ºi toþi
cei ce-l vor vedea sã înceapã sã râdã
de el 
30. ºi sã zicã: „Omul acesta a început

sã zideascã, ºi n-a putut isprãvi.”
31. Sau care împãrat, când merge sã

se batã în rãzboi cu un alt împãrat, nu
stã mai întâi sã se sfãtuiascã dacã va
putea merge cu zece mii de oameni
înaintea celui ce vine împotriva lui cu
douãzeci de mii?
32. Altfel, pe când celãlalt împãrat

este încã departe, îi trimite o solie sã
cearã pace.
33. Tot aºa, oricine dintre voi, care

nu se leapãdã de tot ce are, nu poate fi
ucenicul Meu.
34. Sarea este bunã*; dar dacã sarea

îºi pierde gustul ei de sare, prin ce i se
va da înapoi gustul acesta?

*Mat. 5.13. Marc. 9.50.

35. Atunci nu mai este bunã nici
pentru pãmânt, nici pentru gunoi, ci
este aruncatã afarã. Cine are urechi de
auzit sã audã.”

Pilda cu oaia rãtãcitã ºi leul

151. Toþi vameºii ºi pãcãtoºii se
apropiau* de Isus ca sã-L asculte.

*Mat. 9.10.

2. ªi fariseii ºi cãrturarii cârteau ºi
ziceau: „Omul acesta primeºte pe
pãcãtoºi ºi* mãnâncã cu ei.”

*Fapt. 11.3. Gal. 2.12.

3. Dar El le-a spus pilda aceasta:
4. „Care* om dintre voi, dacã are o

sutã de oi, ºi pierde pe una din ele, nu
lasã pe celelalte nouãzeci ºi nouã pe
izlaz ºi se duce dupã cea** pierdutã
pânã când o gãseºte?

*Mat. 18.12. **1 Pet. 2.10,25.

5. Dupã ce a gãsit-o, o pune cu
bucurie pe umeri;
6. ºi, când se întoarce acasã, cheamã

pe prietenii ºi vecinii sãi ºi le zice:
„Bucuraþi-vã împreunã cu mine, cãci
mi-am gãsit oaia care era pierdutã.”
7. Tot aºa, vã spun cã va fi mai*

multã bucurie în cer pentru un singur
pãcãtos care se pocãieºte, decât pentru
nouãzeci ºi nouã de oameni nepri-
hãniþi care n-au nevoie de pocãinþã.

*Cap. 5.32.

8. Sau care femeie, dacã are zece
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lei1 din argint, ºi pierde unul din ei, nu
aprinde o luminã, nu mãturã casa ºi nu
cautã cu bãgare de seamã pânã când îl
gãseºte?
9. Dupã ce l-a gãsit, cheamã pe prietenele

ºi vecinele ei ºi zice: „Bucuraþi-vã
împreunã cu mine, cãci am gãsit leul pe
care-l pierdusem.”
10. Tot aºa, vã spun cã este bucurie

înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru
un singur pãcãtos care se pocãieºte.”

Pilda fiului risipitor
11. El a mai zis: „Un om avea doi fii.
12. Cel mai tânãr din ei a zis tatãlui

sãu: „Tatã, dã-mi partea de avere ce
mi se cuvine.” ªi tatãl le-a împãrþit
averea.
13. Nu dupã multe zile, fiul cel mai

tânãr a strâns totul ºi a plecat într-o
þarã depãrtatã, unde ºi-a risipit averea*
ducând o viaþã destrãbãlatã.

*Marc. 12.44.

14. Dupã ce a cheltuit totul, a venit o
foamete mare în þara aceea, ºi el a
început sã ducã lipsã.
15. Atunci s-a dus ºi s-a lipit de unul

din locuitorii þãrii aceleia, care l-a
trimis pe ogoarele lui sã-i pãzeascã
porcii.
16. Mult ar fi dorit el sã se sature cu

roºcovele pe care le mâncau porcii,
dar nu i le dãdea nimeni.
17. ªi-a venit în fire ºi a zis: „Câþi

argaþi ai tatãlui meu au belºug de
pâine, iar eu mor de foame aici!
18. Mã voi scula, mã voi duce la tatãl

meu ºi-i voi zice: „Tatã, am pãcãtuit
împotriva cerului ºi împotriva ta 
19. ºi nu mai sunt vrednic sã mã

chem fiul tãu; fã-mã ca pe unul din
argaþii tãi.”
20. ªi s-a sculat ºi a plecat la tatãl

sãu. Când era încã* departe, tatãl sãu
l-a vãzut ºi i s-a fãcut milã de el, a
alergat de a cãzut pe grumazul lui ºi 
l-a sãrutat mult. *Fapt. 2.39. Efes. 2.13,17.

21. Fiul i-a zis: „Tatã, am pãcãtuit
împotriva cerului ºi* împotriva ta, nu
mai sunt vrednic sã mã chem fiul tãu.” 

*Ps. 51.4.

22. Dar tatãl a zis robilor sãi: „Adu-
ceþi repede haina cea mai bunã ºi
îmbrãcaþi-l cu ea; puneþi-i un inel în
deget ºi încãlþãminte în picioare.

23. Aduceþi viþelul cel îngrãºat ºi
tãiaþi-l. Sã mâncãm ºi sã ne veselim;
24. cãci* acest fiu al meu era mort, ºi

a înviat; era pierdut, ºi a fost gãsit.” ªi
au început sã se veseleascã.

*Vers. 32. Efes. 2.1; 5.14. Apoc. 3.1.

25. Fiul cel mai mare era la ogor.
Când a venit ºi s-a apropiat de casã, a
auzit muzicã ºi jocuri.
26. A chemat pe unul din robi ºi a

început sã-l întrebe ce este.
27. Robul acela i-a rãspuns: „Fratele

tãu a venit înapoi, ºi tatãl tãu a tãiat
viþelul cel îngrãºat, pentru cã l-a gãsit
iarãºi sãnãtos ºi bine.”
28. El s-a întãrâtat de mânie ºi nu

voia sã intre în casã. Tatãl sãu a ieºit
afarã ºi l-a rugat sã intre.
29. Dar el, drept rãspuns, a zis tatãlui

sãu: „Iatã, eu îþi slujesc ca un rob de
atâþia ani, ºi niciodatã nu þi-am cãlcat
porunca; ºi mie niciodatã nu mi-ai
dat mãcar un ied sã mã veselesc cu
prietenii mei;
30. iar când a venit acest fiu al tãu,

care þi-a mâncat averea cu femeile
desfrânate, i-ai tãiat viþelul cel îngrã-
ºat.”
31. „Fiule”, i-a zis tatãl, „tu întotdea-

una eºti cu mine ºi tot ce am eu este al
tãu.
32. Dar trebuia sã ne veselim ºi sã ne

bucurãm, pentru cã* acest frate al tãu
era mort, ºi a înviat, era pierdut, ºi a
fost gãsit.” *Vers. 24.

Pilda ispravnicului necredincios

161. Isus a mai spus ucenicilor Sãi:
„Un om bogat avea un ispravnic

care a fost pârât la el cã-i risipeºte
averea.
2. El l-a chemat ºi i-a zis: „Ce aud eu

vorbindu-se despre tine? Dã-þi soco-
teala de isprãvnicia ta, pentru cã nu
mai poþi fi ispravnic.”
3. Ispravnicul ºi-a zis: „Ce am sã fac

dacã îmi ia stãpânul isprãvnicia? Sã
sap, nu pot; sã cerºesc, mi-e ruºine.
4. ªtiu ce am sã fac, pentru ca, atunci

când voi fi scos din isprãvnicie, ei sã
mã primeascã în casele lor.”
5. A chemat pe fiecare din datornicii

stãpânului sãu ºi a zis celui dintâi:
„Cât eºti dator stãpânului meu?”
6. „O sutã de mãsuri de untdelemn”,

a rãspuns el. ªi i-a zis: „Ia-þi zapisul ºi
ºezi degrabã de scrie cincizeci.”
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1. Greceºte: drahme

7. Apoi a zis altuia: „Dar tu cât eºti
dator?” „O sutã de mãsuri de grâu”, a
rãspuns el. ªi i-a zis: „Ia-þi zapisul ºi
scrie optzeci.”
8. Stãpânul lui a lãudat pe ispravnicul

nedrept, pentru cã lucrase înþelepþeºte.
Cãci fiii veacului acestuia, faþã de
semenii lor, sunt mai înþelepþi decât
fiii* luminii. *Ioan 12.36. Efes. 5.8. 1 Tes. 5.5.
9. ªi Eu vã zic: faceþi-vã* prieteni cu

ajutorul bogãþiilor nedrepte, pentru ca
atunci când veþi muri, sã vã primeascã
în corturile veºnice.

*Dan. 4.27. Mat. 6.19; 19.21. Cap. 11.41. 1 Tim. 6.17-19.
10. Cine* este credincios în cele mai

mici lucruri este credincios ºi în cele
mari; ºi cine este nedrept în cele mai
mici lucruri este nedrept ºi în cele
mari. *Mat. 25.21. Cap. 19.17.
11. Deci, dacã n-aþi fost credincioºi

în bogãþiile1 nedrepte, cine vã va
încredinþa adevãratele bogãþii?
12. ªi, dacã n-aþi fost credincioºi în

lucrul altuia, cine vã va da ce este al
vostru?
13. Nici* o slugã nu poate sluji la doi

stãpâni; cãci sau va urî pe unul, ºi va iubi
pe celãlalt sau va þine numai la unul, ºi
va nesocoti pe celãlalt. Nu puteþi sluji lui
Dumnezeu ºi lui Mamona.” *Mat. 6.24.

Mustrãri fãcute fariseilor
14. Fariseii, care* erau iubitori de bani,

ascultau ºi ei toate lucrurile acestea ºi îºi
bãteau joc de El. *Mat. 23.14.
15. Isus le-a zis: „Voi cãutaþi sã vã

arãtaþi* neprihãniþi înaintea oame-
nilor, dar Dumnezeu** vã cunoaºte
inimile; pentru cã ce† este înãlþat între
oameni este o urâciune înaintea lui
Dumnezeu. *Cap. 10.29. **Ps. 7.9. †1 Sam. 16.7.
16. Legea* ºi prorocii au þinut pânã la

Ioan; de atunci încoace, Evanghelia
Împãrãþiei lui Dumnezeu se propovã-
duieºte; ºi fiecare, ca sã intre în ea, dã
nãvalã. *Mat. 4.17; 11.12,13. Cap. 7.29.
17. Este* mai lesne sã treacã cerul ºi

pãmântul decât sã cadã o singurã
frânturã de slovã din Lege.

*Ps. 102.26,27. Isa. 40.8; 51.6. Mat. 5.18. 1 Pet. 1.25.
18. Oricine* îºi lasã nevasta ºi ia pe alta

de nevastã preacurveºte; ºi cine ia de
nevastã pe cea lãsatã de bãrbatul ei
preacurveºte.

*Mat. 5.32; 19.9. Marc. 10.11. 1 Cor. 7.10,11.

Pilda bogatului nemilostiv
19. Era un om bogat care se îmbrãca în

porfirã ºi in subþire; ºi în fiecare zi

ducea o viaþã plinã de veselie ºi strã-
lucire.
20. La uºa lui, zãcea un sãrac, numit

Lazãr, plin de bube.
21. ªi dorea mult sã se sature cu

firimiturile care cãdeau de la masa
bogatului; pânã ºi câinii veneau ºi-i
lingeau bubele.
22. Cu vremea, sãracul a murit; ºi a

fost dus de îngeri în sânul lui Avraam.
A murit ºi bogatul, ºi l-au îngropat.
23. Pe când era el în Locuinþa mor-

þilor, în chinuri, ºi-a ridicat ochii în
sus, a vãzut de departe pe Avraam ºi
pe Lazãr în sânul lui
24. ºi a strigat: „Pãrinte Avraame,

fie-þi milã de mine ºi trimite pe Lazãr
sã-ºi înmoaie vârful degetului în apã
ºi sã-mi rãcoreascã* limba; cãci gro-
zav sunt** chinuit în vãpaia aceasta.”

*Zah. 14.12. **Isa. 66.24. Marc. 9.44, etc.

25. „Fiule”, i-a rãspuns Avraam, „adu-þi*
aminte cã, în viaþa ta, tu þi-ai luat lucrurile
bune, ºi Lazãr ºi-a luat pe cele rele; acum
aici, el este mângâiat, iar tu eºti chinuit.

*Iov 21.13. Cap. 6.24.

26. Pe lângã toate acestea, între noi ºi
între voi este o prãpastie mare, aºa ca
cei ce ar vrea sã treacã de aici la voi
sau de acolo la noi sã nu poatã.”
27. Bogatul a zis: „Rogu-te, dar, pã-

rinte Avraame, sã trimiþi pe Lazãr în
casa tatãlui meu;
28. cãci am cinci fraþi, ºi sã le

adevereascã aceste lucruri, ca sã nu
vinã ºi ei în acest loc de chin.”
29. Avraam a rãspuns: „Au* pe Moise

ºi pe proroci; sã asculte de ei.”
*Isa. 8.20; 34.16. Ioan 5.39,45. Fapt. 15.21; 17.11.

30. „Nu, pãrinte Avraame”, a zis el,
„ci dacã se va duce la ei cineva din
morþi, se vor pocãi.”
31. ªi Avraam i-a rãspuns: „Dacã nu

ascultã pe Moise ºi pe proroci, nu vor
crede nici chiar* dacã ar învia cineva
din morþi.” *Ioan 12.10,11.

Prilejurile de pãcãtuire

17 1. Isus a zis ucenicilor Sãi: „Este*
cu neputinþã sã nu vinã prilejuri

de pãcãtuire; dar vai de acela prin care
vin! *Mat. 18.6,7. Marc. 9.42. 1 Cor. 11.19.

2. Ar fi mai de folos pentru el sã i se
lege o piatrã de moarã de gât ºi sã fie
aruncat în mare, decât sã facã pe unul
din aceºti micuþi sã pãcãtuiascã.
3. Luaþi seama la voi înºivã! 
Dacã* fratele tãu pãcãtuieºte împo-
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triva ta, mustrã-l**! ªi dacã-i pare rãu,
iartã-l!

*Mat. 18.15,21. **Lev. 19.17. Prov. 17.10. Iac. 5.19.

4. ªi, chiar dacã pãcãtuieºte împotriva
ta de ºapte ori pe zi, ºi de ºapte ori pe
zi se întoarce la tine ºi zice: „Îmi pare
rãu!”, sã-l ierþi.”
5. Apostolii au zis Domnului: „Mãreºte-ne

credinþa!”
6. ªi* Domnul a zis: „Dacã aþi avea

credinþã cât un grãunte de muºtar,
aþi zice dudului acestuia: „Dezrãdãci-
neazã-te ºi sãdeºte-te în mare”, ºi v-ar
asculta. *Mat. 17.20; 21.21. Marc. 9.23; 11.23.

Robi netrebnici
7. Cine dintre voi, dacã are un rob

care arã sau paºte oile, îi va zice, când
vine de la câmp: „Vino îndatã ºi ºezi
la masã“?
8. Nu-i va zice mai degrabã: „Gãteº-

te-mi* sã mãnânc, încinge-te ºi slu-
jeºte-mi pânã voi mânca ºi voi bea eu;
dupã aceea, vei mânca ºi vei bea ºi
tu“? *Cap. 12.37.

9. Va rãmâne el îndatorat faþã de robul
acela, pentru cã robul a fãcut ce-i
fusese poruncit? Nu cred.
10. Tot aºa ºi voi, dupã ce veþi face

tot ce vi s-a poruncit, sã ziceþi: „Suntem
niºte robi* netrebnici; am fãcut ce
eram datori sã facem.”

*Iov 22.3; 35.7. Ps. 16.2. Mat. 25.30. Rom. 3.12; 11.35. 
1 Cor. 9.16,17. Film. 11.

Cei zece leproºi
11. Isus mergea* spre Ierusalim ºi a

trecut printre Samaria ºi Galileea.
*Cap. 9.51,52. Ioan 4.4.

12. Pe când intra într-un sat, L-au
întâmpinat zece leproºi. Ei* au stat
departe, *Lev. 13.46.
13. ºi-au ridicat glasul ºi au zis:

„Isuse, Învãþãtorule, ai milã de noi!”
14. Când i-a vãzut Isus, le-a zis:

„Duceþi-vã* ºi arãtaþi-vã preoþilor!” ªi
pe când se duceau, au fost curãþaþi.

*Lev. 13.2; 14.2. Mat. 8.4. Cap. 5.14.
15. Unul din ei, când s-a vãzut vin-

decat, s-a întors, slãvind pe Dumnezeu
cu glas tare.
16. S-a aruncat cu faþa la pãmânt la

picioarele lui Isus ºi I-a mulþumit. Era
samaritean.
17. Isus a luat cuvântul ºi a zis: „Oare

n-au fost curãþaþi toþi cei zece? Dar
ceilalþi nouã unde sunt?
18. Nu s-a gãsit decât strãinul acesta

sã se întoarcã ºi sã dea slavã lui
Dumnezeu?”

19. Apoi* i-a zis: „Scoalã-te ºi pleacã;
credinþa ta te-a mântuit.”

*Mat. 9.22. Marc. 5.34; 10.52. Cap. 7.50; 8.48; 18.42.

Venirea Împãrãþiei lui Dumnezeu
20. Fariseii au întrebat pe Isus când

va veni Împãrãþia lui Dumnezeu.
Drept rãspuns, El le-a zis: „Împãrãþia
lui Dumnezeu nu vine în aºa fel ca sã
izbeascã privirile.
21. Nu* se va zice: „Uite-o aici!” sau:

„Uite-o acolo!” Cãci iatã cã Împãrãþia**
lui Dumnezeu este înãuntrul vostru.”

*Vers. 23. **Rom. 14.17.

Venirea Fiului omului
22. ªi a zis ucenicilor: „Vor* veni

zile când veþi dori sã vedeþi una din
zilele Fiului omului, ºi n-o veþi vedea.

*Mat. 9.15. Ioan 17.12.

23. Vi* se va zice: „Iatã-L aici, iatã-L
acolo!” Sã nu vã duceþi, nici sã nu-i
urmaþi. *Mat. 24.23. Marc. 13.21. Cap. 21.8.

24. Cãci*, cum iese fulgerul ºi
lumineazã de la o margine a cerului
pânã la cealaltã, aºa va fi ºi Fiul
omului în ziua Sa. *Mat. 24.27.

25. Dar* mai întâi trebuie sã sufere
multe ºi sã fie lepãdat de neamul
acesta. *Marc. 8.31; 9.31;10.33. Cap. 9.22.

26. Ce* s-a întâmplat în zilele lui
Noe se va întâmpla la fel ºi în zilele
Fiului omului: *Gen. 7. Mat. 24.37.

27. mâncau, beau, se însurau ºi se
mãritau pânã în ziua când a intrat Noe
în corabie; ºi a venit potopul ºi i-a
prãpãdit pe toþi.
28. Ce* s-a întâmplat în zilele lui  Lot se

va întâmpla aidoma: oamenii mâncau,
beau, cumpãrau, vindeau, sãdeau, zideau;

*Gen. 19.

29. dar*, în ziua când a ieºit Lot din
Sodoma, a plouat foc ºi pucioasã din
cer ºi i-a pierdut pe toþi. *Gen. 19.16,24.

30. Tot aºa va fi ºi în ziua când Se*
va arãta Fiul omului. *2 Tes. 1.7.

31. În ziua aceea, cine* va fi pe aco-
periºul casei ºi îºi va avea vasele în casã
sã nu se coboare sã le ia; ºi cine va fi pe
câmp, de asemenea, sã nu se mai
întoarcã. *Mat. 24.17. Marc. 13.15.

32. Aduceþi-vã* aminte de nevasta lui
Lot. *Gen. 19.26.

33. Oricine* va cãuta sã-ºi scape viaþa
o va pierde; ºi oricine o va pierde o va
gãsi.

*Mat. 10.39; 16.25. Marc. 8.35. Cap. 9.24. Ioan 12.25.

34. Vã spun* cã, în noaptea aceea,
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doi inºi vor fi în acelaºi pat, unul va fi
luat, ºi altul va fi lãsat;

*Mat. 24.40,41. 1 Tes. 4.17.

35. douã femei vor mãcina împreunã:
una va fi luatã, ºi alta va fi lãsatã.
36. Doi bãrbaþi vor fi la câmp: unul

va fi luat, ºi altul va fi lãsat.”
37. Ucenicii L-au întrebat: „Unde,

Doamne?” Iar El a rãspuns: „Unde* va
fi trupul acolo se vor strânge vulturii.”

*Iov 39.30. Mat. 24.28.

Pilda judecãtorului nedrept

181. Isus le-a spus o pildã, ca sã le
arate cã trebuie sã se roage*

necurmat ºi sã nu se lase. *Cap. 11.5; 
21.36. Rom. 12.12. Efes. 6.18. Col. 4.2. 1 Tes. 5.17.

2. El le-a zis: „Într-o cetate era un
judecãtor care de Dumnezeu nu se
temea, ºi de oameni nu se ruºina.
3. În cetatea aceea era ºi o vãduvã

care venea des la el ºi-i zicea: „Fã-mi
dreptate în cearta cu pârâºul meu.”
4. Multã vreme n-a voit sã-i facã

dreptate. Dar, în urmã, ºi-a zis: „Mãcar
cã de Dumnezeu nu mã tem, ºi de oameni
nu mã ruºinez,
5. totuºi, pentru cã* vãduva aceasta

mã tot necãjeºte, îi voi face dreptate,
ca sã nu tot vinã sã-mi batã capul.”

*Cap. 11.8.

6. Domnul a adãugat: „Auziþi ce zice
judecãtorul nedrept?
7. ªi Dumnezeu* nu va face dreptate

aleºilor Lui care strigã zi ºi noapte
cãtre El, mãcar cã zãboveºte faþã de
ei? *Apoc. 6.10.

8. Vã spun cã* le va face dreptate în
curând. Dar când va veni Fiul omului,
va gãsi El credinþã pe pãmânt?”

*Evr. 10.37. 2 Pet. 3.8,9.

Pilda vameºului ºi a fariseului
9. A mai spus ºi pilda aceasta pentru

unii care* se încredeau în ei înºiºi cã
sunt neprihãniþi ºi dispreþuiau pe
ceilalþi. *Cap. 10.29; 16.15.

10. „Doi oameni s-au suit la Templu
sã se roage; unul era fariseu, ºi altul
vameº.
11. Fariseul stãtea* în picioare ºi a

început sã se roage în sine astfel:
„Dumnezeule**, Îþi mulþumesc cã nu sunt
ca ceilalþi oameni, hrãpãreþi, nedrepþi,
preacurvari sau chiar ca vameºul acesta.

*Ps. 135.2. **Isa. 1.15; 58.2. Apoc. 3.17.

12. Eu postesc de douã ori pe sãptã-
mânã, dau zeciuialã din toate veni-
turile mele.”

13. Vameºul stãtea departe ºi nu îndrãz-
nea nici ochii sã ºi-i ridice spre cer; ci
se bãtea în piept ºi zicea: „Dumnezeule,
ai milã de mine, pãcãtosul!”
14. Eu vã spun cã mai degrabã omul

acesta s-a coborât acasã socotit nepri-
hãnit decât celãlalt. Cãci* oricine se
înalþã va fi smerit; ºi oricine se smereºte
va fi înãlþat.”

*Iov 22.29. Mat. 23.12. Cap. 14.11. Iac. 4.6. 1 Pet. 5.5,6.

Copilaºii
15. I-au* adus ºi niºte copilaºi, ca sã

Se atingã de ei. Dar ucenicii, când au
vãzut lucrul acesta, au certat pe aceia
care-i aduceau. *Mat. 19.13. Marc. 10.13.

16. Isus a chemat la Sine pe copilaºi
ºi a zis: „Lãsaþi copilaºii sã vinã la
Mine, ºi nu-i opriþi; cãci Împãrãþia lui
Dumnezeu este a* unora ca ei.

*1 Cor. 14.20. 1 Pet. 2.2.

17. Adevãrat* vã spun cã oricine nu
va primi Împãrãþia lui Dumnezeu ca
un copilaº, cu nici un chip nu va intra
în ea.” *Marc. 10.15.

Tânãrul bogat
18. Un* fruntaº a întrebat pe Isus:

„Bunule Învãþãtor, ce trebuie sã fac ca
sã moºtenesc viaþa veºnicã?”

*Mat. 19.16. Marc. 10.17.

19. „Pentru ce Mã numeºti bun?”, i-a
rãspuns Isus. „Nimeni nu este bun
decât Unul singur: Dumnezeu.
20. ªtii poruncile: „Sã* nu preacur-

veºti; sã nu ucizi; sã nu furi; sã nu faci
o mãrturisire mincinoasã; sã cinsteºti**
pe tatãl tãu ºi pe mama ta.”
*Exod 20.12,16. Deut. 5.16,20. Rom. 13.9. **Efes. 6.2. Col.
3.20.

21. „Toate aceste lucruri”, I-a zis el, 
„le-am pãzit din tinereþea mea.”
22. Când a auzit Isus aceste vorbe, 

i-a zis: „Îþi mai lipseºte un lucru:
vinde* tot ce ai, împarte la sãraci, ºi vei
avea o comoarã în ceruri. Apoi, vino ºi
urmeazã-Mã.”

*Mat. 6.19,20; 19.21. 1 Tim. 6.19.

23. Când a auzit el aceste cuvinte, 
s-a întristat de tot; cãci era foarte
bogat.
24. Isus a vãzut cã s-a întristat de tot ºi

a zis: „Cât* de anevoie vor intra în
Împãrãþia lui Dumnezeu cei ce au
avuþii! *Prov. 11.28. Mat. 19.23. Marc. 10.23.

25. Fiindcã mai lesne este sã treacã o
cãmilã prin urechea acului decât sã
intre un om bogat în Împãrãþia lui
Dumnezeu.”
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26. Cei ce-L ascultau au zis: „Atunci
cine poate fi mântuit?”
27. Isus a rãspuns: „Ce* este cu

neputinþã la oameni este cu putinþã la
Dumnezeu.” *Ier. 32.17.

28. Atunci* Petru a zis: „Iatã cã noi
am lãsat totul ºi Te-am urmat.”

*Zah. 8.6. Mat. 19.26,27. Cap. 1.37.

29. ªi Isus le-a zis: „Adevãrat vã spun cã
nu este nimeni* care sã-ºi fi lãsat casa,
sau nevasta, sau fraþii, sau pãrinþii, sau
copiii, pentru Împãrãþia lui Dumnezeu,

*Deut. 33.9.

30. ºi sã* nu primeascã mult mai mult
în veacul acesta de acum, iar în veacul
viitor, viaþa veºnicã.” *Iov 42.10.

Isus vesteºte moartea ºi învierea Sa
31. Isus* a luat cu Sine pe cei

doisprezece ºi le-a zis: „Iatã cã ne
suim la Ierusalim, ºi tot ce** a fost
scris prin proroci despre Fiul omului
se va împlini.

*Mat. 16.21; 17.22; 10.17. Marc. 10.32. **Ps. 22. Isa. 53.

32. Cãci va* fi dat în mâna Neamu-
rilor; Îl vor batjocori, Îl vor ocãrî, Îl vor
scuipa; *Mat. 27.2. Cap. 23.1. Ioan 18.28. Fapt. 3.13.

33. ºi, dupã ce-L vor bate cu nuiele,
Îl vor omorî, dar a treia zi va învia.”
34. Ei* n-au înþeles nimic din aceste

lucruri: cãci vorbirea aceasta era ascunsã
pentru ei ºi nu pricepeau ce le spunea
Isus.

*Marc. 9.32. Cap. 2.50; 9.45. Ioan 10.6; 12.16.

Vindecarea unui orb la Ierihon
35. Pe* când Se apropia Isus de

Ierihon, un orb ºedea lângã drum ºi
cerºea. *Mat. 20.29. Marc. 10.46.

36. Când a auzit norodul trecând, a
întrebat ce este.
37. I-au spus: „Trece Isus din Naza-

ret.”
38. ªi el a strigat: „Isuse, Fiul lui

David, ai milã de mine!”
39. Cei ce mergeau înainte îl certau

sã tacã; dar el þipa ºi mai tare: „Fiul
lui David, ai milã de mine!”
40. Isus S-a oprit ºi a poruncit sã-l

aducã la El; ºi, dupã ce s-a apropiat, 
l-a întrebat:
41. „Ce vrei sã-þi fac?” „Doamne”, a

rãspuns el, „sã-mi capãt vederea.”
42. ªi Isus i-a zis: „Capãtã-þi vede-

rea. Credinþa* ta te-a mântuit.”
*Cap. 17.19.

43. Numaidecât, orbul ºi-a cãpãtat
vederea ºi a mers* dupã Isus, slãvind
pe Dumnezeu. Tot norodul, când a

vãzut cele întâmplate, a dat laudã lui
Dumnezeu. *Cap. 5.26. Fapt. 4.21; 11.18.

Zacheu

191. Isus a intrat în Ierihon ºi trecea
prin cetate.

2. ªi un om bogat, numit Zacheu, mai
marele vameºilor,
3. cãuta sã vadã care este Isus; dar nu

putea din pricina norodului, cãci era
mic de staturã.
4. A alergat înainte ºi s-a suit într-un

dud ca sã-L vadã; pentru cã pe drumul
acela avea sã treacã.
5. Isus, când a ajuns la locul acela,

ªi-a ridicat ochii în sus ºi i-a zis:
„Zachee, dã-te jos degrabã, cãci astãzi
trebuie sã rãmân în casa ta.”
6. Zacheu s-a dat jos în grabã ºi L-a

primit cu bucurie.
7. Când au vãzut lucrul acesta, toþi

cârteau ºi ziceau: „A* intrat sã gãzdu-
iascã la un om pãcãtos!” *Mat. 9.11. Cap. 5.30.
8. Dar Zacheu a stat înaintea Dom-

nului ºi I-a zis: „Iatã, Doamne, jumã-
tate din avuþia mea o dau sãracilor; ºi,
dacã am nãpãstuit* pe cineva cu ceva,
îi dau înapoi** împãtrit.”

*Cap. 3.14. **Exod 22.1. 1 Sam. 12.3. 2 Sam. 12.6.
9. Isus i-a zis: „Astãzi a intrat mân-

tuirea în casa aceasta, cãci ºi* el este
fiul** lui Avraam.

*Rom. 4.11,12,16. Gal. 3.7. **Cap. 13.16.
10. Pentru cã* Fiul omului a venit sã

caute ºi sã mântuiascã ce era pierdut.”
* Mat. 10.6; 15.24; 18.11.

Pilda polilor
11. Pe când ascultau ei aceste lucruri,

Isus a mai spus o pildã, pentru cã era
aproape de Ierusalim, ºi ei* credeau cã
Împãrãþia lui Dumnezeu are sã se arate
îndatã. *Fapt. 1.6.
12. Deci* a zis: „Un om de neam

mare s-a dus într-o þarã depãrtatã, ca
sã-ºi ia o împãrãþie, ºi apoi sã se
întoarcã. *Mat. 25.14. Marc. 13.34.
13. A chemat zece din robii sãi, le-a

dat zece poli1 ºi le-a zis: „Puneþi-i în
negoþ pânã mã voi întoarce.”
14. Dar* cetãþenii lui îl urau; ºi au

trimis dupã el o solie sã-i spunã: „Nu
vrem ca omul acesta sã împãrãþeascã
peste noi.” *Ioan 1.11.
15. Când s-a întors înapoi, dupã ce îºi

luase împãrãþia, a spus sã cheme pe
robii aceia, cãrora le dãduse banii, ca
sã vadã cât câºtigase fiecare cu ei din
negoþ.
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16. Cel dintâi a venit ºi i-a zis:
„Doamne, polul tãu a mai adus zece
poli.”
17. El i-a zis: „Bine, rob bun; fiindcã

ai fost credincios* în puþine lucruri,
primeºte cârmuirea a zece cetãþi.”

*Mat. 25.21. Cap. 16.10.

18. A venit al doilea ºi i-a zis:
„Doamne, polul tãu a mai adus cinci
poli.”
19. El i-a zis ºi lui: „Primeºte ºi tu

cârmuirea a cinci cetãþi.”
20. A venit un altul ºi i-a zis:

„Doamne, iatã-þi polul pe care l-am
pãstrat învelit într-un ºtergar;
21. cãci* m-am temut de tine, fiindcã

eºti un om aspru; iei ce n-ai pus ºi
seceri ce n-ai semãnat.” *Mat. 25.24.

22. Stãpânul i-a zis: „Rob rãu; te voi
judeca dupã* cuvintele tale. ªtiai** cã
sunt un om aspru, care iau ce n-am pus
ºi secer ce n-am semãnat;

*2 Sam. 1.16. Iov 15.6. Mat. 12.37. **Mat. 25.26.

23. atunci de ce nu mi-ai pus banii la
zarafi, pentru ca, la întoarcerea mea,
sã-i fi luat înapoi cu dobândã?”
24. Apoi a zis celor ce erau de faþã:

„Luaþi-i polul ºi daþi-l celui ce are
zece poli.”
25. „Doamne”, i-au zis ei, „el are zece

poli.”
26. Iar el le-a zis: „Vã spun cã* celui

ce are, i se va da; dar de la cel ce 
n-are, se va lua chiar ºi ce are.

*Mat. 13.12; 25.29. Marc. 4.25. Cap. 8.18.

27. Cât despre vrãjmaºii mei, care 
n-au vrut sã împãrãþesc eu peste ei,
aduceþi-i încoace ºi tãiaþi-i înaintea
mea.”
28. Dupã ce a vorbit astfel, Isus a

pornit* în frunte ºi Se suia spre
Ierusalim. *Marc. 10.32.

Intrarea lui Isus în Ierusalim
29. Când* S-a apropiat de Betfaghe ºi

de Betania, înspre muntele numit al
Mãslinilor, Isus a trimis pe doi din
ucenicii Sãi *Mat. 21. Marc. 11.1.

30. ºi le-a zis: „Duceþi-vã în satul
dinaintea voastrã. Când veþi intra în
el, veþi gãsi un mãgãruº legat, pe care
n-a încãlecat nimeni niciodatã: dez-
legaþi-l ºi aduceþi-Mi-l.
31. Dacã vã va întreba cineva: „Pen-

tru ce-l dezlegaþi?”, sã-i spuneþi aºa:
„Pentru cã Domnul are trebuinþã de
el.”
32. Cei ce fuseserã trimiºi s-au dus ºi

au gãsit aºa cum le spusese Isus.

33. Pe când dezlegau mãgãruºul,
stãpânii lui le-au zis: „Pentru ce dezle-
gaþi mãgãruºul?”
34. Ei au rãspuns: „Domnul are

trebuinþã de el.”
35. ªi au adus mãgãruºul la Isus.

Apoi* ºi-au aruncat hainele pe el ºi au
aºezat pe Isus, cãlare deasupra.

*2 Împ. 9.13. Mat. 21.7. Marc. 11.7. Ioan 12.14.

36. Pe când* mergea Isus, oamenii îºi
aºterneau hainele pe drum. *Mat. 21.8.

37. ªi când S-a apropiat de Ierusalim,
spre coborâºul Muntelui Mãslinilor,
toatã mulþimea ucenicilor, plinã de
bucurie, a început sã laude pe Dum-
nezeu cu glas tare pentru toate minu-
nile pe care le vãzuserã.
38. Ei ziceau: „Binecuvântat* este

Împãratul care vine în Numele Dom-
nului! Pace** în cer ºi slavã în locurile
preaînalte!”

*Ps. 118.26. Cap. 13.35. **Cap. 2.14. Efes. 2.14.

39. Unii farisei din norod au zis lui
Isus: „Învãþãtorule, ceartã-Þi uce-
nicii!”
40. ªi El a rãspuns: „Vã spun cã, dacã

vor tãcea ei, pietrele* vor striga.”
*Hab. 2.11.

Isus plânge pentru cetate
41. Când S-a apropiat de cetate ºi a

vãzut-o, Isus a* plâns pentru ea 
*Ioan 11.35.

42. ºi a zis: „Dacã ai fi cunoscut ºi tu,
mãcar în aceastã zi, lucrurile care
puteau sã-þi dea pacea! Dar acum, ele
sunt ascunse de ochii tãi.
43. Vor veni peste tine zile, când

vrãjmaºii tãi te vor înconjura* cu
ºanþuri, te vor împresura ºi te vor
strânge din toate pãrþile:

*Isa. 29.3,4. Ier. 6.3,6. Cap. 21.20.
44. te* vor face una cu pãmântul, pe

tine ºi pe copiii tãi din mijlocul tãu; ºi
nu** vor lãsa în tine piatrã pe piatrã,
pentru cã† n-ai cunoscut vremea când
ai fost cercetatã.”
*1 Împ. 9.7,8. Mica 3.12. **Mat. 24.2. Marc. 13.2. Cap. 21.6.
†Dan. 9.24. Cap. 1.68,78. 1 Pet. 2.12.

Izgonirea vânzãtorilor din Templu
45. În* urmã a intrat în Templu ºi a

început sã scoatã afarã pe cei ce
vindeau ºi cumpãrau în el.

*Mat. 21.12. Marc. 11.11,15. Ioan 2.14,15.
46. ªi le-a zis: „Este scris*: „Casa

Mea va fi o casã de rugãciune. Dar
voi** aþi fãcut din ea o peºterã de
tâlhari.” *Isa. 56.7. **Ier. 7.11.

47. Isus învãþa în toate zilele pe
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norod în Templu. ªi preoþii cei mai de
seamã*, cãrturarii ºi bãtrânii norodului
cãutau sã-L omoare;

*Marc. 11.18. Ioan 7.19; 8.37.

48. dar nu ºtiau cum sã facã, pentru
cã tot norodul Îi sorbea vorbele de pe
buze.

Puterea lui Isus

20 1. Într-una* din acele zile, când
învãþa Isus norodul în Templu ºi

propovãduia Evanghelia, au venit deo-
datã la El preoþii cei mai de seamã ºi
cãrturarii cu bãtrânii *Mat. 21.23.

2. ºi I-au zis: „Spune-ne, cu* ce
putere faci Tu aceste lucruri sau cine
Þi-a dat puterea aceasta?” *Fapt. 4.7; 7.27.

3. Drept rãspuns, El le-a zis: „Am sã
vã pun ºi Eu o întrebare. Spuneþi-Mi:
4. Botezul lui Ioan venea din cer sau

de la oameni?”
5. Dar ei cugetau astfel între ei:

„Dacã rãspundem: „Din cer”, va zice:
„Atunci de ce nu l-aþi crezut?”
6. ªi dacã rãspundem: „De la oameni”,

tot norodul ne va ucide cu pietre; cãci*
este încredinþat cã Ioan era un proroc.”

*Mat. 14.5; 21.26. Cap. 7.29.

7. Atunci au rãspuns cã nu ºtiu de
unde venea botezul lui Ioan.
8. ªi Isus le-a zis: „Nici Eu n-am sã

vã spun cu ce putere fac aceste
lucruri.”

Pilda vierilor
9. Apoi a început sã spunã norodului

pilda aceasta: „Un* om a sãdit o vie, a
arendat-o unor vieri ºi a plecat într-o
altã þarã, pentru o vreme îndelungatã.

*Mat. 21.33. Marc. 12.1.

10. La vremea roadelor, a trimis la
vieri un rob, ca sã-i dea partea lui din
rodul viei. Vierii l-au bãtut ºi l-au
trimis înapoi cu mâinile goale.
11. A mai trimis un alt rob; ei l-au

bãtut ºi pe acela, l-au batjocorit ºi 
l-au trimis înapoi cu mâinile goale.
12. A mai trimis un al treilea rob; ei

l-au rãnit ºi pe acela ºi l-au scos
afarã.
13. Stãpânul viei a zis: „Ce sã fac?

Am sã trimit pe fiul meu preaiubit;
poate cã îl vor primi cu cinste.”
14. Dar vierii, când l-au vãzut, s-au

sfãtuit între ei ºi au zis: „Iatã moºteni-
torul; veniþi sã-l ucidem, ca moºtenirea
sã fie a noastrã.”
15. ªi l-au scos afarã din vie ºi l-au

omorât. Acum, ce le va face stãpânul
viei?
16. Va veni, va pierde pe vierii aceia,

ºi via o va da altora.” Când au auzit ei
cuvintele acestea, au zis: „Nicidecum!”
17. Dar Isus i-a privit drept în faþã ºi

a zis: „Ce înseamnã cuvintele acestea
care au fost scrise: „Piatra* pe care au
lepãdat-o zidarii a ajuns sã fie pusã în
capul unghiului“? *Ps. 118.22. Mat. 21.42.

18. Oricine va cãdea peste piatra
aceasta va fi zdrobit de ea: ºi* pe
acela peste care va cãdea ea, îl va
spulbera”. *Dan. 2.34,35. Mat. 21.44.

19. Preoþii cei mai de seamã ºi cãrtu-
rarii cãutau sã punã mâna pe El chiar
în ceasul acela, dar se temeau de norod.
Pricepuserã cã Isus spusese pilda
aceasta împotriva lor.

Birul cezarului
20. Au* început sã pândeascã pe Isus;

ºi au trimis niºte iscoditori care se
prefãceau cã sunt neprihãniþi ca sã-L
prindã cu vorba ºi sã-L dea pe mâna
stãpânirii ºi pe mâna puterii dregãto-
rului. *Mat. 22.15.

21. Iscoditorii aceºtia L-au întrebat:
„Învãþãtorule*, ºtim cã vorbeºti ºi înveþi
pe oameni drept ºi cã nu cauþi la faþa
oamenilor, ci-i înveþi calea lui Dumnezeu
în adevãr. *Mat. 22.16. Marc. 12.14.

22. Se cuvine sã plãtim bir cezarului
sau nu?”
23. Isus le-a priceput viclenia ºi le-a

rãspuns: „Pentru ce Mã ispitiþi?
24. Arãtaþi-Mi un ban1. Al cui chip ºi

ale cui slove sunt scrise pe el?” „Ale
cezarului”, au rãspuns ei.
25. Atunci El le-a zis: „Daþi, dar,

cezarului ce este al cezarului, ºi lui
Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.”
26. Nu L-au putut prinde cu vorba

înaintea norodului; ci, miraþi de rãspunsul
Lui, au tãcut.

Despre înviere
27. Unii* din saduchei, care** zic cã

nu este înviere, s-au apropiat ºi au
întrebat pe Isus:

*Mat. 22.23. Marc. 12.18. **Fapt. 23.6,8.
28. „Învãþãtorule, iatã ce ne-a scris

Moise*: „Dacã moare fratele cuiva,
având nevastã, dar fãrã sã aibã copii,
fratele lui sã ia pe nevasta lui ºi sã
ridice urmaº fratelui sãu.” *Deut. 25.5.

29. Au fost, dar, ºapte fraþi. Cel dintâi
s-a însurat, ºi a murit fãrã copii.
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1. Greceºte: dinar

30. Pe nevasta lui, a luat-o al doilea;
ºi a murit ºi el fãrã copii.
31. A luat-o ºi al treilea ºi tot aºa toþi

ºapte; ºi au murit fãrã sã lase copii.
32. La urma tuturor, a murit ºi

femeia.
33. Deci, la înviere, nevasta cãruia

dintre ei va fi femeia? Fiindcã toþi
ºapte au avut-o de nevastã.”
34. Isus le-a rãspuns: „Fiii veacului

acestuia se însoarã ºi se mãritã;
35. dar cei ce vor fi gãsiþi vrednici sã

aibã parte de veacul viitor ºi de
învierea dintre cei morþi, nici nu se
vor însura, nici nu se vor mãrita.
36. Pentru cã nici nu vor putea muri,

cãci vor fi* ca îngerii. ªi vor fi fiii lui
Dumnezeu, fiind** fii ai învierii.

*1 Cor. 15.42,49,52. 1 Ioan 3.2. **Rom. 8.23.

37. Dar cã morþii învie, a* arãtat
însuºi Moise, în locul unde este
vorba despre „Rug” când numeºte pe
Domnul: „Dumnezeul lui Avraam,
Dumnezeul lui Isaac ºi Dumnezeul lui
Iacov.” *Exod 3.6.

38. Dar Dumnezeu nu este un
Dumnezeu al celor morþi, ci al celor
vii, cãci pentru El toþi* sunt vii.”

*Rom. 6.10,11.

39. Unii din cãrturari au luat cuvântul
ºi au zis: „Învãþãtorule, bine ai zis.”
40. ªi nu mai îndrãzneau sã-I mai

punã nici o întrebare.

Al cui fiu este Hristosul?
41. Isus le-a zis: „Cum* se zice cã

Hristosul este fiul lui David?
*Mat. 22.42. Marc. 12.35.

42. Cãci însuºi David zice în cartea
Psalmilor: „Domnul a zis* Domnului
meu: „ªezi la dreapta Mea,

*Ps. 110.1. Fapt. 2.34.

43. pânã voi pune pe vrãjmaºii Tãi
sub picioarele Tale.”
44. Deci David Îl numeºte Domn;

atunci cum este El fiul lui?”

Cãrturarii mustraþi de Isus
45. Atunci* a zis ucenicilor Sãi, în

auzul întregului norod:
*Mat. 23.1. Marc. 12.38.

46. „Pãziþi-vã* de cãrturari, cãrora le
place sã se plimbe în haine lungi ºi sã
le facã** lumea plecãciuni prin pieþe;
ei umblã dupã scaunele dintâi în
sinagogi ºi dupã locurile dintâi la
ospeþe; *Mat. 23.5. **Cap. 11.43.

47. ºi* casele vãduvelor le mãnâncã,

în timp ce, de ochii lumii, fac rugã-
ciuni lungi. De aceea vor lua o mai
mare osândã.” *Mat. 23.14.

Vãduva sãracã

21 1. Isus ªi-a ridicat ochii ºi a*
vãzut pe niºte bogaþi care îºi arun-

cau darurile în vistierie. *Marc. 12.41.

2. A vãzut ºi pe o vãduvã sãracã,
aruncând acolo doi bãnuþi.
3. ªi a zis: „Adevãrat vã spun cã*

aceastã vãduvã sãracã a aruncat mai
mult decât toþi ceilalþi; *2 Cor. 8.12

4. cãci toþi aceºtia au aruncat la daruri
din prisosul lor; dar ea a aruncat, din
sãrãcia ei, tot ce avea ca sã trãiascã.”

Nimicirea
Ierusalimului ºi venirea Fiului omului
5. Pe când vorbeau unii* despre Templu,

cã era împodobit cu pietre frumoase ºi
daruri, Isus a zis:

*Mat. 24.1. Marc. 13.1

6. „Vor veni zile când nu va* rãmâne
aici piatrã pe piatrã care sã nu fie
dãrâmatã.” *Cap. 19.44

7. „Învãþãtorule”, L-au întrebat ei,
„când se vor întâmpla toate aceste
lucruri? ªi care va fi semnul când se
vor întâmpla aceste lucruri?”
8. Isus a rãspuns: „Bãgaþi de seamã*

sã nu vã amãgeascã cineva. Cãci vor
veni mulþi în Numele Meu ºi vor zice:
„Eu sunt Hristosul” ºi „Vremea se
apropie.” Sã nu mergeþi dupã ei.

*Mat. 24.4. Marc. 13.5. Efes. 5.6. 2 Tes. 2.3.

9. Când veþi auzi de rãzboaie ºi de
rãscoale, sã nu vã înspãimântaþi;
pentru cã întâi trebuie sã se întâmple
aceste lucruri. Dar sfârºitul nu va fi
îndatã.”
10. „Apoi*”, le-a zis El, „un neam se va

scula împotriva altui neam, ºi o împãrãþie
împotriva altei împãrãþii.

*Mat. 24.7.

11. Pe alocuri vor fi mari cutremure
de pãmânt, foamete ºi ciumã; vor fi
arãtãri înspãimântãtoare ºi semne mari
în cer.
12. Dar* înainte de toate acestea, vor

pune mâinile pe voi ºi vã vor prigoni:
vã vor da pe mâna sinagogilor, vã vor
arunca în** temniþe, vã vor târî† îna-
intea împãraþilor ºi înaintea dregãto-
rilor, din†† pricina Numelui Meu.
*Marc. 13.9. Apoc. 2.10. **Fapt. 4.3; 5.18; 12.4; 16.24. †Fapt.
25.23. ††1 Pet. 2.13.

13. Aceste lucruri vi* se vor întâmpla
ca sã fiþi mãrturie. *Filp. 1.28. 2 Tes. 1.5.

LUCA 20, 21 1017



14. Þineþi bine minte* sã nu vã
gândiþi mai dinainte ce veþi rãspunde;

*Mat. 10.19. Marc. 13.11. Cap. 12.11.

15. cãci vã voi da o gurã ºi o înþelep-
ciune cãreia nu-i vor putea rãspunde,
nici sta împotrivã* toþi potrivnicii
voºtri. *Fapt. 6.10.

16. Veþi* fi daþi în mâinile lor pânã ºi
de pãrinþii, fraþii, rudele ºi prietenii
voºtri; ºi vor omorî pe mulþi** dintre
voi. *Mica 7.6. Marc. 13.12. **Fapt. 7.59; 12.2.

17. Veþi* fi urâþi de toþi din pricina
Numelui Meu. *Mat. 10.22.

18. Dar* nici un pãr din cap nu vi se
va pierde. *Mat. 10.30.

19. Prin rãbdarea voastrã, vã veþi
câºtiga sufletele voastre.

Îndemn la veghere
20. Când* veþi vedea Ierusalimul

înconjurat de oºti, sã ºtiþi cã atunci
pustiirea lui este aproape.

*Mat. 24.15. Marc. 13.14.

21. Atunci, cei din Iudeea sã fugã la
munþi, cei din mijlocul Ierusalimului
sã iasã afarã din el, ºi cei de prin
ogoare sã nu intre în el.
22. Cãci zilele acelea vor fi zile de

rãzbunare, ca sã* se împlineascã tot ce
este scris. *Dan. 9.26,27. Zah. 11.1.

23. Vai* de femeile care vor fi
însãrcinate ºi de cele ce vor da þâþã în
acele zile! Pentru cã va fi o strâmto-
rare mare în þarã ºi mânie împotriva
norodului acestuia. *Mat. 24.19.

24. Vor cãdea sub ascuþiºul sabiei,
vor fi luaþi robi printre toate neamu-
rile; ºi Ierusalimul va fi cãlcat în
picioare de Neamuri, pânã* se vor
împlini vremurile Neamurilor.

*Dan. 9.27; 12.7. Rom. 11.25.

25. Vor* fi semne în soare, în lunã ºi
în stele. ªi pe pãmânt va fi strâmtorare
printre neamuri, care nu vor ºti ce sã
facã la auzul urletului mãrii ºi al
valurilor; *Mat. 24.29. Marc. 13.24. 2 Pet. 3.10,12.

26. oamenii îºi vor da sufletul de
groazã, în aºteptarea lucrurilor care se
vor întâmpla pe pãmânt; cãci* puterile
cerurilor vor fi clãtinate. *Mat. 24.29.

27. Atunci vor vedea pe Fiul omului
venind* pe un nor cu putere ºi slavã
mare. *Mat. 24.30. Apoc. 1.7; 14.14.

28. Când vor începe sã se întâmple
aceste lucruri, sã vã uitaþi în sus ºi sã
vã ridicaþi capetele, pentru cã izbãvirea
voastrã se* apropie.” *Rom. 8.19,23.

29. ªi* le-a spus o pildã: „Vedeþi
smochinul ºi toþi copacii.

*Mat. 24.32. Marc. 13.28.

30. Când înfrunzesc, ºi-i vedeþi, voi
singuri cunoaºteþi cã de acum vara
este aproape.
31. Tot aºa, când veþi vedea întâm-

plându-se aceste lucruri, sã ºtiþi cã
Împãrãþia lui Dumnezeu este aproape.
32. Adevãrat vã spun cã nu va trece

neamul acesta, pânã când se vor
împlini toate aceste lucruri.
33. Cerul* ºi pãmântul vor trece, dar

cuvintele Mele nu vor trece. *Mat. 24.35.

34. Luaþi seama* la voi înºivã, ca nu
cumva sã vi se îngreuieze inimile cu
îmbuibare de mâncare ºi bãuturã ºi cu
îngrijorãrile vieþii acesteia, ºi astfel
ziua aceea sã vinã fãrã veste asupra
voastrã. *Rom. 13.13. 1 Tes. 5.6. 1 Pet. 4.7.

35. Cãci ziua aceea va veni ca* un laþ
peste toþi cei ce locuiesc pe toatã faþa pã-
mântului. *1 Tes. 5.2. 2 Pet. 3.10. Apoc. 3.3; 16.15.

36. Vegheaþi, dar, în tot timpul* ºi
rugaþi-vã**, ca sã aveþi putere sã
scãpaþi de toate lucrurile acestea care
se vor întâmpla ºi sã staþi† în picioare
înaintea Fiului omului.” *Mat. 24.42; 
25.13. Marc. 13.33. **Cap. 18.1. †Ps. 1.5. Efes. 6.13.

37. Ziua, Isus învãþa* pe norod în
Templu, iar** noaptea Se ducea de o
petrecea în muntele care se cheamã
Muntele Mãslinilor. *Ioan 8.1,2. **Cap. 22.39.

38. ªi tot norodul venea dis-de-dimi-
neaþã la El în Templu, ca sã-L asculte.

Sfat împotriva lui Isus

22 1. Praznicul Azimelor, numit Paºtile,
se* apropia. *Mat. 26.2. Marc. 14.1.

2. Preoþii cei mai de seamã ºi cãrtu-
rarii cãutau* un mijloc cum sã omoare
pe Isus; cãci se temeau de norod.

*Ps. 2.2. Ioan 11.47. Fapt. 4.27.

3. Dar* Satana a intrat în Iuda, zis ºi
Iscarioteanul, care era din numãrul
celor doisprezece.

*Mat. 26.14. Marc. 14.10. Ioan 13.2,27.

4. Iuda s-a dus sã se înþeleagã cu
preoþii cei mai de seamã ºi cu cãpe-
teniile strãjerilor Templului cum sã-L
dea în mâinile lor.
5. Ei s-au bucurat ºi au cãzut* la

învoialã sã-i dea bani. *Zah. 11.12.

6. Dupã ce le-a fãgãduit cã li-L va da
în mâini, Iuda cãuta un prilej nimerit
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sã dea pe Isus în mâinile lor, fãrã
ºtirea norodului.

Prãznuirea Paºtilor
7. Ziua* praznicului Azimelor, în care

trebuiau jertfite paºtile, a venit.
*Mat. 26.17. Marc. 14.12.

8. ªi Isus a trimis pe Petru ºi pe Ioan
ºi le-a zis: „Duceþi-vã de pregãtiþi-ne
paºtile, ca sã mâncãm.”
9. „Unde voieºti sã pregãtim?”, L-au

întrebat ei.
10. El le-a rãspuns: „Iatã, când veþi

intra în cetate, vã va ieºi înainte un
om, ducând un ulcior cu apã; mergeþi
dupã el în casa în care va intra 
11. ºi spuneþi stãpânului casei: „Învã-

þãtorul îþi zice: „Unde este odaia pentru
oaspeþi în care sã mãnânc paºtile cu
ucenicii Mei?”
12. ªi are sã vã arate o odaie mare de

sus, aºternutã gata: acolo sã pregãtiþi
paºtile.”
13. Ei au plecat ºi au gãsit aºa cum le

spusese El. ªi au pregãtit paºtile.
14. Când* a sosit ceasul, Isus a ºezut

la masã cu cei doisprezece apostoli.
*Mat. 26.20. Marc. 14.17.

15. El le-a zis: „Am dorit mult sã
mãnânc paºtile acestea cu voi înainte
de patima Mea;
16. cãci vã spun cã de acum încolo nu

le voi mai mânca, pânã* la împlinirea
lor în Împãrãþia lui Dumnezeu.”

*Cap. 14.15. Fapt. 10.41. Apoc. 19.9.

17. ªi a luat un pahar, a mulþumit
lui Dumnezeu ºi a zis: „Luaþi paharul
acesta ºi împãrþiþi-l între voi;
18. pentru cã vã spun* cã nu voi mai

bea de acum încolo din rodul viþei,
pânã când va veni Împãrãþia lui Dum-
nezeu.” *Mat. 26.29. Marc. 14.25.

19. Apoi* a luat pâine; ºi, dupã ce a
mulþumit lui Dumnezeu, a frânt-o ºi
le-a dat-o, zicând: „Acesta este trupul
Meu care se dã pentru voi; sã faceþi
lucrul acesta** spre pomenirea Mea.”

*Mat. 26.26. Marc. 14.22. **1 Cor. 11.24.

20. Tot astfel, dupã ce au mâncat,
a luat paharul ºi li l-a dat, zicând:
„Acest* pahar este legãmântul cel nou,
fãcut în sângele Meu care se varsã
pentru voi. *1 Cor. 10.16.

Descoperirea vânzãtorului
21. Dar* iatã cã mâna vânzãtorului

Meu este cu Mine la masa aceasta.
*Ps. 41.9. Mat. 26.21,23. Marc. 14.18. Ioan 13.21,26.

22. Negreºit*, Fiul omului Se duce

dupã cum** este rânduit. Dar vai de
omul acela prin care este vândut El!”

*Mat. 26.24. **Fapt. 2.23; 4.28.

23. ªi* au început sã se întrebe unii
pe alþii cine din ei sã fie acela care va
face lucrul acesta. *Mat. 26.22. Ioan 13.22,35.

Care este cel mai mare?
24. Între apostoli s-a* iscat ºi o

ceartã, ca sã ºtie care din ei avea sã fie
socotit ca cel mai mare.

*Marc. 9.34. Cap. 9.46.

25. Isus le-a* zis: „Împãraþii Neamu-
rilor domnesc peste ele; ºi celor ce le stã-
pânesc li se dã numele de binefãcãtori.

*Mat. 20.25. Marc. 10.42.

26. Voi* sã nu fiþi aºa. Ci** cel mai
mare dintre voi sã fie ca cel mai mic;
ºi cel ce cârmuieºte, ca cel ce slujeºte.

*Mat. 20.26. 1 Pet. 5.3. **Cap. 9.48.

27. Cãci* care este mai mare: cine stã
la masã sau cine slujeºte la masã? Nu
cine stã la masã? ªi Eu** totuºi sunt
în mijlocul vostru ca cel ce slujeºte la
masã. *Cap. 12.37. **Mat. 20.28. Ioan 13.13,14. Filp. 2.7.

28. Voi sunteþi aceia care aþi rãmas
necontenit cu Mine în încercãrile*
Mele. *Evr. 4.15.

29. De aceea vã* pregãtesc Împãrãþia,
dupã cum Tatãl Meu Mi-a pregãtit-o
Mie, *Mat. 24.47. Cap. 12.32. 2 Cor. 1.7. 2 Tim. 2.12.

30. ca* sã mâncaþi ºi sã beþi la masa
Mea în Împãrãþia Mea ºi sã** ºedeþi
pe scaune de domnie, ca sã judecaþi pe
cele douãsprezece seminþii ale lui
Israel.” *Mat. 8.11. Cap. 14.15. 
Apoc. 19.9. **Ps. 49.14. Mat. 19.28. 1 Cor. 6.2. Apoc. 3.21.

Înºtiinþarea lui Petru
31. Domnul a zis: „Simone, Simone,

Satana* v-a cerut sã vã cearnã** ca
grâul. *1 Pet. 5.8. **Amos 9.9.

32. Dar Eu* M-am rugat pentru tine,
ca sã nu se piardã credinþa ta; ºi, dupã
ce te** vei întoarce la Dumnezeu, sã
întãreºti pe fraþii tãi.”

*Ioan 17.9,11,15. **Ps. 51.13. Ioan 21.15-17.

33. „Doamne”, I-a zis Petru, „cu Tine
sunt gata sã merg chiar ºi în temniþã ºi
la moarte.”
34. ªi* Isus i-a zis: „Petre, îþi spun cã

nu va cânta astãzi cocoºul, pânã te vei
lepãda de trei ori cã nu Mã cunoºti.”

*Mat. 26.34. Marc. 14.30. Ioan 13.38.

35. Apoi* le-a mai zis: „Când v-am
trimis fãrã pungã, fãrã traistã ºi fãrã
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încãlþãminte, aþi dus voi lipsã de ceva?”
„De nimic”, I-au rãspuns ei.

*Mat. 10.9. Cap. 9.3; 10.4.

36. ªi El le-a zis: „Acum, dimpotrivã,
cine are o pungã s-o ia; cine are o
traistã, de asemenea, s-o ia; ºi cine 
n-are sabie sã-ºi vândã haina ºi sã-ºi
cumpere o sabie.
37. Cãci vã spun cã trebuie sã se

împlineascã cu Mine aceste cuvinte
scrise: „El* a fost pus în numãrul celor
fãrãdelege.” ªi lucrurile privitoare la
Mine sunt gata sã se împlineascã.”

*Isa. 53.12. Marc. 15.28.

38. „Doamne”, I-au zis ei, „iatã aici
douã sãbii.” ªi El le-a zis: „Destul!”

Ghetsimani
39. Dupã* ce a ieºit afarã, S-a** dus,

ca de obicei, în Muntele Mãslinilor.
Ucenicii Lui au mers dupã El.

*Mat. 26.36. Marc. 14.32. Ioan 18.1. **Cap. 21.37.

40. Când* a ajuns la locul acela, le-a
zis: „Rugaþi-vã, ca sã nu cãdeþi în
ispitã.” *Mat. 6.13; 26.41. Marc. 14.38. Vers. 46.

41. Apoi* S-a depãrtat de ei ca la o
aruncãturã de piatrã, a îngenuncheat ºi
a început sã Se roage,

*Mat. 26.39. Marc. 14.35.

42. zicând: „Tatã, dacã voieºti, depãr-
teazã paharul acesta de la Mine!
Totuºi facã-se nu* voia Mea, ci a Ta.”

*Ioan 5.30; 6.38.

43. Atunci I s-a arãtat un înger* din
cer, ca sã-L întãreascã. *Mat. 4.11.

44. A* ajuns într-un chin ca de
moarte ºi a început sã Se roage ºi mai
fierbinte; ºi sudoarea I se fãcuse ca
niºte picãturi mari de sânge care
cãdeau pe pãmânt. *Ioan 12.27. Evr. 5.7.

45. Dupã ce S-a rugat, S-a sculat ºi a
venit la ucenici; i-a gãsit adormiþi de
întristare
46. ºi le-a zis: „Pentru ce dormiþi?

Sculaþi-vã ºi rugaþi-vã*, ca sã nu
cãdeþi în ispitã.” *Vers. 40.

Prinderea lui Isus
47. Pe când grãia El încã, iatã* cã a

venit o gloatã. ªi cel ce se chema Iuda,
unul din cei doisprezece, mergea în
fruntea lor. El s-a apropiat de Isus, ca
sã-L sãrute. *Mat. 26.47. Marc. 14.43. Ioan 18.3.

48. ªi Isus i-a zis: „Iudo, cu o
sãrutare vinzi tu pe Fiul omului?”
49. Cei ce erau cu Isus, au vãzut ce

avea sã se întâmple ºi au zis: „Doamne,
sã lovim cu sabia?”
50. ªi unul* din ei a lovit pe robul

marelui preot ºi i-a tãiat urechea
dreaptã. *Mat. 26.51. Marc. 14.47. Ioan 18.10.

51. Dar Isus a luat cuvântul ºi a zis:
„Lãsaþi-i! Pânã aici!” ªi S-a atins
de urechea omului aceluia ºi l-a vin-
decat.
52. Isus* a zis apoi preoþilor celor

mai de seamã, cãpeteniilor strãjerilor
Templului ºi bãtrânilor care veniserã
împotriva Lui: „Aþi ieºit dupã Mine ca
dupã un tâlhar, cu sãbii ºi cu ciomege?

*Mat. 26.55. Marc. 14.48.

53. În toate zilele eram cu voi în
Templu, ºi n-aþi pus mâna pe Mine.
Dar* acesta este ceasul vostru ºi
puterea întunericului.” *Ioan 12.27.

Tãgãduirea lui Petru
54. Dupã ce* au pus mâna pe Isus, 

L-au dus ºi L-au bãgat în casa marelui
preot. Petru mergea** dupã El de
departe. *Mat. 26.57. **Mat. 26.58. Ioan 18.15.

55. Au* aprins un foc în mijlocul
curþii ºi au ºezut jos. Petru s-a aºezat
ºi el printre ei.

*Mat. 26.69. Marc. 14.66. Ioan 18.17,18.

56. O slujnicã l-a vãzut cum ºedea la
para focului, s-a uitat þintã la el ºi a
zis: „ªi omul acesta era cu El.”
57. Dar Petru s-a lepãdat ºi a zis:

„Femeie, nu-L cunosc.”
58. Peste* puþin, l-a vãzut un altul ºi a

zis: „ªi tu eºti unul din oamenii aceia.”
Iar Petru a zis: „Omule, nu sunt dintre
ei.” *Mat. 26.71. Marc. 14.69. Ioan 18.25.

59. Cam* dupã un ceas, un altul
întãrea acelaºi lucru ºi zicea: „Nu mai
încape îndoialã cã ºi omul acesta era
cu El, cãci este galileean.”

*Mat. 26.73. Marc. 14.70. Ioan 18.26.

60. Petru a rãspuns: „Omule, nu ºtiu
ce zici.” Chiar în clipa aceea, pe când
vorbea el încã, a cântat cocoºul.
61. Domnul S-a întors ºi S-a uitat

þintã la Petru. ªi* Petru ºi-a adus
aminte de vorba pe care i-o spusese
Domnul: „Înainte** ca sã cânte cocoºul
te vei lepãda de Mine de trei ori.”

*Mat. 26.75. Marc. 14.72. **Mat. 26.34,75. Ioan 13.38.

62. ªi a ieºit afarã ºi a plâns cu amar.

Isus înaintea Sinedriului 
Osândirea

63. Oamenii* care pãzeau pe Isus Îl
batjocoreau ºi-L bãteau.

*Mat. 26.67,68. Marc. 14.65.

64. L-au legat la ochi, Îl loveau peste
faþã ºi-L întrebau, zicând: „Proroceºte,
cine Te-a lovit?”
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65. ªi rosteau împotriva Lui multe
alte batjocuri.
66. Când* s-a fãcut ziuã, bãtrânii

norodului, preoþii cei mai de seamã ºi
cãrturarii s-au** adunat împreunã ºi
au adus pe Isus în soborul lor. Ei I-au
zis: *Mat. 27.1. **Fapt. 4.26; 22.5.

67. „Dacã* eºti Tu Hristosul, spune-ne!”
Isus le-a rãspuns: „Dacã vã voi spune, nu
veþi crede; *Mat. 26.63. Marc. 14.61.

68. ºi dacã vã voi întreba, nu-Mi veþi
rãspunde, nici nu-Mi veþi da drumul.
69. De acum* încolo, Fiul omului

va ºedea la dreapta puterii lui Dum-
nezeu.” *Mat. 26.64. Marc. 14.62. Evr. 1.3; 8.1.

70. Toþi au zis: „Eºti Tu, dar, Fiul lui
Dumnezeu?” ªi El le-a rãspuns: „Aºa
cum o spuneþi*; da, sunt.”

*Mat. 26.64. Marc. 14.62.

71. Atunci* ei au zis: „Ce nevoie mai
avem de mãrturie? Noi înºine am auzit-o
din gura Lui.” *Mat. 26.65. Marc. 14.63.

Isus înaintea lui Pilat

231. S-au sculat* toþi ºi au dus pe
Isus înaintea lui Pilat.

*Mat. 27.2. Marc. 15.1. Ioan 18.28.

2. ªi au început sã-L pârascã ºi sã
zicã: „Pe Omul acesta L-am gãsit
aþâþând* neamul nostru la rãscoalã,
oprind** a plãti bir cezarului ºi zicând
cã† El este Hristosul, Împãratul.”

*Fapt. 17.7. **Mat. 17.27; 22.21. Marc. 12.17. †Ioan 19.12.

3. Pilat* L-a întrebat: „Eºti Tu Împã-
ratul iudeilor?” „Da”, i-a rãspuns Isus,
„sunt.” *Mat. 27.11. 1 Tim. 6.13.

4. Pilat a zis preoþilor celor mai de
seamã ºi noroadelor: „Eu nu gãsesc
nici o* vinã în Omul acesta.” *1 Pet. 2.22.

5. Dar ei stãruiau ºi mai mult ºi
ziceau: „Întãrâtã norodul ºi învaþã pe
oameni prin toatã Iudeea, din Galileea,
unde a început, pânã aici.”

Isus înaintea lui Irod
6. Când a auzit Pilat de Galileea, a în-

trebat dacã Omul acesta este galileean.
7. ªi când a aflat cã este de sub

stãpânirea* lui Irod, L-a trimis la Irod,
care se afla ºi el în Ierusalim în zilele
acelea. *Cap. 3.1.

8. Irod, când a vãzut pe Isus, s-a
bucurat foarte mult; cãci de mult
dorea* sã-L vadã, din pricina celor
auzite** despre El; ºi nãdãjduia sã-L
vadã fãcând vreo minune.

*Cap. 9.9. **Mat. 14.1. Marc. 6.14.

9. I-a pus multe întrebãri; dar Isus nu 
i-a rãspuns nimic.

10. Preoþii cei mai de seamã ºi
cãrturarii stãteau acolo ºi-L pârau cu
înfierbântare.
11. Irod*, cu ostaºii lui de pazã, se

purtau cu El cu dispreþ; ºi, dupã ce 
ºi-a bãtut joc de El ºi L-a îmbrãcat cu
o hainã strãlucitoare, L-a trimis înapoi
la Pilat. *Isa. 53.3.

12. În ziua aceea, Irod ºi Pilat* s-au
împrietenit unul cu altul, cãci erau în-
vrãjbiþi între ei mai înainte. *Fapt. 4.27.

Hotãrârea de moarte întãritã 
13. Pilat* a strâns pe preoþii cei mai

de seamã, pe fruntaºi ºi pe norod 
*Mat. 27.23. Marc. 15.14. Ioan 18.38; 19.4.

14 ºi le-a zis: „Mi-aþi* adus înainte
pe Omul acesta ca pe unul care aþâþã
norodul la rãscoalã. ªi iatã cã, dupã ce
L-am cercetat cu de-amãnuntul** îna-
intea voastrã, nu L-am gãsit vinovat de
nici unul din lucrurile de care-L pârâþi. 

*Vers. 1,2. **Vers. 4.

15. Nici Irod nu I-a gãsit nici o vinã,
cãci ni L-a trimis înapoi; ºi iatã cã
Omul acesta n-a fãcut nimic vrednic
de moarte.
16. Eu deci*, dupã ce voi pune sã-L batã,

Îi voi da drumul.” *Mat. 27.26. Ioan 19.l.

17. La fiecare praznic al Paºtilor, Pilat
trebuia* sã le sloboadã un întemniþat.

*Mat. 27.15. Marc. 15.6. Ioan 18.39.

18. Ei au* strigat cu toþii într-un
glas: „La moarte cu Omul acesta ºi
sloboade-ne pe Baraba!” *Fapt. 3.14.

19. Baraba fusese aruncat în temniþã
pentru o rãscoalã care avusese loc în
cetate ºi pentru un omor.
20. Pilat le-a vorbit din nou, cu gând

sã dea drumul lui Isus.
21. Dar ei au strigat: „Rãstigneºte-L,

rãstigneºte-L!”
22. Pilat le-a zis pentru a treia oarã:

„Dar ce rãu a fãcut? Eu n-am gãsit nici
o vinã de moarte în El. Aºa cã, dupã ce
voi pune sã-L batã, Îi voi da drumul.”
23. Dar ei strigau în gura mare ºi

cereau de zor sã fie rãstignit. ªi
strigãtele lor ºi ale preoþilor celor mai
de seamã au biruit.
24. Pilat* a hotãrât sã li se împli-

neascã cererea.
*Mat. 27.26. Marc. 15.15. Ioan 19.16.

25. Le-a slobozit pe cel ce fusese
aruncat în temniþã pentru rãscoalã ºi
omor ºi pe care-l cereau ei; iar pe Isus
L-a dat în mâinile lor, ca sã-ºi facã
voia cu El.
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Rãstignirea
26. Pe* când Îl duceau sã-L rãstig-

neascã, au pus mâna pe un anume
Simon din Cirena, care se întorcea de
la câmp; ºi i-au pus crucea în spinare,
ca s-o ducã dupã Isus.

*Mat. 27.32. Marc. 15.21. Ioan 19.17.

27. În urma lui Isus mergea o mare
mulþime de norod ºi femei care se
boceau, îºi bãteau pieptul ºi se tânguiau
dupã El.
28. Isus S-a întors spre ele ºi a zis:

„Fiice ale Ierusalimului, nu Mã plângeþi
pe Mine; ci plângeþi-vã pe voi însevã
ºi pe copiii voºtri.
29. Cãci* iatã vor veni zile, când se va

zice: „Ferice de cele sterpe, ferice de
pântecele care n-au nãscut ºi de þâþele
care n-au alãptat!” *Mat. 24.19. Cap. 21.23.

30. Atunci* vor începe sã zicã mun-
þilor: „Cãdeþi peste noi!”, ºi dealurilor:
„Acoperiþi-ne!”

*Isa. 2.19. Osea 10.8. Apoc. 6.16; 9.6.

31. Cãci* dacã se fac aceste lucruri
copacului verde, ce se va face celui
uscat?”

*Prov. 11.31. Ier. 25.29. Ezec. 20.47; 21.3,4. 1 Pet. 4.17.

32. Împreunã* cu El duceau ºi pe doi
fãcãtori de rele care trebuiau omorâþi
împreunã cu Isus. *Isa. 53.12. Mat. 27.38.

33. Când* au ajuns la locul numit
„Cãpãþâna”, L-au rãstignit acolo, pe El
ºi pe fãcãtorii de rele: unul la dreapta,
ºi altul la stânga.

*Mat. 27.33. Marc. 15.22. Ioan 19.17,18.

34. Isus zicea: „Tatã, iartã-i*, cãci
nu** ºtiu ce fac!” Ei ºi-au împãrþit†
hainele Lui între ei, trãgând la sorþi.
*Mat. 5.44. Fapt. 7.60. 1 Cor. 4.12. **Fapt. 3.17. †Mat. 27.35.
Marc. 15.24. Ioan 19.23.

Batjocurile
35. Norodul* stãtea acolo ºi privea.

Fruntaºii** îºi bãteau joc de Isus ºi
ziceau: „Pe alþii i-a mântuit; sã Se
mântuiascã pe Sine însuºi, dacã este
El Hristosul, Alesul lui Dumnezeu.”

*Ps. 22.17. Zah. 12.10. **Mat. 27.39. Marc. 15.29.

36. Ostaºii, de asemenea, îºi bãteau
joc de El; se apropiau, Îi dãdeau oþet 
37. ºi-I ziceau: „Dacã eºti Tu Împã-

ratul iudeilor, mântuieºte-Te pe Tine
însuþi!”
38. Deasupra* Lui era scris cu slove

greceºti, latineºti ºi evreieºti: „Acesta
este Împãratul iudeilor.”

*Mat. 27.37. Marc. 15.26. Ioan 19.19.

39. Unul* din tâlharii rãstigniþi Îl
batjocorea ºi zicea: „Nu eºti Tu Hris-

tosul? Mântuieºte-Te pe Tine însuþi
ºi mântuieºte-ne ºi pe noi!”

*Mat. 27.44. Marc. 15.32.

40. Dar celãlalt l-a înfruntat ºi i-a zis:
„Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care
eºti sub aceeaºi osândã?
41. Pentru noi este drept, cãci primim

rãsplata cuvenitã pentru fãrãdelegile
noastre; dar Omul acesta n-a fãcut nici
un rãu.”
42. ªi a zis lui Isus: „Doamne, adu-Þi

aminte de mine, când vei veni în
Împãrãþia Ta!”
43. Isus a rãspuns: „Adevãrat îþi spun

cã astãzi vei fi cu Mine în rai.”

Moartea lui Isus
44. Era* cam pe la ceasul al ºaselea.

ªi s-a fãcut întuneric peste toatã þara,
pânã la ceasul al nouãlea.

*Mat. 27.45. Marc. 15.33.

45. Soarele s-a întunecat, ºi perdeaua*
dinãuntrul Templului s-a rupt prin
mijloc. *Mat. 27.51. Marc. 15.38.

46. Isus a strigat cu glas tare: „Tatã*,
în mâinile Tale Îmi încredinþez du-
hul!” ªi**, când a zis aceste vorbe, 
ªi-a dat duhul.
*Ps. 31.5. 1 Pet. 2.23. **Mat. 27.50. Marc. 15.37. Ioan 19.30.

47. Sutaºul*, când a vãzut ce se
întâmplase, a slãvit pe Dumnezeu ºi a
zis: „Cu adevãrat, Omul acesta era
neprihãnit!” *Mat. 27.54. Marc. 15.39.

48. ªi tot norodul care venise la pri-
veliºtea aceea, când a vãzut cele întâm-
plate, s-a întors bãtându-se în piept.
49. Toþi* cunoscuþii lui Isus ºi

femeile care-L însoþiserã din Galileea
stãteau departe ºi se uitau la cele ce se
petreceau.

*Ps. 38.11. Mat. 27.55. Marc. 15.40. Ioan 19.25.

Îngroparea lui Isus
50. Era* un sfetnic al soborului, numit

Iosif, om bun ºi evlavios,
*Mat. 27.57. Marc. 15.42. Ioan 19.38.

51. care nu luase parte la sfatul ºi
hotãrârea celorlalþi. El era din Arima-
teea, o cetate a iudeilor, ºi* aºtepta ºi
el Împãrãþia lui Dumnezeu.

*Marc. 15.43. Cap. 2.25,38.
52. Omul acesta s-a dus la Pilat ºi a

cerut trupul lui Isus.
53. L-a* dat jos de pe cruce, L-a

înfãºurat într-o pânzã de in ºi L-a pus
într-un mormânt nou, sãpat în piatrã,
în care nu mai fusese pus nimeni.

*Mat. 27.59. Marc. 15.46.

54. Era ziua* Pregãtirii ºi începea
ziua Sabatului. *Mat. 27.62.
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55. Femeile care* veniserã cu Isus
din Galileea au însoþit pe Iosif; au
vãzut** mormântul ºi felul cum a fost
pus trupul lui Isus în el,

*Cap. 8.2. **Marc. 15.47.

56. s-au întors ºi au* pregãtit miresme
ºi miruri. Apoi, în ziua Sabatului, s-au
odihnit, dupã** Lege.

*Marc. 16.1. **Exod 20.10.

Învierea lui Isus

24 1. În ziua întâi* a sãptãmânii,
femeile acestea, ºi altele împre-

unã cu ele, au venit la mormânt dis-
de-dimineaþã ºi au adus** miresmele
pe care le pregãtiserã.

*Mat. 28.1. Marc. 16.1. Ioan 20.1. **Cap. 23.56.

2. Au* gãsit piatra rãsturnatã de pe
mormânt, *Mat. 28.2. Marc. 16.4.

3. au intrat* înãuntru, ºi n-au gãsit
trupul Domnului Isus. *Marc. 16.5. Vers. 23.

4. Fiindcã nu ºtiau ce sã creadã, iatã*
cã li s-au arãtat doi bãrbaþi, îmbrãcaþi
în haine strãlucitoare. *Ioan 20.12. Fapt. 1.10.

5. Îngrozite, femeile ºi-au plecat
feþele la pãmânt. Dar ei le-au zis:
„Pentru ce cãutaþi între cei morþi pe
Cel ce este viu?
6. Nu este aici, ci a înviat. Aduceþi-vã*

aminte ce v-a spus pe când era încã în
Galileea,

*Mat. 16.21; 17.23. Marc. 8.31; 9.31. Cap. 9.22.

7. când zicea cã: „Fiul omului trebuie
sã fie dat în mâinile pãcãtoºilor, sã fie
rãstignit, ºi a treia zi sã învie.”
8. ªi ele ºi-au* adus aminte de cuvin-

tele lui Isus. *Ioan 2.22.

Petru se duce la mormânt
9. La* întoarcerea lor de la mormânt,

au povestit toate aceste lucruri celor
unsprezece ºi tuturor celorlalþi.

*Mat. 28.8. Marc. 16.10.

10. Cele ce au spus aceste lucruri
apostolilor erau: Maria Magdalena,
Ioana*, Maria, mama lui Iacov, ºi
celelalte care erau împreunã cu ele. 

*Cap. 8.3.

11. Cuvintele acestea li* se pãreau
apostolilor basme ºi nu le credeau.

*Marc. 16.11. Vers. 25.

12. Dar* Petru s-a sculat ºi a dat fuga
la mormânt. S-a plecat ºi s-a uitat
înãuntru, dar n-a vãzut decât fâºiile de
pânzã care stãteau pe pãmânt; apoi a
plecat acasã, mirat de cele întâmplate.

*Ioan 20.3,6.

Isus Se aratã la doi ucenici
13. În aceeaºi zi, iatã, doi* ucenici se

duceau la un sat, numit Emaus, care
era la o depãrtare de ºaizeci de stadii
de Ierusalim; *Marc. 16.12.

14. ºi vorbeau între ei despre tot ce se
întâmplase.
15. Pe când vorbeau ei ºi se întrebau,

Isus* S-a apropiat ºi mergea pe drum
împreunã cu ei. *Mat. 18.20. Vers. 36.

16. Dar ochii* lor erau împiedicaþi
sã-L cunoascã. *Ioan 20.14; 21.4.

17. El le-a zis: „Ce vorbe sunt acestea
pe care le schimbaþi între voi pe
drum?” ªi ei s-au oprit, uitându-se
triºti.
18. Drept rãspuns, unul din ei, numit*

Cleopa, I-a zis: „Tu eºti singurul
strãin aici în Ierusalim, de nu ºtii ce 
s-a întâmplat în el zilele acestea?”

*Ioan 19.25.

19. „Ce?”, le-a zis El. ªi ei I-au
rãspuns: „Ce s-a întâmplat cu Isus din
Nazaret, care* era un proroc puternic**
în fapte ºi în cuvinte înaintea lui
Dumnezeu ºi înaintea întregului norod.

*Mat. 21.11. Cap. 7.16. Ioan 3.2; 4.19; 
6.14. Fapt. 2.22. **Fapt. 7.22.

20. Cum* preoþii cei mai de seamã ºi
mai marii noºtri L-au dat sã fie osândit
la moarte ºi L-au rãstignit?

*Cap. 23.1. Fapt. 13.27,28.

21. Noi trãgeam nãdejde cã El este
Acela* care va izbãvi pe Israel; dar
cu toate acestea, iatã cã astãzi este a
treia zi de când s-au întâmplat aceste
lucruri. *Cap. 1.68; 2.38. Fapt. 1.6.

22. Ba încã niºte* femei de ale
noastre ne-au pus în uimire: ele s-au
dus dis-de-dimineaþã la mormânt,

*Mat. 28.8. Marc. 16.10. Vers. 9,10. Ioan 20.18.

23. nu I-au gãsit trupul ºi au venit ºi
au spus cã ar fi vãzut ºi o vedenie de
îngeri care ziceau cã El este viu.
24. Unii din cei ce erau cu noi s-au*

dus la mormânt ºi au gãsit aºa cum
spuseserã femeile, dar pe El nu L-au
vãzut.” *Vers. 12.

25. Atunci Isus le-a zis: „O, neprice-
puþilor ºi zãbavnici cu inima, când
este vorba sã credeþi tot ce au spus
prorocii!
26. Nu* trebuia sã sufere Hristosul

aceste lucruri ºi sã intre în slava Sa?”
*Vers. 46. Fapt. 17.3. 1 Pet. 1.11.

27. ªi* a început de la Moise** ºi  de
la toþi† prorocii ºi le-a tâlcuit, în
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toate Scripturile, ce era cu privire la
El.
*Vers. 45. **Gen. 3.15; 22.18; 26.4; 49.10. Num. 21.9. Deut.
18.15. †Ps. 16.9,10; 22; 132.11. Isa. 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.

28. Când s-au apropiat de satul la
care mergeau, El* S-a fãcut cã vrea sã
meargã mai departe.

*Gen. 32.26; 42.7. Marc. 6.48.

29. Dar ei* au stãruit de El ºi au zis:
„Rãmâi cu noi, cãci este spre searã, ºi
ziua aproape a trecut.” ªi a intrat sã
rãmânã cu ei. *Gen. 19.3. Fapt. 16.15.

30. Pe când ºedea la masã cu ei, a*
luat pâinea; ºi, dupã ce a rostit binecu-
vântarea, a frânt-o ºi le-a dat-o.

*Mat. 14.19.

31. Atunci li s-au deschis ochii ºi 
L-au cunoscut; dar El S-a fãcut nevãzut
dinaintea lor.
32. ªi au zis unul cãtre altul: „Nu ne

ardea inima în noi când ne vorbea pe
drum ºi ne deschidea Scripturile?”
33. S-au sculat chiar în ceasul acela, 

s-au întors în Ierusalim ºi au gãsit pe
cei unsprezece ºi pe cei ce erau cu ei,
adunaþi la un loc 
34. ºi zicând: „A înviat Domnul cu

adevãrat ºi S-a arãtat lui Simon*.”
*1 Cor. 15.5. 

35. ªi au istorisit ce li se întâmplase
pe drum ºi cum L-au cunoscut la
frângerea pâinii.

Isus
Se aratã celor unsprezece ºi celorlalþi
36. Pe* când vorbeau ei astfel, însuºi

Isus a stat în mijlocul lor ºi le-a zis: „Pace
vouã!” *Marc. 16.14. Ioan 20.19. 1 Cor. 15.5.

37. Plini de fricã ºi de spaimã, ei
credeau cã vãd un duh*. *Marc. 6.49.

38. Dar El le-a zis: „Pentru ce sunteþi
tulburaþi? ªi de ce vi se ridicã astfel de
gânduri în inimã?
39. Uitaþi-vã la mâinile ºi picioarele

Mele, Eu sunt; pipãiþi-Mã* ºi vedeþi:
un duh n-are nici carne, nici oase, cum
vedeþi cã am Eu.” *Ioan 20.20,27.

40. (ªi, dupã ce a zis aceste vorbe, 
le-a arãtat mâinile ºi picioarele Sale.)
41. Fiindcã ei, de* bucurie, încã nu

credeau ºi se mirau, El le-a zis:
„Aveþi** aici ceva de mâncare?”

*Gen. 45.26. **Ioan 21.5.

42. I-au dat o bucatã de peºte fript ºi
un fagure de miere.
43. El* le-a luat ºi a mâncat înaintea

lor. *Fapt. 10.41.

44. Apoi le-a zis: „Iatã* ce vã
spuneam când încã eram cu voi, cã
trebuie sã se împlineascã tot ce este
scris despre Mine în Legea lui Moise,
în Proroci ºi în Psalmi.”
*Mat. 16.21; 17.22; 20.18. Marc. 8.31. Vers. 6. Cap. 9.22; 18.31. 

45. Atunci le-a* deschis mintea, ca sã
înþeleagã Scripturile. *Fapt. 16.14.

46. ªi le-a zis: „Aºa* este scris ºi aºa
trebuia sã pãtimeascã Hristos ºi sã
învie a treia zi dintre cei morþi.

*Ps. 22. Isa. 50.6; 53.2, etc. Vers. 26. Fapt. 17.3.

47. ªi sã se propovãduiascã tuturor
neamurilor*, în Numele Lui, pocãinþa
ºi iertarea** pãcatelor, începând din
Ierusalim.
*Gen. 13.38,46. Dan. 9.24. 1 Ioan 2.12. **Ps. 22.27. Isa.
48.6,22. Ier. 31.34. Osea 2.23. Mica 4.2. Mal. 1.11. Fapt. 12.3.

48. Voi* sunteþi martori ai acestor
lucruri. *Ioan 15.27. Fapt. 1.8,22; 2.32; 3.15.

49. ªi iatã* cã voi trimite peste voi
fãgãduinþa Tatãlui Meu; dar rãmâneþi
în cetate pânã veþi fi îmbrãcaþi cu
putere de sus.” *Isa. 44.3. 
Ioel 2.28. Ioan 14.16,26; 15.26; 16.7. Fapt. 1.4; 2.1, etc.

Înãlþarea
50. El i-a dus afarã pânã* spre

Betania. ªi-a ridicat mâinile ºi i-a
binecuvântat. *Fapt. 1.12.

51. Pe când îi binecuvânta, S-a
despãrþit de ei ºi a fost înãlþat la cer.
52. Dupã ce* I s-au închinat, ei** 

s-au întors în Ierusalim cu o mare
bucurie. *2 Împ. 2.11. 
Marc. 16.19. Ioan 20.17. Fapt. 1.9. Efes. 4.8. **Mat. 9.17.

53. ªi tot timpul stãteau în Templu*
ºi lãudau ºi binecuvântau pe Dum-
nezeu. Amin. *Fapt. 2.46; 5.42.
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Întruparea Cuvântului

11. La început era* Cuvântul, ºi Cuvântul
era cu** Dumnezeu, ºi† Cuvântul era

Dumnezeu††. *Prov. 8.22,23, etc.Col. 1.17.
1 Ioan 1.1. Apoc. 1.2; 19.13. **Prov. 8.30. Cap. 17.5. 1 Ioan
1.2. †Filp. 2.6. 1 Ioan 5.7. ††Gen. 1.1.

2. El* era la început cu Dumnezeu.
*Ps. 33.6. Vers. 10. Efes. 3.9. Col. 1.16. Evr. 1.2. Apoc. 4.11.

3. Toate lucrurile au fost fãcute prin
El; ºi nimic din ce a fost fãcut, n-a fost
fãcut fãrã El.
4. În El* era viaþa, ºi** viaþa era

lumina oamenilor.
*Cap. 5.26. 1 Ioan 5.11. **Cap. 8.12; 9.5; 12.35,46.

5. Lumina* lumineazã în întuneric, ºi
întunericul n-a biruit-o. *Cap. 3.19.

6. A* venit un om trimis de Dum-
nezeu: numele lui era Ioan.

*Mal. 3.1. Mat. 3.1. Luca 3.2. Vers. 33.

7. El* a venit ca martor, ca sã
mãrturiseascã despre Luminã, pentru
ca toþi sã creadã prin el. *Fapt. 19.4.

8. Nu era el Lumina, ci el a venit ca
sã mãrturiseascã despre Luminã.
9. Lumina* aceasta era adevãrata

Luminã, care lumineazã pe orice om,
venind în lume**.

*Isa. 49.6. Vers. 4. 1 Ioan 2.8. **Vers. 3. Evr. 1.2; 11.3.

10. El era în lume, ºi lumea a fost
fãcutã prin El, dar lumea nu L-a
cunoscut.
11. A venit la ai* Sãi, ºi ai Sãi nu L-au

primit. *Luca 19.14. Fapt. 3.26; 13.46.

12. Dar tuturor* celor ce L-au primit,
adicã celor ce cred în Numele Lui, le-a
dat dreptul sã se facã copii ai lui Dum-
nezeu;

*Isa. 56.5. Rom. 8.15. Gal. 3.26. 2 Pet. 1.4. 1 Ioan 3.1.

13. nãscuþi* nu din sânge, nici din voia
firii lor, nici din voia vreunui om, ci din
Dumnezeu. *Cap. 3.5. Iac. 1.18. 1 Pet. 1.23.

14. ªi* Cuvântul S-a fãcut trup** ºi
a† locuit printre noi, plin de har†† ºi
de adevãr. ªi noi am*† privit slava
Lui, o slavã întocmai ca slava Singu-
rului nãscut din Tatãl. –
*Mat. 1.16,20. Luca 1.31,35; 2.7. 1 Tim. 3.16. **Evr. 2.11,14,
16,17. †Rom. 1.3. Gal. 4.4. ††Isa. 40.5. Mat. 17.2. Cap. 2.11;
11.40. 2 Pet. 1.17. *†Col. 1.19; 2.3,9.

15. Ioan* a mãrturisit despre El, când
a strigat: „El este Acela despre care
ziceam eu: „Cel ce** vine dupã mine

este înaintea mea, pentru cã† era
înainte de mine”. –
*Vers. 32. Cap. 3.32; 5.33. **Mat. 3.11. Marc. 1.7. Luca
3.16. Vers. 27,30. Cap. 3.13. †Cap. 8.58. Col. 1.17.

16. ªi noi toþi am primit din plinã-
tatea* Lui ºi har dupã har;

*Cap. 3.34. Efes. 1.6-8. Col. 1.19; 2.9,10.

17. cãci Legea* a fost datã prin Moi-
se, dar harul** ºi adevãrul† au venit
prin Isus Hristos. *Exod 20.1, etc. Deut. 
4.44; 5.1; 33.4. **Rom. 3.24; 5.21; 6.14. †Cap. 8.32; 14.6.

18. Nimeni* n-a vãzut vreodatã pe
Dumnezeu; singurul** Lui Fiu, care
este în sânul Tatãlui, Acela L-a fãcut
cunoscut.” *Exod 33.20. 
Deut. 4.12. Mat. 11.27. Luca 10.22. Cap. 6.46. 1 Tim. 1.17;
6.16. 1 Ioan 4.12,20. **Vers. 14. Cap. 3.16,18. 1 Ioan 4.9.

Mãrturia lui Ioan Botezãtorul
19. Iatã mãrturisirea* fãcutã de Ioan,

când iudeii au trimis din Ierusalim pe
niºte preoþi ºi leviþi sã-l întrebe: „Tu
cine eºti?” *Cap. 5.33.

20. El a mãrturisit* ºi n-a tãgãduit: a
mãrturisit cã nu este el Hristosul.

*Luca 3.15. Cap. 3.28. Fapt. 13.25.

21. ªi ei l-au întrebat: „Dar cine eºti?
Eºti Ilie*?” ªi el a zis: „Nu sunt!”
„Eºti prorocul**?” ªi el a rãspuns:
„Nu!” *Mal. 4.5. Mat. 17.10. **Deut. 18.15,18.

22. Atunci i-au zis: „Dar cine eºti?
Ca sã dãm un rãspuns celor ce ne-au
trimis. Ce zici tu despre tine însuþi?”
23. „Eu”, a zis* el, „sunt glasul celui

ce strigã în pustiu: „Neteziþi calea
Domnului!”, cum a** zis prorocul
Isaia.”

*Mat. 3.3. Marc. 1.3. Luca 3.4. Cap. 3.28. **Isa. 40.3.

24. Trimiºii erau din partea fariseilor.
25. Ei i-au mai pus urmãtoarea

întrebare: „Atunci de ce botezi dacã
nu eºti Hristosul, nici Ilie, nici proro-
cul?”
26. Drept rãspuns, Ioan le-a zis: „Eu*

botez cu apã; dar** în mijlocul vostru
stã Unul pe care voi nu-L cunoaºteþi.

*Mat. 3.11. **Mat. 3.1.

27. El* este Acela care vine dupã
mine – ºi care este înaintea mea – eu
nu sunt vrednic sã-I dezleg cureaua
încãlþãmintei Lui.” *Vers. 15,30. Fapt. 19.4.

28. Aceste lucruri s-au petrecut în
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Betabara1*, dincolo de Iordan, unde
boteza Ioan. *Judc. 7.24. Cap. 10.40.

Mielul lui Dumnezeu
29. A doua zi, Ioan a vãzut pe Isus

venind la el ºi a zis: „Iatã Mielul* lui
Dumnezeu care** ridicã pãcatul lumii!

*Exod 12.3. Isa. 53.7. Vers. 36. Fapt. 8.32. 1 Pet. 1.19. Apoc.
5.6, etc. **Isa. 53.11. 1 Cor. 15.3. Gal. 1.4. Evr. 1.3; 2.17; 9.28.
1 Pet. 2.24; 3.18. 1 Ioan 2.2; 3.5; 4.10. Apoc. 1.5.

30. El* este Acela despre care ziceam:
„Dupã mine vine un Om care este
înaintea mea, cãci era înainte de mine.

*Vers. 15,27.

31. Eu nu-L cunoºteam, dar tocmai
pentru* aceasta am venit sã botez cu
apã: ca El sã fie fãcut cunoscut lui
Israel.” *Mal. 3.1. Mat. 3.6. Luca 1.17,76,77; 3.3,4.

32. Ioan* a fãcut urmãtoarea mãrturi-
sire: „Am vãzut Duhul coborându-Se
din cer ca un porumbel ºi oprindu-Se
peste El. *Mat. 3.16. Marc. 1.10. Luca 3.22. Cap. 5.32.

33. Eu nu-L cunoºteam; dar Cel ce 
m-a trimis sã botez cu apã mi-a zis:
„Acela peste care vei vedea Duhul
coborându-Se ºi oprindu-Se este Cel
ce* boteazã cu Duhul Sfânt.”

*Mat. 3.11. Fapt. 1.5; 2.4; 10.44; 19.6.

34. ªi eu am vãzut lucrul acesta ºi
am mãrturisit cã El este Fiul lui Dum-
nezeu.”

Cei dintâi ucenici
35. A doua zi, Ioan stãtea iarãºi cu

doi din ucenicii lui.
36. ªi, pe când privea pe Isus umblând,

a zis: „Iatã* Mielul lui Dumnezeu!”
*Vers. 29.

37. Cei doi ucenici l-au auzit rostind
aceste vorbe ºi au mers dupã Isus.
38. Isus S-a întors; ºi, când i-a vãzut cã

merg dupã El, le-a zis: „Ce cãutaþi?”
Ei I-au rãspuns: „Rabi (care tãlmãcit
înseamnã Învãþãtorule), unde locu-
ieºti?”
39. „Veniþi de vedeþi”, le-a zis El. 

S-au dus ºi au vãzut unde locuia; ºi în
ziua aceea au rãmas la El. Era cam pe
la ceasul al zecelea.
40. Unul din cei doi, care auziserã

cuvintele lui Ioan ºi merseserã dupã
Isus, era Andrei*, fratele lui Simon
Petru. *Mat. 4.18.

41. El, cel dintâi, a gãsit pe fratele
sãu Simon ºi i-a zis: „Noi am gãsit
pe Mesia” (care tãlmãcit înseamnã
Hristos).

42. ªi l-a adus la Isus. Isus l-a privit
ºi i-a zis: „Tu eºti Simon, fiul lui Iona;
tu* te vei chema Chifa” (care tãlmãcit
înseamnã Petru). *Mat. 16.18.

43. A doua zi Isus a vrut sã Se ducã
în Galileea ºi a gãsit pe Filip*. ªi i-a
zis: „Vino dupã Mine.” *Cap. 12.21.

44. Filip era din Betsaida, cetatea lui
Andrei ºi a lui Petru.
45. Filip a gãsit pe Natanael* ºi i-a

zis: „Noi am gãsit pe Acela despre
care a scris Moise** în Lege ºi
Prorocii†: pe Isus din Nazaret††, fiul
lui Iosif.” *Cap. 21.2. **Gen. 3.15; 
49.10. Deut. 18.18. Luca 24.27. †Isa. 4.2; 7.14; 9.6; 53.2. Mica
5.2. Zah. 6.12; 9.9. Luca 24.27. ††Mat. 2.23. Luca 2.4.

46. Natanael i-a zis: „Poate ieºi ceva
bun din Nazaret*?” „Vino ºi vezi!”, i-a
rãspuns Filip. *Cap. 7.41,42,52.

47. Isus a vãzut pe Natanael venind la
El ºi a zis despre el: „Iatã cu* adevãrat
un israelit în care nu este vicleºug.”

*Ps. 32.2; 73.1. Cap. 8.39. Rom. 2.28,29; 9.6.

48. „De unde mã cunoºti?”, I-a zis
Natanael. Drept rãspuns, Isus i-a zis:
„Te-am vãzut mai înainte ca sã te
cheme Filip, când erai sub smochin.”
49. Natanael I-a rãspuns: „Rabi, Tu

eºti* Fiul lui Dumnezeu, Tu eºti
Împãratul** lui Israel!”

*Mat. 14.33. **Mat. 21.5; 27.11,42. Cap. 18.37; 19.3.

50. Drept rãspuns, Isus i-a zis: „Pentru
cã þi-am spus cã te-am vãzut sub
smochin, crezi? Lucruri mai mari
decât acestea vei vedea.”
51. Apoi i-a zis: „Adevãrat, adevãrat

vã spun cã, de acum* încolo, veþi
vedea cerul deschis ºi pe îngerii lui
Dumnezeu suindu-se ºi coborându-se
peste Fiul omului.”
*Gen. 28.12. Mat. 4.11. Luca 2.9,13; 22.43; 24.4. Fapt. 1.10.

Nunta din Cana

21. A treia zi s-a fãcut o nuntã în
Cana* din Galileea. Mama lui Isus

era acolo. *Ios. 19.28.

2. ªi la nuntã a fost chemat ºi Isus cu
ucenicii Lui.
3. Când s-a isprãvit vinul, mama lui

Isus I-a zis: „Nu mai au vin.”
4. Isus i-a rãspuns: „Femeie*, ce**

am a face Eu cu tine? Nu Mi-a venit
încã ceasul†.”

*Cap. 19.26. **2 Sam. 16.10; 19.22. †Cap. 7.6.

5. Mama Lui a zis slugilor: „Sã faceþi
orice vã va zice.”
6. ªi acolo erau ºase vase de piatrã,

puse dupã* obiceiul de curãþare al
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iudeilor; ºi în fiecare vas încãpeau
câte douã sau trei vedre. *Marc. 7.3.

7. Isus le-a zis: „Umpleþi vasele aces-
tea cu apã.” ªi le-au umplut pânã sus.
8. „Scoateþi acum”, le-a zis El, „ºi adu-

ceþi nunului.” ªi i-au adus:
9. Nunul, dupã ce a gustat apa* fãcutã

vin – el nu ºtia de unde vine vinul acesta
(slugile însã, care scoseserã apa, ºtiau) –
a chemat pe mire 

*Cap. 4.46.

10. ºi i-a zis: „Orice om pune la masã
întâi vinul cel bun; ºi, dupã ce oamenii
au bãut bine, atunci pune pe cel mai
puþin bun; dar tu ai þinut vinul cel bun
pânã acum.”
11. Acest început al semnelor Lui l-a

fãcut Isus în Cana din Galileea. El 
ªi-a* arãtat slava Sa, ºi ucenicii Lui
au crezut în El. *Cap. 1.14.

12. Dupã aceea S-a coborât la Caper-
naum împreunã cu mama, fraþii* ºi
ucenicii Lui; ºi acolo n-au rãmas
multe zile. *Mat. 12.46.

Izgonirea vânzãtorilor din Templu
13. Paºtile* iudeilor era aproape; ºi

Isus S-a suit la Ierusalim.
*Exod 12.14. Deut. 16.1,16. Vers. 23. Cap. 5.1; 6.4; 11.55.

14. În Templu a gãsit* pe cei ce vindeau
boi, oi ºi porumbei, ºi pe schimbãtorii de
bani ºezând jos.

*Mat. 21.12. Marc. 11.15. Luca 19.45.

15. A fãcut un bici de ºtreanguri ºi i-a
scos pe toþi afarã din Templu, împre-
unã cu oile ºi boii; a vãrsat banii schim-
bãtorilor ºi le-a rãsturnat mesele.
16. ªi a zis celor ce vindeau porumbei:

„Ridicaþi acestea de aici ºi nu faceþi
din Casa* Tatãlui Meu o casã de
negustorie.” *Luca 2.49.

17. Ucenicii Lui ºi-au adus aminte cã
este scris: „Râvna* pentru Casa Ta Mã
mãnâncã pe Mine.” *Ps. 69.9.

18. Iudeii au luat cuvântul ºi I-au
zis: „Prin ce* semn ne arãþi cã ai
putere sã faci astfel de lucruri?”

*Mat. 12.38. Cap. 6.30.

19. Drept rãspuns, Isus le-a zis:
„Stricaþi* templul acesta, ºi în trei zile
îl voi ridica.”

*Mat. 26.61; 27.40. Marc. 14.58; 15.29.

20. Iudeii au zis: „Au trebuit patru-
zeci ºi ºase de ani, ca sã se zideascã
Templul acesta, ºi Tu îl vei ridica în
trei zile?”
21. Dar El le vorbea despre* templul

trupului Sãu.
*1 Cor. 3.16; 6.19. 2 Cor. 6.16. Col. 2.9. Evr. 8.2. 

22. Tocmai de aceea, când a înviat
din morþi, ucenicii Lui ºi-au* adus
aminte cã le spusese vorbele acestea
ºi au crezut Scriptura ºi cuvintele pe
care le spusese Isus. *Luca 24.8.

Isus ºi cei ce cred în Numele Lui
23. Pe când era Isus în Ierusalim, la

praznicul Paºtilor, mulþi au crezut în
Numele Lui; cãci vedeau semnele pe
care le fãcea.
24. Dar Isus nu Se încredea în ei,

pentru cã îi cunoºtea pe toþi.
25. ªi n-avea trebuinþã sã-I facã cineva

mãrturisiri despre nici un om, fiindcã
El* însuºi ºtia ce este în om.
*1 Sam. 16.7. 1 Cron. 28.9. Mat. 9.4. Marc. 2.8. Cap. 6.54;
16.30. Fapt. 1.24. Apoc. 2.23.

Isus ºi Nicodim

31. Între farisei era un om cu numele
Nicodim, un fruntaº al iudeilor.

2. Acesta* a venit la Isus, noaptea, ºi 
I-a zis: „Învãþãtorule, ºtim cã eºti un
Învãþãtor venit de la Dumnezeu; cãci
nimeni** nu poate face semnele pe
care le faci Tu, dacã nu este† Dumnezeu
cu el.”

*Cap. 7.50; 19.39. **Cap. 9.16,33. Fapt. 2.22. †Fapt. 10.38.

3. Drept rãspuns, Isus i-a zis:
„Adevãrat, adevãrat îþi spun cã, dacã*
un om nu se naºte din nou, nu poate
vedea Împãrãþia lui Dumnezeu.”
*Cap. 1.13. Gal. 6.15. Tit 3.5. Iac. 1.18. 1 Pet. 1.23. 1 Ioan 3.9.

4. Nicodim I-a zis: „Cum se poate
naºte un om bãtrân? Poate el sã intre a
doua oarã în pântecele maicii sale ºi sã
se nascã?”
5. Isus i-a rãspuns: „Adevãrat,

adevãrat îþi spun cã, dacã* nu se naºte
cineva din apã ºi din Duh, nu poate sã
intre în Împãrãþia lui Dumnezeu.

*Marc. 16.16. Fapt. 2.38.

6. Ce este nãscut din carne este
carne, ºi ce este nãscut din Duh este
duh.
7. Nu te mira cã þi-am zis: „Trebuie

sã vã naºteþi din nou.”
8. Vântul* suflã încotro vrea ºi-i

auzi vuietul; dar nu ºtii de unde vine,
nici încotro merge. Tot aºa este cu
oricine este nãscut din Duhul.”

*Ecl. 11.5. 1 Cor. 2.11.

9. Nicodim I-a zis: „Cum* se poate
face aºa ceva?” *Cap. 6.52,60.

10. Isus i-a rãspuns: „Tu eºti învãþã-
torul lui Israel ºi nu pricepi aceste
lucruri?
11. Adevãrat*, adevãrat îþi spun cã
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Noi vorbim ce ºtim ºi mãrturisim ce
am vãzut; ºi voi** nu primiþi mãrturia
Noastrã.
*Mat. 11.27. Cap. 1.18; 7.16; 8.28; 12.49; 14.24. **Vers. 32.

12. Dacã v-am vorbit despre lucruri
pãmânteºti, ºi nu credeþi, cum veþi
crede când vã voi vorbi despre lucru-
rile cereºti?
13. Nimeni* nu s-a suit în cer, afarã

de Cel ce S-a coborât din cer, adicã
Fiul omului care este în cer.
*Prov. 30.4. Cap. 6.33,38,51,62; 16.28. Fapt. 2.34. 1 Cor.
15.47. Efes. 4.9,10.

ªarpele de aramã
14. ªi*, dupã cum a înãlþat Moise

ºarpele în pustiu, tot aºa trebuie** sã
fie înãlþat ºi Fiul omului,

*Num. 21.9. **Cap. 8.28; 12.32.

15. pentru ca oricine crede în El sã nu
piarã, ci sã aibã viaþa* veºnicã.

*Vers. 36. Cap. 6.47.

16. Fiindcã* atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea, cã a dat pe singurul
Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El
sã nu piarã, ci sã aibã viaþa veºnicã.

*Rom. 5.8. 1 Ioan 4.9.

17. Dumnezeu, în adevãr, n-a* trimis
pe Fiul Sãu în lume ca sã judece
lumea, ci ca lumea sã fie mântuitã prin
El. *Luca 9.56. Cap. 5.45; 8.15; 12.47. 1 Ioan 4.14.

18. Oricine* crede în El nu este
judecat; dar cine nu crede a ºi fost
judecat, pentru cã n-a crezut în Numele
singurului Fiu al lui Dumnezeu.

*Cap. 5.14; 6.40,47; 20.31.

19. ªi judecata aceasta stã în faptul cã*,
odatã venitã Lumina în lume, oamenii au
iubit mai mult întunericul decât lumina,
pentru cã faptele lor erau rele.

*Cap. 1.4,9-11; 8.12.

20. Cãci oricine* face rãul urãºte
lumina ºi nu vine la luminã, ca sã nu i
se vãdeascã faptele. *Iov 24.13,17. Efes. 5.13.

21. Dar cine lucreazã dupã adevãr vine
la luminã, pentru ca sã i se arate fap-
tele, fiindcã sunt fãcute în Dumnezeu.”

O nouã mãrturie a lui Ioan 
Botezãtorul

22. Dupã aceea, Isus ºi ucenicii Lui am
venit în þinutul Iudeii; ºi stãtea acolo cu
ei ºi* boteza. *Cap. 4.2.

23. Ioan boteza ºi el în Enon, aproape
de Salim*, pentru cã acolo erau multe
ape; ºi** oamenii veneau ca sã fie
botezaþi. *1 Sam. 9.4. **Mat. 3.5,6.

24. Cãci* Ioan încã nu fusese aruncat
în temniþã. *Mat. 14.3.

25. Între ucenicii lui Ioan ºi între un
iudeu s-a iscat o neînþelegere cu
privire la curãþare.
26. Au venit deci la Ioan ºi i-au zis:

„Învãþãtorule, Cel ce era cu tine
dincolo de Iordan ºi despre* care ai
mãrturisit tu, iatã cã boteazã, ºi toþi
oamenii se duc la El.” *Cap. 1.7,15,27,34.

27. Drept rãspuns, Ioan i-a zis: „Omul
nu poate primi* decât ce-i este dat din
cer. *1 Cor. 4.7. Evr. 5.4. Iac. 1.17.

28. Voi înºivã îmi sunteþi martori cã
am zis: „Nu* sunt eu Hristosul, ci
sunt** trimis înaintea Lui.”

*Cap. 1.20,27. **Mal. 3.1. Marc. 1.2. Luca 1.17.

29. Cine* are mireasã este mire; dar
prietenul** mirelui, care stã ºi-l ascultã,
se bucurã foarte mult când aude glasul
mirelui: ºi aceastã bucurie, care este a
mea, este deplinã. *Mat. 22.2. 
2 Cor. 11.2. Efes. 5.25,27. Apoc. 21.9. **Cânt. 5.1.

30. Trebuie ca El sã creascã, iar eu sã
mã micºorez.
31. Cel ce* vine din cer este** mai

presus de toþi; cel ce† este de pe
pãmânt este pãmântesc ºi vorbeºte ca
de pe pãmânt. Cel ce†† vine din cer
este mai presus de toþi.
*Vers. 13. Cap. 8.23. **Mat. 28.18. Cap. 1.15,27. Rom. 9.5. 
†1 Cor. 15.27. ††Cap. 6.33. 1 Cor. 15.47. Efes. 1.21. Filp. 2.9.

32. El mãrturiseºte ce* a vãzut ºi a
auzit, ºi totuºi nimeni nu primeºte
mãrturia Lui. *Vers. 11. Cap. 8.26; 15.15.

33. Cine primeºte mãrturia Lui
adevereºte* prin aceasta cã Dumnezeu
spune adevãrul. *Rom. 3.4. 1 Ioan 5.10.

34. Cãci* Acela pe care L-a trimis
Dumnezeu vorbeºte cuvintele lui Dum-
nezeu, pentru cã Dumnezeu nu-I dã
Duhul cu** mãsurã. *Cap. 7.16. **Cap. 1.16.

35. Tatãl* iubeºte pe Fiul ºi a dat
toate lucrurile în mâna Lui. *Mat. 11.27; 
28.18. Luca 10.22. Cap. 5.20,22; 13.3; 17.2. Evr. 2.8.

36. Cine* crede în Fiul are viaþa
veºnicã; dar cine nu crede în Fiul nu
va vedea viaþa, ci mânia lui Dumnezeu
rãmâne peste el.” *Hab. 2.4. 
Vers. 15,16. Rom. Cap. 1.12; 6.47. 1.17. 1 Ioan 5.10.

Samariteana

41. Domnul a aflat cã fariseii au
auzit cã El face ºi boteazã* mai

mulþi ucenici decât Ioan. *Cap. 3.22,26.

2. Însã Isus nu boteza El însuºi, ci
ucenicii Lui.
3. Atunci a pãrãsit Iudeea ºi S-a întors

în Galileea.
4. Fiindcã trebuia sã treacã prin

Samaria,
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5. a ajuns lângã o cetate din þinutul
Samariei, numitã Sihar, aproape de
ogorul pe* care-l dãduse Iacov fiului
sãu Iosif. *Gen. 33.19; 48.22. Ios. 24.32.

6. Acolo se afla fântâna lui Iacov.
Isus, ostenit de cãlãtorie, ºedea lângã
fântânã. Era cam pe la ceasul al
ºaselea.
7. A venit o femeie din Samaria sã

scoatã apã. „Dã-Mi sã beau”, i-a zis
Isus.
8. Cãci ucenicii Lui se duseserã în

cetate sã cumpere de ale mâncãrii.
9. Femeia samariteanã I-a zis: „Cum

Tu, iudeu, ceri sã bei de la mine, femeie
samariteanã?” – Iudeii*, în adevãr, n-au
legãturi cu samaritenii. –

*2 Împ. 17.24. Luca 9.52,53. Fapt. 10.28.

10. Drept rãspuns, Isus i-a zis: „Dacã
ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu ºi
Cine este Cel ce-þi zice: „Dã-Mi sã
beau!”, tu singurã ai fi cerut sã bei, ºi
El þi-ar fi dat apã* vie.”

*Isa. 12.3; 44.3. Ier. 2.13. Zah. 13.1; 14.8.

11. „Doamne”, I-a zis femeia, „n-ai
cu ce sã scoþi apã, ºi fântâna este
adâncã; de unde ai putea sã ai, dar,
aceastã apã vie?
12. Eºti Tu oare mai mare decât

pãrintele nostru Iacov, care ne-a dat
fântâna aceasta ºi a bãut din ea el
însuºi ºi feciorii lui ºi vitele lui?”
13. Isus i-a rãspuns: „Oricui bea din

apa aceasta îi va fi iarãºi sete.
14. Dar oricui* va bea din apa pe care 

i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete;
ba încã, apa pe care i-o voi da Eu se**
va preface în el într-un izvor de apã
care va þâºni în viaþa veºnicã.”

*Cap. 6.35,58. **Cap. 7.38.

15. „Doamne”, I-a zis* femeia, „dã-mi
aceastã apã, ca sã nu-mi mai fie sete ºi
sã nu mai vin pânã aici sã scot.”

*Cap. 6.34; 17.2,3. Rom. 6.23. 1 Ioan 5.20.

16. „Du-te”, i-a zis Isus, „de cheamã
pe bãrbatul tãu ºi vino aici”.
17. Femeia I-a rãspuns: „N-am bãrbat.”

Isus i-a zis: „Bine ai zis cã n-ai bãrbat.
18. Pentru cã cinci bãrbaþi ai avut; ºi

acela pe care-l ai acum nu-þi este
bãrbat. Aici ai spus adevãrul.”
19. „Doamne”, I-a zis femeia, „vãd*

cã eºti proroc. *Luca 7.16; 24.19. Cap. 6.14; 7.40.

20. Pãrinþii noºtri s-au închinat pe
muntele acesta*; ºi voi ziceþi cã în
Ierusalim** este locul unde trebuie sã
se închine oamenii.” *Judc. 9.7. 
**Deut. 12.5,11. 1 Împ. 9.3. 2 Cron. 7.12.

21. „Femeie”, i-a zis Isus, „crede-Mã
cã vine ceasul când* nu vã veþi închina
Tatãlui, nici pe muntele acesta, nici în
Ierusalim. *Mal. 1.11. 1 Tim. 2.8.

22. Voi vã închinaþi la ce* nu cunoaº-
teþi; noi ne închinãm la ce cunoaºtem,
cãci** Mântuirea vine de la iudei.

*2 Împ. 17.29. **Isa. 2.3. Luca 24.47. Rom. 9.4,5.

23. Dar vine ceasul, ºi acum a ºi
venit, când închinãtorii adevãraþi se
vor închina Tatãlui în duh* ºi** în
adevãr; fiindcã astfel de închinãtori
doreºte ºi Tatãl. *Filp. 3.3. **Cap. 1.17.

24. Dumnezeu* este Duh; ºi cine se
închinã Lui trebuie sã I se închine în
duh ºi în adevãr.” *2 Cor. 3.17.

25. „ªtiu”, I-a zis femeia, „cã are sã
vinã Mesia (cãruia I se zice Hristos);
când va veni El, are sã ne* spunã toate
lucrurile.” *Vers. 29,39.

26. Isus i-a zis: „Eu*, Cel care vorbesc
cu tine, sunt Acela.”

*Mat. 26.63,64. Marc. 14.61,62. Cap. 9.37.

Trezirea din Samaria
27. Atunci au venit ucenicii Lui ºi se

mirau cã vorbea cu o femeie. Totuºi
nici unul nu I-a zis: „Ce cauþi?” sau:
„Despre ce vorbeºti cu ea?”
28. Atunci femeia ºi-a lãsat gãleata,

s-a dus în cetate ºi a zis oamenilor:
29. „Veniþi de vedeþi un Om care* mi-a

spus tot ce am fãcut; nu cumva este
Acesta Hristosul?” *Vers. 25.

30. Ei au ieºit din cetate ºi veneau
spre El.
31. În timpul acesta, ucenicii Îl rugau

sã mãnânce ºi ziceau: „Învãþãtorule,
mãnâncã!”
32. Dar El le-a zis: „Eu am de mâncat

o mâncare pe care voi n-o cunoaºteþi.”
33. Ucenicii au început sã-ºi zicã deci

unii altora: „Nu cumva I-a adus cineva
sã mãnânce?”
34. Isus le-a zis: „Mâncarea* Mea

este sã fac voia Celui ce M-a trimis ºi
sã împlinesc lucrarea Lui.

*Iov 23.12. Cap. 6.38; 17.4; 19.30.

35. Nu ziceþi voi cã mai sunt patru
luni pânã la seceriº? Iatã, Eu vã spun:
ridicaþi-vã ochii ºi priviþi holdele
care* sunt albe acum, gata pentru
seceriº. *Mat. 9.37. Luca 10.2.

36. Cine* secerã primeºte o platã
ºi strânge rod pentru viaþa veºnicã;
pentru ca ºi cel ce seamãnã ºi cel ce
secerã sã se bucure în acelaºi timp.

*Dan. 12.3.
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37. Cãci, în aceastã privinþã, este
adevãratã zicerea: „Unul seamãnã, iar
altul secerã.”
38. Eu v-am trimis sã seceraþi acolo

unde nu voi v-aþi ostenit; alþii s-au
ostenit, ºi voi aþi intrat în osteneala
lor.”
39. Mulþi samariteni din cetatea

aceea au crezut în Isus din pricina*
mãrturiei femeii, care zicea: „Mi-a
spus tot ce am fãcut.” *Vers. 29.

40. Când au venit samaritenii la El, 
L-au rugat sã rãmânã la ei. ªi El a
rãmas acolo douã zile.
41. Mult mai mulþi au crezut în El din

pricina cuvintelor Lui.
42. ªi ziceau femeii: „Acum nu mai

credem din pricina spuselor tale, ci
din pricinã cã L-am auzit noi înºine*
ºi ºtim cã Acesta este în adevãr Hris-
tosul, Mântuitorul lumii.”

*Cap. 17.8. 1 Ioan 4.14.

Vindecarea fiului 
unui slujbaº împãrãtesc

43. Dupã aceste douã zile, Isus a
plecat de acolo, ca sã Se ducã în Gali-
leea.
44. Cãci* El însuºi spusese cã un

proroc nu este preþuit în patria** sa.
*Mat. 13.57. Marc. 6.1. Luca 4.24. **Cap. 2.23; 3.2.

45. Când a ajuns în Galileea, a fost
primit bine de galileeni, care vãzuserã
tot ce fãcuse la Ierusalim în timpul
praznicului; cãci* fuseserã ºi ei la
praznic. *Deut. 16.16.

46. Isus S-a întors deci în Cana din
Galileea, unde* prefãcuse apa în vin. 
În Capernaum era un slujbaº împãrãtesc

al cãrui fiu era bolnav. *Cap. 2.1,11.

47. Slujbaºul acesta a aflat cã Isus
venise din Iudeea în Galileea, s-a dus
la El ºi L-a rugat sã vinã ºi sã tãmãdu-
iascã pe fiul lui care era pe moarte.
48. Isus i-a zis: „Dacã* nu vedeþi

semne ºi minuni, cu nici un chip nu
credeþi!” *1 Cor. 1.22.

49. Slujbaºul împãrãtesc I-a zis:
„Doamne, vino pânã nu moare micuþul
meu.”
50. „Du-te”, i-a zis Isus, „fiul tãu

trãieºte.” ªi omul acela a crezut cuvintele
pe care i le spusese Isus ºi a pornit la
drum.
51. Pe când se cobora el, l-au întâm-

pinat robii lui ºi i-au adus vestea cã
fiul lui trãieºte.
52. El i-a întrebat de ceasul în care

a început sã-i fie mai bine. ªi ei i-au
zis: „Ieri, în ceasul al ºaptelea, l-au
lãsat frigurile.”
53. Tatãl a cunoscut cã tocmai în

ceasul acela îi zisese Isus: „Fiul tãu
trãieºte.” ªi a crezut el ºi toatã casa
lui.
54. Acesta este iarãºi al doilea semn

fãcut de Isus dupã ce S-a întors din
Iudeea în Galileea.

Vindecarea slãbãnogului de 38 de ani

51. Dupã aceea* era un praznic al
iudeilor; ºi Isus S-a suit la Ierusa-

lim. *Lev. 23.2. Deut. 16.1. Cap. 2.13.

2. În Ierusalim, lângã poarta oilor,
este o scãldãtoare*, numitã în evreieºte
Betesda, care are cinci pridvoare.

*Neem. 3.1; 12.39.

3. În pridvoarele acestea zãceau o mul-
þime de bolnavi, orbi, ºchiopi, uscaþi,
care aºteptau miºcarea apei.
4. Cãci un înger al Domnului se

cobora, din când în când, în scãldãtoare
ºi tulbura apa. ªi cel dintâi care se
cobora în ea, dupã tulburarea apei, se
fãcea sãnãtos, orice boalã ar fi avut.
5. Acolo se afla un om bolnav de

treizeci ºi opt de ani.
6. Isus, când l-a vãzut zãcând, ºi fiindcã

ºtia cã este bolnav de multã vreme, i-a
zis: „Vrei sã te faci sãnãtos?”
7. „Doamne”, I-a rãspuns bolnavul,

„n-am pe nimeni sã mã bage în
scãldãtoare când se tulburã apa; ºi, pânã
sã mã duc eu, se coboarã altul înaintea
mea.”
8. „Scoalã-te*”, i-a zis Isus, „ridicã-þi

patul ºi umblã.”
*Mat. 9.6. Marc. 2.11. Luca 5.24.

9. Îndatã omul acela s-a fãcut sãnãtos,
ºi-a luat patul ºi umbla. Ziua aceea
era* o zi de Sabat. *Cap. 9.14.
10. Iudeii ziceau deci celui ce fusese

vindecat: „Este ziua Sabatului; nu-þi*
este îngãduit sã-þi ridici patul.” 

*Exod 20.10. Neem. 13.19. Ier. 17.21, etc. Mat.
12.2. Marc. 2.24; 3.4. Luca 6.2; 13.14.
11. El le-a rãspuns: „Cel ce m-a fãcut

sãnãtos mi-a zis: „Ridicã-þi patul ºi
umblã.”
12. Ei l-au întrebat: „Cine este Omul

acela care þi-a zis: „Ridicã-þi patul ºi
umblã”?”
13. Dar cel vindecat nu ºtia cine este:

cãci Isus Se fãcuse nevãzut din norodul
care era în locul acela.
14. Dupã aceea Isus l-a gãsit în

Templu ºi i-a zis: „Iatã cã te-ai fãcut
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sãnãtos; de acum sã nu* mai pãcãtu-
ieºti, ca sã nu þi se întâmple ceva mai
rãu.” *Mat. 12.45. Cap. 8.11.

15. Omul acela s-a dus ºi a spus
iudeilor cã Isus este Acela care-l
fãcuse sãnãtos.
16. Din pricina aceasta, iudeii au

început sã urmãreascã pe Isus ºi cãutau
sã-L omoare, fiindcã fãcea aceste lucruri
în ziua Sabatului.

Lucrarea Fiului
17. Dar Isus le-a rãspuns: „Tatãl*

Meu lucreazã pânã acum; ºi Eu, de
asemenea, lucrez.” *Cap. 9.4; 14.10.

18. Tocmai de aceea cãutau* ºi mai
mult iudeii sã-L omoare, nu numai
fiindcã dezlega ziua Sabatului, dar ºi
pentru cã zicea cã Dumnezeu este Tatãl
Sãu ºi Se fãcea** astfel deopotrivã cu
Dumnezeu.

*Cap. 7.19. **Cap. 10.30,33. Filp. 2.6.

19. Isus a luat din nou cuvântul ºi 
le-a zis: „Adevãrat, adevãrat vã spun
cã Fiul* nu poate face nimic de la
Sine; El nu face decât ce vede pe Tatãl
fãcând; ºi tot ce face Tatãl face ºi Fiul
întocmai. *Vers. 30. Cap. 8.28; 9.4; 12.49; 14.10.

20. Cãci* Tatãl iubeºte pe Fiul ºi-I
aratã tot ce face; ºi-I va arãta lucrãri
mai mari decât acestea, ca voi sã vã
minunaþi. *Mat. 3.17. Cap. 3.35. 2 Pet. 1.17.

21. În adevãr, dupã cum Tatãl învie
morþii ºi le dã viaþã, tot aºa* ºi Fiul dã
viaþã cui vrea. *Luca 7.14; 8.54. Cap. 11.25,43.

22. Tatãl nici nu judecã pe nimeni, ci
toatã judecata a* dat-o Fiului, *Mat. 11.27; 
28.18. Vers. 27. Cap. 3.35; 17.2. Fapt. 17.31. 1 Pet. 4.5.

23. pentru ca toþi sã cinsteascã pe
Fiul cum cinstesc pe Tatãl. Cine* nu
cinsteºte pe Fiul, nu cinsteºte pe Tatãl,
care L-a trimis. *1 Ioan 2.23.

24. Adevãrat, adevãrat vã spun cã
cine* ascultã cuvintele Mele ºi crede
în Cel ce M-a trimis are viaþa veºnicã
ºi nu vine la judecatã, ci** a trecut din
moarte la viaþã.

*Cap. 3.16,18; 6.40,47; 8.51; 20.31. **1 Ioan 3.14.

25. Adevãrat, adevãrat vã spun cã
vine ceasul, ºi acum a ºi venit, când
cei morþi* vor auzi glasul Fiului lui
Dumnezeu, ºi cei ce-l vor asculta vor
învia. *Vers. 28. Efes. 2.1,5; 5.14. Col. 2.13.

26. Cãci, dupã cum Tatãl are viaþa în
Sine, tot aºa a dat ºi Fiului sã aibã
viaþa în Sine.
27. ªi I-a* dat putere sã judece,

întrucât** este Fiu al omului.
*Vers. 22. Fapt. 10.42; 17.31. **Dan. 7.13,14.

28. Nu vã miraþi de lucrul acesta;
pentru cã vine ceasul când toþi cei din
morminte vor auzi glasul Lui 
29. ºi* vor ieºi afarã din ele. Cei ce

au fãcut binele vor învia pentru viaþã;
iar cei ce** au fãcut rãul vor învia
pentru judecatã. *Isa. 26.19. 
1 Cor. 15.52. 1 Tes. 4.16. **Dan. 12.2. Mat. 25.32,33,46.

30. Eu* nu pot face nimic de la Mine
însumi: judec dupã cum aud; ºi jude-
cata Mea este dreaptã, pentru cã nu**
caut sã fac voia Mea, ci voia Tatãlui,
care M-a trimis.

*Vers. 19. **Mat. 26.39. Cap. 4.34; 6.38.

Mãrturia Tatãlui ºi a lui Ioan
31. Dacã* Eu mãrturisesc despre

Mine însumi, mãrturia Mea nu este
adevãratã. *Cap. 8.14. Apoc. 3.14.

32. Este un Altul* care mãrturiseºte
despre Mine; ºi ºtiu cã mãrturisirea pe
care o face El despre Mine este ade-
vãratã. *Mat. 3.17; 17.5. Cap. 8.18. 1 Ioan 5.6,7,9.

33. Voi aþi trimis la Ioan, ºi* el a mãr-
turisit pentru adevãr. *Cap. 1.15,19,27,32.

34. Nu cã mãrturia pe care o primesc
Eu vine de la un om; dar spun lucru-
rile acestea pentru ca sã fiþi mântuiþi.
35. Ioan era lumina care este aprinsã

ºi* lumineazã, ºi voi** aþi vrut sã vã
veseliþi câtãva vreme la lumina lui.

*2 Pet. 1.19. **Mat. 13.20; 21.26. Marc. 6.20.

36. Dar Eu* am o mãrturie mai mare
decât a lui Ioan; cãci lucrãrile pe care
Mi le-a dat Tatãl sã le sãvârºesc,
tocmai lucrãrile** acestea pe care le
fac Eu, mãrturisesc despre Mine cã
Tatãl M-a trimis.

*1 Ioan 5.9. **Cap. 3.2; 10.25; 15.24.

37. ªi Tatãl, care M-a trimis, a*
mãrturisit El însuºi despre Mine. Voi
nu I-aþi auzit niciodatã glasul, nu** I-aþi
vãzut deloc faþa; *Mat. 3.17; 17.5. Cap. 6.27; 
8.18. **Deut. 4.12. Cap. 1.18. 1 Tim. 1.17. 1 Ioan 4.12.

38. ºi Cuvântul Lui nu rãmâne în voi,
pentru cã nu credeþi în Acela pe care
L-a trimis El.
39. Cercetaþi* Scripturile, pentru cã

socotiþi cã în ele aveþi viaþa veºnicã,
dar tocmai ele** mãrturisesc despre
Mine. *Isa. 8.20; 34.16. Luca 16.29. Vers. 46. 
Fapt. 17.11. **Deut. 18.15,18. Luca 24.27. Cap. 1.45.

40. ªi* nu vreþi sã veniþi la Mine ca
sã aveþi viaþa! *Cap. 1.11; 3.19.

41. Eu* nu umblu dupã slava care
vine de la oameni. *Vers. 34. 1 Tes. 2.6.
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42. Dar ºtiu cã n-aveþi în voi dragoste
de Dumnezeu.
43. Eu am venit în Numele Tatãlui

Meu, ºi nu Mã primiþi; dacã va veni un
altul, în numele lui însuºi, pe acela îl
veþi primi.
44. Cum* puteþi crede voi care

umblaþi dupã slava pe care v-o daþi
unii altora, ºi nu cãutaþi slava** care
vine de la singurul Dumnezeu?

*Cap. 12.43. **Rom. 2.29.

45. Sã nu credeþi cã vã voi învinui
înaintea Tatãlui; este* cine sã vã
învinuiascã: Moise, în care v-aþi pus
nãdejdea. *Rom. 2.12.

46. Cãci, dacã aþi crede pe Moise, 
M-aþi crede ºi pe Mine, pentru cã* el a
scris despre Mine. *Gen. 3.15; 12.3; 
18.18; 22.18; 49.10. Deut. 18.15,18. Cap. 1.45. Fapt. 26.22.

47. Dar dacã nu credeþi cele scrise de
el, cum veþi crede cuvintele Mele?”

Înmulþirea pâinilor

61. Dupã aceea* Isus S-a dus dincolo
de Marea Galileii, numitã Marea

Tiberiadei. *Mat. 14.13. Marc. 6.35. Luca 9.10,12.

2. O mare gloatã mergea dupã El
pentru cã vedea semnele pe care le
fãcea cu cei bolnavi.
3. Isus S-a suit pe munte ºi ºedea

acolo cu ucenicii Sãi.
4. Paºtile, praznicul iudeilor, era*

aproape. *Lev. 23.5,7. Deut. 16.1. Cap. 2.13; 5.1.

5. Isus* ªi-a ridicat ochii ºi a vãzut
cã o mare gloatã vine spre El. ªi a zis
lui Filip: „De unde avem sã cumpãrãm
pâini ca sã mãnânce oamenii aceºtia?”

*Mat. 14.14. Marc. 6.35. Luca 9.12.

6. Spunea lucrul acesta ca sã-l
încerce, pentru cã ºtia ce are de gând
sã facã.
7. Filip I-a rãspuns: „Pâinile pe care

le-am putea cumpãra cu* douã sute de
lei1, n-ar ajunge ca fiecare sã capete
puþintel din ele.” *Num. 11.21,22.

8. Unul din ucenicii Sãi, Andrei,
fratele lui Simon Petru, I-a zis:
9. „Este aici un bãieþel care are cinci

pâini de orz ºi doi peºti; dar* ce sunt
acestea la atâþia?” *2 Împ. 4.43.

10. Isus a zis: „Spuneþi oamenilor sã
ºadã jos.” În locul acela era multã
iarbã. Oamenii au ºezut jos, în numãr
de aproape cinci mii.
11. Isus a luat pâinile, a mulþumit lui

Dumnezeu, le-a împãrþit ucenicilor, iar
ucenicii le-au împãrþit celor ce ºedeau

jos; de asemenea, le-a dat ºi din peºti
cât au voit.
12. Dupã ce s-au sãturat, Isus a zis

ucenicilor Sãi: „Strângeþi firimiturile
care au rãmas, ca sã nu se piardã
nimic.”
13. Le-au adunat deci ºi au umplut

douãsprezece coºuri cu firimiturile
care rãmãseserã din cele cinci pâini de
orz, dupã ce mâncaserã toþi.
14. Oamenii aceia, când au vãzut

minunea pe care o fãcuse Isus, ziceau:
„Cu adevãrat, Acesta este Prorocul*
cel aºteptat în lume.” *Gen. 49.10. 
Deut. 18.15,18. Mat. 11.3. Cap. 1.21; 4.19,25; 7.40.

15. Isus, fiindcã ºtia cã au de gând sã
vinã sã-L ia cu sila ca sã-L facã
împãrat, S-a dus iarãºi la munte,
numai El singur.

Isus umblã pe mare
16. Când* s-a înserat, ucenicii Lui 

s-au coborât la marginea mãrii.
*Mat. 14.23. Marc. 6.47.

17. S-au suit într-o corabie ºi treceau
marea, ca sã se ducã în Capernaum. Se
întunecase, ºi Isus tot nu venise la ei.
18. Sufla un vânt puternic ºi marea

era întãrâtatã.
19. Dupã ce au vâslit cam douãzeci ºi

cinci sau treizeci de stadii, vãd pe Isus
umblând pe mare ºi apropiindu-Se de
corabie. ªi s-au înfricoºat.
20. Dar Isus le-a zis: „Eu sunt, nu vã

temeþi!”
21. Voiau deci sã-L ia în corabie. ªi

corabia a sosit îndatã la locul spre care
mergeau.

Pâinea vieþii
22. Norodul care rãmãsese de cealaltã

parte a mãrii bãgase de seamã cã acolo
nu era decât o corabie ºi cã Isus nu Se
suise în corabia aceasta cu ucenicii
Lui, ci ucenicii plecaserã singuri cu
ea.
23. A doua zi sosiserã alte corãbii din

Tiberiada, aproape de locul unde
mâncaserã ei pâinea, dupã ce Domnul
mulþumise lui Dumnezeu.
24. Când au vãzut noroadele cã nici

Isus, nici ucenicii Lui nu erau acolo,
s-au suit ºi ele în corãbiile acestea
ºi s-au dus la Capernaum sã caute pe
Isus.
25. Când L-au gãsit, dincolo de mare, 

I-au zis: „Învãþãtorule, când ai venit
aici?”
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1. Greceºte: dinari

26. Drept rãspuns, Isus le-a zis:
„Adevãrat, adevãrat vã spun cã Mã
cãutaþi nu pentru cã aþi vãzut semne,
ci pentru cã aþi mâncat din pâinile
acelea ºi v-aþi sãturat.
27. Lucraþi nu pentru mâncarea pieri-

toare, ci pentru* mâncarea care rãmâne
pentru viaþa veºnicã ºi pe care v-o va
da Fiul omului; cãci Tatãl, adicã însuºi
Dumnezeu, pe** El L-a însemnat cu
pecetea Lui.”
*Vers. 51. Cap. 4.14. **Mat. 3.17; 17.5. Marc. 1.11; 9.7. Luca
3.22; 9.35. Cap. 1.33; 5.37; 8.18. Fapt. 2.22. 2 Pet. 1.17.

28. Ei I-au zis: „Ce sã facem ca sã
sãvârºim lucrãrile lui Dumnezeu?”
29. Isus le-a rãspuns: „Lucrarea pe

care o cere Dumnezeu este aceasta*:
sã credeþi în Acela pe care L-a trimis
El.” *1 Ioan 3.23.

30. „Ce* semn faci Tu deci”, I-au zis
ei, „ca sã-l vedem ºi sã credem în
Tine? Ce lucrezi Tu?

*Mat. 12.38; 16.1. Marc. 8.11. 1 Cor. 1.22.

31. Pãrinþii* noºtri au mâncat manã
în pustiu, dupã cum este scris: „Le-a
dat sã mãnânce pâine** din cer.” *Exod
16.15. Num. 11.7. Neem. 9.15. 1 Cor. 10.3. **Ps. 78.24,25.

32. Isus le-a zis: „Adevãrat, adevãrat
vã spun cã Moise nu v-a dat pâinea din
cer, ci Tatãl Meu vã dã adevãrata pâine
din cer;
33. cãci Pâinea lui Dumnezeu este

aceea care Se coboarã din cer ºi dã
lumii viaþa.”
34. „Doamne*”, I-au zis ei, „dã-ne

totdeauna aceastã pâine.” *Cap. 4.5.

35. Isus le-a zis: „Eu* sunt Pâinea
vieþii. Cine** vine la Mine nu va
flãmânzi niciodatã; ºi cine crede în
Mine nu va înseta niciodatã.

*Vers. 48,58. **Cap. 4.14; 7.37.

36. Dar* v-am spus cã M-aþi ºi vãzut,
ºi tot nu credeþi. *Vers. 26,64.

37. Tot* ce-Mi dã Tatãl va ajunge la
Mine; ºi pe** cel ce vine la Mine, nu-l
voi izgoni afarã: *Vers. 45. 
**Mat. 24.24. Cap. 10.28,29. 2 Tim. 2.19. 1 Ioan 2.19.

38. cãci M-am coborât din cer ca sã
fac nu* voia Mea, ci** voia Celui ce
M-a trimis. *Mat. 26.39. Cap. 5.30. **Cap. 4.34.

39. ªi voia Celui ce M-a trimis este
sã* nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat
El, ci sã-l înviez în ziua de apoi.

*Cap. 10.28; 17.12; 18.9.

40. Voia Tatãlui Meu este ca* oricine
vede pe Fiul ºi crede în El sã aibã
viaþa veºnicã; ºi Eu îl voi învia în ziua
de apoi.” *Vers. 27,47,54. Cap. 3.l5,16; 4.14.

41. Iudeii cârteau împotriva Lui,
pentru cã zisese: „Eu sunt Pâinea care
S-a coborât din cer.”
42. ªi ziceau: „Oare* nu este Acesta

Isus, fiul lui Iosif, pe al cãrui tatã ºi
mamã îi cunoaºtem? Cum deci zice El:
„Eu M-am coborât din cer”?”

*Mat. 13.55. Marc. 6.3. Luca 4.22.

43. Isus le-a rãspuns: „Nu cârtiþi între
voi.
44. Nimeni* nu poate veni la Mine,

dacã nu-l atrage Tatãl, care M-a trimis;
ºi Eu îl voi învia în ziua de apoi.

*Cânt. 1.4. Vers. 65.

45. În* Proroci este scris: „Toþi vor fi
învãþaþi de Dumnezeu.” Aºa cã**
oricine a ascultat pe Tatãl ºi a primit
învãþãtura Lui vine la Mine.
*Isa. 54.18. Ier. 31.34. Mica 4.2. Evr. 8.10; 10.16. **Vers. 37.

46. Nu* cã cineva a vãzut pe Tatãl,
afarã de** Acela care vine de la
Dumnezeu; da, Acela a vãzut pe Tatãl.
*Cap. 1.18; 5.37. **Mat. 11.27. Luca 10.22. Cap. 1.18; 7.29;
8.19.

47. Adevãrat, adevãrat vã spun cã
cine* crede în Mine are viaþa veºnicã.

*Vers. 40. Cap. 3.16,18,36. 

48. Eu* sunt Pâinea vieþii. *Vers. 33,35.

49. Pãrinþii* voºtri au mâncat manã
în pustiu, ºi au murit. *Vers. 31.

50. Pâinea* care Se coboarã din cer
este de aºa fel, ca cineva sã mãnânce
din ea ºi sã nu moarã. *Vers. 51,58.

51. Eu sunt Pâinea* vie care** s-a
coborât din cer. Dacã mãnâncã cineva
din pâinea aceasta, va trãi în veac; ºi
pâinea pe care o voi da Eu este trupul
Meu pe care Îl voi da pentru viaþa
lumii.” *Evr. 10.5,10. **Cap. 3.13.

52. La auzul acestor cuvinte, iudeii se
certau* între ei ºi ziceau: „Cum** poate
Omul acesta sã ne dea trupul Lui sã-L
mâncãm?” *Cap. 7.43; 9.16; 10.19. **Cap. 3.9.

53. Isus le-a zis: „Adevãrat, adevãrat
vã spun cã, dacã nu mâncaþi* trupul
Fiului omului ºi dacã nu beþi sângele
Lui, n-aveþi viaþa în voi înºivã.

*Mat. 26.26,28.

54. Cine* mãnâncã trupul Meu ºi bea
sângele Meu are viaþa veºnicã; ºi Eu îl
voi învia în ziua de apoi.

*Vers. 27,40,63. Cap. 4.14.

55. Cãci trupul Meu este cu adevãrat
o hranã, ºi sângele Meu este cu
adevãrat o bãuturã.
56. Cine mãnâncã trupul Meu ºi bea

sângele Meu rãmâne* în Mine, ºi Eu
rãmân în el. *1 Ioan 3.24; 4.15,16.

57. Dupã cum Tatãl, care este viu, 
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M-a trimis pe Mine, ºi Eu trãiesc prin
Tatãl, tot aºa, cine Mã mãnâncã pe
Mine va trãi ºi el prin Mine.
58. Astfel* este Pâinea care S-a

coborât din cer, nu ca mana pe care au
mâncat-o pãrinþii voºtri, ºi totuºi au
murit: cine mãnâncã Pâinea aceasta
va trãi în veac.” *Vers. 49-51.

59. Isus a spus aceste lucruri în
sinagogã, când învãþa pe oameni în
Capernaum.

Unii ucenici Îl pãrãsesc –
Mãrturisirea lui Petru

60. Mulþi* din ucenicii Lui, dupã ce au
auzit aceste cuvinte, au zis: „Vorbirea
aceasta este prea de tot: cine poate s-o
sufere?” *Mat. 11.6. Vers. 66.

61. Isus, care ºtia în Sine cã ucenicii
Sãi cârteau împotriva vorbirii acesteia,
le-a zis: „Vorbirea aceasta este pentru
voi o pricinã de poticnire?
62. Dar* dacã aþi vedea pe Fiul omului

suindu-Se unde era mai înainte?...
*Marc. 16.19. Cap. 3.13. Fapt. 1.9. Efes. 4.8.

63. Duhul* este acela care dã viaþã,
carnea nu foloseºte la nimic; cuvintele
pe care vi le-am spus Eu sunt duh ºi
viaþã. *2 Cor. 3.6.

64. Dar sunt* unii din voi care nu
cred.” Cãci Isus** ºtia de la început
cine erau cei ce nu cred ºi cine era cel
ce avea sã-L vândã.

*Vers. 36. **Cap. 2.24,25; 13.11.

65. ªi a adãugat: „Tocmai de aceea 
v-am* spus cã nimeni nu poate sã vinã
la Mine, dacã nu i-a fost dat de Tatãl
Meu.” *Vers. 44,45.

66. Din* clipa aceea, mulþi din ucenicii
Lui s-au întors înapoi ºi nu mai umblau
cu El. *Vers. 60.

67. Atunci Isus a zis celor doispre-
zece: „Voi nu vreþi sã vã duceþi?”
68. „Doamne”, I-a rãspuns Simon

Petru, „la cine sã ne ducem? Tu ai
cuvintele* vieþii veºnice. *Fapt. 5.20.

69. ªi* noi am crezut ºi am ajuns
la cunoºtinþa cã Tu eºti Hristosul,
Sfântul lui Dumnezeu.”

*Mat. 16.16. Marc. 8.29. Luca 9.20. Cap. 1.49; 11.27.

70. Isus le-a rãspuns: „Nu* v-am ales
Eu pe voi cei doisprezece? ªi totuºi
unul** din voi este un drac.”

*Luca 6.13. **Cap. 13.27.

71. Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon
Iscarioteanul; cãci el avea sã-L vândã:
el, unul din cei doisprezece.

Necredinþa fraþilor lui Isus

71. Dupã aceea Isus strãbãtea Galileea;
nu voia sã stea în Iudeea, pentru cã*

iudeii cãutau sã-L omoare.
*Cap. 5.16,18.

2. ªi* praznicul iudeilor, praznicul zis
al Corturilor, era aproape. *Lev. 23.34.

3. Fraþii* Lui I-au zis: „Pleacã de aici
ºi du-Te în Iudeea, ca sã vadã ºi ucenicii
Tãi lucrãrile pe care le faci.

*Mat. 12.46. Marc. 3.31. Fapt. 1.14.

4. Nimeni nu face ceva în ascuns,
când cautã sã se facã cunoscut: dacã
faci aceste lucruri, aratã-Te lumii.”
5. Cãci nici* fraþii Lui nu credeau în

El. *Marc. 3.21.

6. Isus le-a zis: „Vremea* Mea n-a
sosit încã, dar vouã vremea totdeauna
vã este prielnicã. *Vers. 8,30. Cap. 2.4; 8.20. 

7. Pe voi lumea nu* vã poate urî; pe
Mine Mã urãºte, pentru cã** mãrturi-
sesc despre ea cã lucrãrile ei sunt rele.

*Cap. 15.19. **Cap. 3.19.

8. Suiþi-vã voi la praznicul acesta; Eu
încã nu Mã sui la praznicul acesta,
fiindcã* nu Mi s-a împlinit încã
vremea.” *Vers. 6. Cap. 8.20. 

9. Dupã ce le-a spus aceste lucruri, a
rãmas în Galileea.

Isus în 
Ierusalim la praznicul Corturilor

10. Dupã ce s-au suit fraþii Lui la
praznic, S-a suit ºi El, dar nu pe faþã,
ci cam pe ascuns.
11. Iudeii* Îl cãutau în timpul praz-

nicului ºi ziceau: „Unde este?”
*Cap. 11.56.

12. Noroadele vorbeau mult în ºoaptã*
despre El. Unii** ziceau: „Este un
Om bun.” Alþii ziceau: „Nu, ci duce
norodul în rãtãcire.” *Cap. 9.16; 
10.19. **Mat. 21.46. Luca 7.16.  Vers. 40. Cap. 6.14.

13. Totuºi, de* frica iudeilor, nimeni
nu vorbea de El pe faþã.

*Cap. 9.22; 12.42; 19.38.

14. Pe la jumãtatea praznicului, Isus
S-a suit la Templu. ªi învãþa norodul.
15. Iudeii* se mirau ºi ziceau: „Cum

are Omul acesta învãþãturã, cãci n-a
învãþat niciodatã?”

*Mat. 13.54. Marc. 6.2. Luca 4.22. Fapt. 2.7.

16. Isus le-a rãspuns: „Învãþãtura Mea*
nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis
pe Mine. *Cap. 3.11; 8.28; 12.49; 14.10,24.

17. Dacã* vrea cineva sã facã voia
Lui, va ajunge sã cunoascã dacã învã-
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þãtura este de la Dumnezeu sau dacã
Eu vorbesc de la Mine. *Cap. 8.43.

18. Cine* vorbeºte de la sine cautã
slava lui însuºi; dar cine cautã slava
Celui ce L-a trimis, Acela este adevãrat,
ºi în El nu este strâmbãtate.

*Cap. 5.41; 8.50.

19. Oare* nu v-a dat Moise Legea?
Totuºi nimeni din voi nu þine Legea.
De** ce cãutaþi sã Mã omorâþi?”
*Exod 24.3. Deut. 33.4. Cap. 1.17. Fapt. 7.38. **Mat. 12.14.
Marc. 3.6. Cap. 5.16,18; 10.31,39; 11.53.

20. Norodul I-a rãspuns: „Ai drac*.
Cine cautã sã Te omoare?”

*Cap. 8.48,52; 10.20.

21. Drept rãspuns, Isus le-a zis: „O
lucrare am fãcut, ºi toþi vã miraþi de
ea.
22. Moise* v-a dat porunca privitoare

la tãierea împrejur – nu cã ea vine de
la Moise, ci** de la patriarhi – ºi voi
tãiaþi împrejur pe om în ziua Saba-
tului. *Lev. 12.3. **Gen. 17.10.

23. Dacã un om primeºte tãierea
împrejur în ziua Sabatului, ca sã nu se
calce Legea lui Moise, de ce turbaþi de
mânie împotriva Mea, pentru cã am*
însãnãtoºit un om întreg în ziua
Sabatului? *Cap. 5.8,9,16.

24. Nu* judecaþi dupã înfãþiºare, ci
judecaþi dupã dreptate.”

*Deut. 1.16,17. Prov. 24.23. Cap. 8.15. Iac. 2.1.

25. Niºte locuitori din Ierusalim ziceau:
„Nu este El Acela pe care cautã ei sã-L
omoare?
26. ªi totuºi iatã cã vorbeºte pe faþã,

ºi ei nu-I zic nimic! Nu cumva, în
adevãr, cei mai mari vor fi cunoscut*
cã El este Hristosul? *Vers. 48.

27. Dar* noi ºtim de unde este Omul
acesta; însã, când va veni Hristosul,
nimeni nu va ºti de unde este.”

*Mat. 13.55. Marc. 6.3. Luca 4.22.

28. ªi Isus, pe când învãþa pe norod
în Templu, striga: „Mã* cunoaºteþi ºi
Mã ºtiþi de unde sunt! Eu** n-am
venit de la Mine însumi, ci Cel ce 
M-a trimis este† adevãrat, ºi voi††
nu-L cunoaºteþi. *Cap. 8.14. **Cap. 5.43; 
8.42. †Cap. 5.32; 8.26. Rom. 3.4. ††Cap. 1.18; 8.55.

29. Eu* Îl cunosc, cãci vin de la El, ºi
El M-a trimis.” *Mat. 11.27. Cap. 10.15.

30. Ei cãutau* deci sã-L prindã; ºi
nimeni** n-a pus mâna pe El, cãci
încã nu-I sosise ceasul. *Marc. 11.18. 
Luca 19.47; 20.19. Vers. 19. Cap. 8.37. **Vers. 41. Cap. 8.20.

31. Mulþi* din norod au crezut în El

ºi ziceau: „Când va veni Hristosul, va
face mai multe semne decât a fãcut
Omul acesta?” *Mat. 12.23. Cap. 3.2; 8.30.

32. Fariseii au auzit pe norod spu-
nând în ºoaptã aceste lucruri despre
El. Atunci preoþii cei mai de seamã ºi
fariseii au trimis niºte aprozi sã-L prindã.
33. Isus a zis: „Mai sunt cu voi

puþinã* vreme, ºi apoi Mã duc la Cel
ce M-a trimis. *Cap. 13.33; 16.16.

34. Voi Mã* veþi cãuta, ºi nu Mã veþi
gãsi; ºi unde voi fi Eu, voi nu puteþi
veni.” *Osea 5.6. Cap. 8.21; 13.33.

35. Iudeii au zis între ei: „Unde are
de gând sã Se ducã Omul acesta, ca sã
nu-L putem gãsi? Doar n-o avea de
gând sã Se ducã la cei* împrãºtiaþi
printre greci ºi sã înveþe pe greci?

*Isa. 11.12. Iac. 1.1. 1 Pet. 1.1.

36. Ce înseamnã cuvintele acestea pe
care le-a spus: „Mã veþi cãuta, ºi nu
Mã veþi gãsi; ºi unde voi fi Eu, voi nu
puteþi veni”?”

Isus, Apa vieþii
37. În* ziua de pe urmã, care era ziua

cea mare a praznicului, Isus a stat în
picioare ºi a strigat: „Dacã** înseteazã
cineva, sã vinã la Mine ºi sã bea.

*Lev. 23.36. **Isa. 55.1. Cap. 6.35.

38. Cine* crede în Mine, din** inima
lui vor curge râuri de apã vie, cum
zice Scriptura.” *Apoc. 22.17. 
Deut. 18.15. **Prov. 18.4. Isa. 12.3; 44.3. Cap. 4.14.

39. Spunea* cuvintele acestea despre
Duhul pe care aveau sã-L primeascã
cei ce vor crede în El. Cãci Duhul
Sfânt încã nu fusese dat, fiindcã Isus
nu fusese încã proslãvit**. *Isa. 44.3. 
Ioel 2.28. Cap. 16.7. Fapt. 2.17,33,38. **Cap. 12.16; 16.7.

Încercãri pentru prinderea lui Isus
40. Unii din norod, când au auzit

aceste cuvinte, ziceau: „Acesta este cu
adevãrat Prorocul*.”

*Deut. 18.15,18. Cap. 1.21; 6.14.

41. Alþii ziceau: „Acesta* este Hristosul.”
ªi alþii ziceau: „Cum, din Galileea** are sã
vinã Hristosul?

*Cap. 4.42; 6.69. **Vers. 52. Cap. 1.46. 

42. Nu zice* Scriptura cã Hristosul
are sã vinã din sãmânþa lui David ºi
din satul Betleem, unde** era David?”

*Ps. 132.11. Ier. 23.5. Mica 5.2. Mat. 2.5. Luca 2.4.
**1 Sam. 16.1,4.

43. S-a* fãcut deci dezbinare în norod
din pricina Lui. *Vers. 12. Cap. 9.16; 10.19.
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44. Unii* din ei voiau sã-L prindã; dar
nimeni n-a pus mâna pe El. *Vers. 30.

45. Aprozii s-au întors deci la
preoþii cei mai de seamã ºi la farisei.
ªi aceºtia le-au zis: „De ce nu L-aþi
adus?”
46. Aprozii au rãspuns: „Niciodatã*

n-a vorbit vreun om ca Omul acesta.”
*Mat. 7.29.

47. Fariseii le-au rãspuns: „Doar 
n-aþi fi fost duºi ºi voi în rãtãcire?
48. A* crezut în El vreunul din mai

marii noºtri sau din farisei?
*Cap. 12.42. Fapt. 6.7. 1 Cor. 1.20,26; 2.8.

49. Dar norodul acesta, care nu ºtie
Legea, este blestemat!”
50. Nicodim, cel care* venise la Isus

noaptea ºi care era unul din ei, le-a
zis: *Cap. 3.2.

51. „Legea* noastrã osândeºte ea pe
un om înainte ca sã-l asculte ºi sã ºtie
ce face?” *Deut. 1.17; 17.8, etc.; 19.15.

52. Drept rãspuns, ei i-au zis: „ªi tu
eºti din Galileea? Cerceteazã bine, ºi
vei vedea cã din* Galileea nu s-a ridicat
nici un proroc.”

*Isa. 9.1,2. Mat. 4.15. Vers. 41. Cap. 1.46. 

53. (ªi s-a întors fiecare acasã.

Femeia prinsã în preacurvie

81. Isus S-a dus la Muntele Mãsli-
nilor.

2. Dar dis-de-dimineaþã a venit din
nou în Templu; ºi tot norodul a venit
la El. El a ºezut jos ºi-i învãþa.
3. Atunci cãrturarii ºi fariseii I-au

adus o femeie prinsã în preacurvie. Au
pus-o în mijlocul norodului 
4. ºi au zis lui Isus: „Învãþãtorule,

femeia aceasta a fost prinsã chiar când
sãvârºea preacurvia.
5. Moise*, în Lege, ne-a poruncit sã

ucidem cu pietre pe astfel de femei:
Tu, dar, ce zici?” *Lev. 20.10. Deut. 22.22.

6. Spuneau lucrul acesta ca sã-L
ispiteascã ºi sã-L poatã învinui. Dar
Isus S-a plecat în jos ºi scria cu
degetul pe pãmânt.
7. Fiindcã ei nu încetau sã-L întrebe, El

S-a ridicat în sus ºi le-a zis: „Cine* dintre
voi este fãrã pãcat sã arunce cel dintâi cu
piatra în ea.” *Deut. 17.7. Rom. 2.1.

8. Apoi S-a plecat iarãºi ºi scria cu
degetul pe pãmânt.
9. Când au auzit ei cuvintele acestea, 

s-au simþit mustraþi* de cugetul lor ºi
au ieºit afarã, unul câte unul, începând

de la cei mai bãtrâni, pânã la cei din
urmã. ªi Isus a rãmas singur cu
femeia, care stãtea în mijloc. *Rom. 2.22.

10. Atunci S-a ridicat în sus; ºi, când 
n-a mai vãzut pe nimeni decât pe
femeie, Isus i-a zis: „Femeie, unde
sunt pârâºii tãi? Nimeni nu te-a osân-
dit?”
11. „Nimeni, Doamne”, I-a rãspuns ea.

ªi Isus i-a zis: „Nici* Eu nu te osândesc.
Du-te, ºi sã** nu mai pãcãtuieºti.”)

*Luca 9.56; 12.14. Cap. 3.17. **Cap. 5.14.

Isus, Lumina lumii
12. Isus le-a vorbit din nou ºi a zis: „Eu*

sunt Lumina lumii; cine Mã urmeazã pe
Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea
lumina vieþii.”

*Cap. 1.4,5,9; 3.19; 9.5; 12.35,36,46.

13. La auzul acestor vorbe, fariseii 
I-au zis: „Tu* mãrturiseºti despre Tine
însuþi: deci mãrturia Ta nu este
adevãratã.” *Cap. 5.31.

14. Drept rãspuns, Isus le-a zis:
„Chiar dacã Eu mãrturisesc despre
Mine însumi, totuºi mãrturia Mea este
adevãratã; cãci Eu ºtiu de unde am
venit ºi unde Mã duc, dar voi* nu ºtiþi
nici de unde vin, nici unde Mã duc.

*Cap. 7.28; 9.29.

15. Voi* judecaþi dupã înfãþiºare;
Eu** nu judec pe nimeni.

*Cap. 7.24. **Cap. 3.17; 12.47; 18.36.

16. ªi chiar dacã judec, judecata Mea
este adevãratã, pentru cã nu* sunt
singur, ci Tatãl, care M-a trimis, este
cu Mine. *Vers. 29. Cap. 16.32.

17. În* Legea voastrã este scris cã
mãrturia a doi oameni este adevãratã:

*Deut. 17.6; 19.15. Mat. 18.16. 2 Cor. 13.1. Evr. 10.28.
18. deci despre Mine însumi mãrtu-

risesc Eu, ºi despre Mine mãrturiseºte*
ºi Tatãl, care M-a trimis.” *Cap. 5.37.
19. Ei I-au zis deci: „Unde este Tatãl

Tãu?” Isus a rãspuns: „Voi* nu Mã
cunoaºteþi nici pe Mine, nici pe Tatãl
Meu. Dacã** M-aþi cunoaºte pe Mine,
aþi cunoaºte ºi pe Tatãl Meu.”

*Vers. 55. Cap. 16.3. **Cap. 14.7.
20. Isus a spus aceste cuvinte pe când

învãþa pe norod în Templu, în locul
unde era vistieria*; ºi nimeni** n-a
pus mâna pe El, pentru cã încã† nu-I
sosise ceasul.

*Marc. 12.41. **Cap. 7.30. †Cap. 7.8.
21. Isus le-a mai spus: „Eu Mã duc,

ºi Mã* veþi cãuta ºi veþi** muri în
pãcatul vostru; acolo unde Mã duc Eu,
voi nu puteþi veni.”

*Cap. 7.34; 13.33. **Vers. 24.
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22. Atunci iudeii au zis: „Doar n-o
avea de gând sã Se omoare, de zice:
„Unde Mã duc Eu, voi nu puteþi veni”!”
23. „Voi* sunteþi de jos”, le-a zis El,

„Eu sunt de sus: voi** sunteþi din
lumea aceasta, Eu nu sunt din lumea
aceasta. *Cap. 3.31. **Cap. 15.19; 17.16. 1 Ioan 4.5.

24. De aceea* v-am spus cã veþi muri
în pãcatele voastre; cãci**, dacã nu
credeþi cã Eu sunt, veþi muri în
pãcatele voastre.” *Vers. 21. **Marc. 16.16.

25. „Cine eºti Tu?”, I-au zis ei. Isus
le-a rãspuns: „Ceea ce de la început vã
spun cã sunt.
26. Am multe de zis despre voi ºi de

osândit în voi; dar Cel ce* M-a trimis
este adevãrat; ºi Eu**, ce am auzit de
la El, aceea spun lumii.”

*Cap. 7.28. **Cap. 3.32; 15.15.

27. Ei n-au înþeles cã le vorbea
despre Tatãl.
28. Isus deci le-a zis: „Când veþi

înãlþa* pe Fiul omului, atunci** veþi
cunoaºte cã Eu sunt ºi cã† nu fac
nimic de la Mine însumi, ci vorbesc
dupã cum†† M-a învãþat Tatãl Meu.

*Cap. 3.14; 12.32. **Rom. 1.4. †Cap. 5.19,30. ††Cap. 3.11.

29. Cel* ce M-a trimis este cu Mine;
Tatãl** nu M-a lãsat singur, pentru
cã† totdeauna fac ce-I este plãcut.”

*Cap. 14.10,11. **Vers. 16. †Cap. 4.34; 5.30; 6.38.

Adevãrata slobozenie 
30. Pe când vorbea Isus astfel, mulþi*

au crezut în El. *Cap. 7.31; 10.42; 11.45.

31. ªi a zis iudeilor care crezuserã în
El: „Dacã rãmâneþi în Cuvântul Meu,
sunteþi în adevãr ucenicii Mei;
32. veþi cunoaºte adevãrul*, ºi adevãrul

vã va face slobozi.”
*Rom. 6.14,18,22; 8.2. Iac. 1.25; 2.12.

33. Ei I-au rãspuns: „Noi* suntem
sãmânþa lui Avraam ºi n-am fost niciodatã
robii nimãnui; cum zici Tu: „Veþi fi
slobozi!”?” *Lev. 25.42. Mat. 3.9. Vers. 39.

34. „Adevãrat, adevãrat vã spun”, 
le-a rãspuns Isus, „cã oricine* trãieºte
în pãcat este rob al pãcatului.

*Rom. 6.16,20. 2 Pet. 2.19.

35. ªi robul* nu rãmâne pururi în
casã; fiul, însã, rãmâne pururi.

*Gal. 4.30.

36. Deci dacã* Fiul vã face slobozi,
veþi fi cu adevãrat slobozi.

*Rom. 8.2. Gal. 5.1.

37. ªtiu cã sunteþi sãmânþa lui Avraam;

dar cãutaþi* sã Mã omorâþi, pentru cã
nu pãtrunde în voi Cuvântul Meu.

*Vers. 40. Cap. 7.19. 

38. Eu* spun ce am vãzut la Tatãl
Meu; ºi voi faceþi ce aþi auzit de la
tatãl vostru.” *Cap. 3.32; 5.19,30; 14.10,24.

39. „Tatãl nostru”, I-au rãspuns ei,
„este Avraam*.” Isus le-a zis: „Dacã**
aþi fi copii ai lui Avraam, aþi face
faptele lui Avraam.

*Mat. 3.9. Vers. 33. **Rom. 2.28; 9.7. Gal. 3.7,29.

40. Dar* acum cãutaþi sã Mã omorâþi
pe Mine, un Om care v-am spus
adevãrul pe** care l-am auzit de la
Dumnezeu. Aºa ceva Avraam n-a
fãcut. *Vers. 37. **Vers. 26.

41. Voi faceþi faptele tatãlui vostru.”
Ei I-au zis: „Noi nu suntem copii
nãscuþi din curvie; avem un* singur
Tatã: pe Dumnezeu.”

*Isa. 63.16; 64.8. Mal. 1.6.

42. Isus le-a zis: „Dacã* ar fi Dum-
nezeu Tatãl vostru, M-aþi iubi ºi pe
Mine, cãci** Eu am ieºit ºi vin de la
Dumnezeu: n-am† venit de la Mine
însumi, ci El M-a trimis.

*1 Ioan 5.1. **Cap. 16.27; 17.8,25. †Cap. 5.43; 7.28,29.

43. Pentru* ce nu înþelegeþi vorbirea
Mea? Pentru cã nu puteþi asculta
Cuvântul Meu. *Cap. 7.17.

44. Voi* aveþi de tatã pe diavolul; ºi
vreþi sã împliniþi poftele tatãlui vostru.
El de la început a fost ucigaº; ºi nu**
stã în adevãr, pentru cã în el nu este
adevãr. Ori de câte ori spune o
minciunã, vorbeºte din ale lui, cãci
este mincinos ºi tatãl minciunii.

*Mat. 13.38. 1 Ioan 3.8. **Iuda 6.

45. Iar pe Mine, pentru cã spun
adevãrul, nu Mã credeþi.
46. Cine din voi Mã poate dovedi cã

am pãcat? Dacã spun adevãrul, pentru
ce nu Mã credeþi?
47. Cine* este din Dumnezeu ascultã

cuvintele lui Dumnezeu; voi de aceea 
n-ascultaþi, pentru cã nu sunteþi din
Dumnezeu.” *Cap. 10.26,27. 1 Ioan 4.6.

Isus este înainte de Avraam
48. Iudeii I-au rãspuns: „Nu zicem

noi bine cã eºti samaritean ºi cã ai*
drac?” *Vers. 52. Cap. 7.20; 10.20. 

49. „N-am drac”, le-a rãspuns Isus,
„ci Eu cinstesc pe Tatãl Meu, dar voi
nu Mã cinstiþi.
50. Eu* nu caut slava Mea; este Unul

care o cautã ºi care judecã. *Cap. 5.41; 7.18.

51. Adevãrat, adevãrat vã spun cã,
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dacã* pãzeºte cineva Cuvântul Meu,
în veac nu va vedea moartea.”

*Cap. 5.24; 11.26.

52. „Acum”, I-au zis iudeii, „vedem
bine cã ai drac; Avraam* a murit,
prorocii, de asemenea, au murit, ºi Tu
zici: „Dacã pãzeºte cineva Cuvântul
Meu, în veac nu va gusta moartea.”

*Zah. 1.5. Evr. 11.13.

53. Doar n-ai fi Tu mai mare decât
pãrintele nostru Avraam, care a murit?
ªi decât prorocii, care, de asemenea,
au murit? Cine Te crezi Tu cã eºti?”
54. Isus a rãspuns: „Dacã* Mã slãvesc

Eu însumi, slava Mea nu este nimic;
Tatãl** Meu Mã slãveºte, El, despre
care voi ziceþi cã este Dumnezeul
vostru;

*Cap. 5.31. **Cap. 5.41; 16.14; 17.1. Fapt. 3.13.

55. ºi totuºi nu-L* cunoaºteþi. Eu Îl
cunosc bine; ºi dacã aº zice cã nu-L
cunosc, aº fi ºi Eu un mincinos ca voi.
Dar Îl cunosc ºi pãzesc Cuvântul Lui.

*Cap. 7.28,29.

56. Tatãl vostru Avraam a* sãltat de
bucurie cã are sã vadã ziua Mea: a**
vãzut-o ºi s-a bucurat.”

*Luca 10.24. **Evr. 11.13.

57. „N-ai nici cincizeci ce ani”, I-au
zis iudeii, „ºi ai vãzut pe Avraam!”
58. Isus le-a zis: „Adevãrat, adevãrat

vã spun cã mai înainte ca sã se nascã
Avraam, sunt* Eu.” *Exod 3.14. Isa. 43.13. 

Cap. 17.5,24. Col. 1.17. Apoc. 1.8.

59. La auzul acestor vorbe, au* luat
pietre ca sã arunce în El. Dar Isus
S-a ascuns ºi a ieºit din Templu,
trecând** prin mijlocul lor. ªi aºa
a plecat din Templu.

*Cap. 10.31,39; 11.8. **Luca 4.30.

Vindecarea unui orb din naºtere

91. Când trecea, Isus a vãzut pe un
orb din naºtere.

2. Ucenicii Lui L-au întrebat: „Învã-
þãtorule, cine* a pãcãtuit: omul acesta
sau pãrinþii lui, de s-a nãscut orb?”

*Vers. 34.

3. Isus a rãspuns: „N-a pãcãtuit nici
omul acesta nici pãrinþii lui; ci* s-a
nãscut aºa, ca sã se arate în el lucrãrile
lui Dumnezeu. *Cap. 11.4.

4. Cât este ziuã, trebuie* sã lucrez
lucrãrile Celui ce M-a trimis; vine
noaptea, când nimeni nu mai poate sã
lucreze. *Cap. 4.34; 5.19,36; 11.9; 12.35; 17.4.

5. Cât sunt în lume, sunt* Lumina
lumii.” *Cap. 1.5,9; 3.19; 8.12; 12.35,46.

6. Dupã ce a zis aceste vorbe, a*
scuipat pe pãmânt ºi a fãcut tinã din
scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu
tina aceasta *Marc. 7.33; 8.23.

7. ºi i-a zis: „Du-te de te spalã în*
scãldãtoarea Siloamului” (care tãlmãcit
înseamnã: Trimis). El** s-a dus, s-a
spãlat ºi s-a întors vãzând bine.

*Neem. 3.15. **2 Împ. 5.14.

8. Vecinii ºi cei ce-l cunoscuserã mai
înainte ca cerºetor, ziceau: „Nu este
acesta cel ce ºedea ºi cerºea?”
9. Unii ziceau: „El este.” Alþii ziceau:

„Nu; dar seamãnã cu el.” ªi el însuºi
zicea: „Eu sunt.”
10. Deci i-au zis: „Cum þi s-au

deschis ochii?”
11. El a rãspuns: „Omul* acela,

cãruia I se zice Isus, a fãcut tinã, mi-a
uns ochii ºi mi-a zis: „Du-te la
scãldãtoarea Siloamului ºi spalã-te.”
M-am dus, m-am spãlat ºi mi-am
cãpãtat vederea.” *Vers. 6,7.

12. „Unde este Omul acela?”, l-au
întrebat ei. El a rãspuns: „Nu ºtiu.”

Cercetarea orbului de farisei
13. Au adus la farisei pe cel ce fusese

orb mai înainte.
14. ªi era o zi de Sabat când fãcuse

Isus tinã ºi-i deschisese ochii.
15. Din nou, fariseii l-au întrebat ºi ei

cum ºi-a cãpãtat vederea. ªi el le-a
zis: „Mi-a pus tinã pe ochi, m-am
spãlat, ºi vãd.”
16. Atunci unii din farisei au început sã

zicã: „Omul acesta nu vine de la Dum-
nezeu, pentru cã nu þine Sabatul.” Alþii
ziceau: „Cum* poate un Om pãcãtos sã
facã asemenea semne?” ªi** era dez-
binare între ei.

*Vers. 33. Cap. 3.2. **Cap. 7.12,43; 10.19.

17. Iarãºi au întrebat pe orb: „Tu ce
zici despre El, în privinþa faptului cã
þi-a deschis ochii?” „Este* un proroc”,
le-a rãspuns el. *Cap. 4.19; 6.14.

18. Iudeii n-au crezut cã fusese orb ºi
cã îºi cãpãtase vederea, pânã n-au
chemat pe pãrinþii lui.
19. ªi când i-au venit pãrinþii, i-au

întrebat: „Acesta este fiul vostru care
spuneþi cã s-a nãscut orb? Cum, dar,
vede acum?”
20. Drept rãspuns, pãrinþii lui au zis:

„ªtim cã acesta este fiul nostru ºi cã
s-a nãscut orb.
21. Dar cum vede acum sau cine i-a

deschis ochii, nu ºtim. Întrebaþi-l pe
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el; este în vârstã, el singur poate vorbi
despre ce-l priveºte.”
22. Pãrinþii lui au zis aceste lucruri

pentru cã se* temeau de iudei; cãci
iudeii hotãrâserã acum cã, dacã va
mãrturisi cineva cã Isus este Hristosul,
sã** fie dat afarã din sinagogã.

*Cap. 7.13; 12.42; 19.38. Fapt. 5.13. **Vers. 34. Cap. 16.2.

23. De aceea au zis pãrinþii lui: „Este
în vârstã, întrebaþi-l pe el.”
24. Fariseii au chemat a doua oarã pe

omul care fusese orb ºi i-au zis: „Dã*
slavã lui Dumnezeu: noi** ºtim cã
Omul acesta este un pãcãtos.”

*Ios. 7.19. 1 Sam. 6.5. **Vers. 16.

25. El a rãspuns: „Dacã este un
pãcãtos, nu ºtiu; eu una ºtiu: cã eram
orb, ºi acum vãd.”
26. Iarãºi l-au întrebat: „Ce þi-a

fãcut? Cum þi-a deschis ochii?”
27. „Acum v-am spus”, le-a rãspuns

el, „ºi n-aþi ascultat. Pentru ce voiþi sã
mai auziþi încã o datã? Doar n-aþi vrea
sã vã faceþi ºi voi ucenicii Lui!”
28. Ei l-au ocãrât ºi i-au zis: „Tu eºti

ucenicul Lui, noi suntem ucenicii lui
Moise.
29. ªtim cã Dumnezeu a vorbit lui

Moise, dar Acesta nu* ºtim de unde
este.” *Cap. 8.14.

30. „Aici* este mirarea”, le-a rãspuns
omul acela, „cã voi nu ºtiþi de unde
este, ºi totuºi El mi-a deschis ochii.

*Cap. 3.10.

31. ªtim cã Dumnezeu* n-ascultã pe
pãcãtoºi; ci, dacã este cineva temãtor
de Dumnezeu ºi face voia Lui, pe
acela îl ascultã. *Iov 27.9; 35.12.
Ps. 18.41; 34.15; 66.18. Prov. 1.28; 15.29; 29.9. Isa. 1.15. Ier.
11.11; 14.12. Ezec. 8.18. Mica 3.4. Zah. 7.13.

32. De când este lumea, nu s-a auzit
sã fi deschis cineva ochii unui orb din
naºtere.
33. Dacã* Omul acesta n-ar veni de

la Dumnezeu, n-ar putea face nimic.”
*Vers. 16.

34. „Tu eºti nãscut cu totul în* pãcat”,
i-au rãspuns ei, „ºi vrei sã ne înveþi pe
noi?” ªi l-au dat afarã. *Vers. 2.

Isus întâlneºte pe orb în Templu
35. Isus a auzit cã l-au dat afarã; ºi,

când l-a gãsit, i-a zis: „Crezi tu în
Fiul* lui Dumnezeu?”

*Mat. 14.33; 16.16. Marc. 1.1. Cap. 10.36. 1 Ioan 5.13.

36. El a rãspuns: „ªi cine este, Doamne,
ca sã cred în El?”

37. „L-ai ºi vãzut”, i-a zis Isus, „ºi
Cel* care vorbeºte cu tine Acela este.”

*Cap. 4.26.

38. „Cred, Doamne”, I-a zis el; ºi I 
s-a închinat.
39. Apoi Isus a zis: „Eu am venit în

lumea aceasta pentru* judecatã: ca**
cei ce nu vãd sã vadã, ºi cei ce vãd sã
ajungã orbi.”

*Cap. 5.22,27. Cap. 3.17; 12.47. **Mat. 13.13.

40. Unii din fariseii care erau lângã
El, când au auzit aceste vorbe, I-au*
zis: „Doar n-om fi ºi noi orbi!”

*Rom. 2.19.

41. „Dacã* aþi fi orbi”, le-a rãspuns
Isus, „n-aþi avea pãcat; dar acum
ziceþi: „Vedem.” Tocmai de aceea,
pãcatul vostru rãmâne. *Cap. 15.22,24.

Pãstorul cel bun

101. Adevãrat, adevãrat vã spun cã
cine nu intrã pe uºã în staulul

oilor, ci sare pe altã parte, este un hoþ
ºi un tâlhar.
2. Dar cine intrã pe uºã este pãstorul

oilor.
3. Portarul îi deschide, ºi oile aud

glasul lui; el îºi cheamã oile pe nume,
ºi le scoate afarã din staul.
4. Dupã ce ºi-a scos toate oile, merge

înaintea lor; ºi oile merg dupã el,
pentru cã îi cunosc glasul.
5. Nu merg deloc dupã un strãin; ci

fug de el, pentru cã nu cunosc glasul
strãinilor.”
6. Isus le-a spus aceastã pildã, dar ei 

n-au înþeles despre ce le vorbea.

Isus, Uºa oilor
7. Isus le-a mai zis: „Adevãrat, adevãrat

vã spun cã Eu sunt Uºa oilor.
8. Toþi cei ce au venit înainte de Mine

sunt hoþi ºi tâlhari; dar oile n-au ascultat
de ei.
9. Eu* sunt Uºa. Dacã intrã cineva

prin Mine, va fi mântuit; va intra ºi va
ieºi ºi va gãsi pãºune. *Cap. 14.6. Efes. 2.18.

10. Hoþul nu vine decât sã fure, sã
înjunghie ºi sã prãpãdeascã. Eu am
venit ca oile sã aibã viaþã, ºi s-o aibã
din belºug.
11. Eu* sunt Pãstorul cel bun. Pãstorul

cel bun Îºi dã viaþa pentru oi.
*Ezec. 40.11. Isa. 34.12,23; 37.24. Evr. 13.20. 1 Pet. 2.25; 5.4.

12. Dar cel plãtit, care nu este pãstor
ºi ale cãrui oi nu sunt ale lui, când
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vede lupul venind, lasã* oile ºi fuge;
ºi lupul le rãpeºte ºi le împrãºtie.

*Zah. 11.16,17.

13. Cel plãtit fuge, pentru cã este
plãtit ºi nu-i pasã de oi.
14. Eu sunt Pãstorul cel bun. Eu Îmi

cunosc oile* Mele, ºi ele Mã cunosc
pe Mine, *2 Tim. 2.19.

15. aºa cum* Mã cunoaºte pe Mine
Tatãl ºi cum cunosc Eu pe Tatãl; ºi**
Eu Îmi dau viaþa pentru oile Mele.

*Mat. 11.27. **Cap. 15.13.

16. Mai am ºi alte* oi, care nu sunt
din staulul acesta; ºi pe acelea trebuie
sã le aduc. Ele vor asculta de glasul
Meu, ºi** va fi o turmã ºi un Pãstor.

*Isa. 56.8. **Ezec. 37.22. Efes. 2.14. 1 Pet. 2.25.

17. Tatãl Mã iubeºte, pentru cã* Îmi
dau viaþa, ca iarãºi s-o iau.

*Isa. 53.7,8,12. Evr. 2.9.

18. Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o
dau Eu de la Mine. Am* putere s-o
dau ºi am putere s-o iau iarãºi:
aceasta** este porunca pe care am
primit-o de la Tatãl Meu.”

*Cap. 2.19. **Cap. 6.38; 15.10. Fapt. 2.24,32.

19. Din pricina acestor cuvinte, iarãºi*
s-a fãcut dezbinare între iudei.

*Cap. 7.43; 9.16.

20. Mulþi dintre ei ziceau: „Are*
drac, este nebun; de ce-L ascultaþi?”

*Cap. 7.20; 8.48,52.

21. Alþii ziceau: „Cuvintele acestea
nu sunt cuvinte de îndrãcit; poate* un
drac sã** deschidã ochii orbilor?”

*Exod 4.11. Ps. 94.9; 146.8. **Cap. 9.6,7,32,33.

Isus la praznicul Înnoirii
22. În Ierusalim se prãznuia atunci

praznicul Înnoirii Templului. Era iarna.
23. ªi Isus Se plimba prin Templu, pe

sub* pridvorul lui Solomon.
*Fapt. 3.11; 5.12.

24. Iudeii L-au înconjurat ºi I-au zis:
„Pânã când ne tot þii sufletele în încor-
dare? Dacã eºti Hristosul, spune-ne-o
desluºit.”
25. „V-am spus”, le-a rãspuns Isus,

„ºi nu credeþi. Lucrãrile* pe care le
fac Eu, în Numele Tatãlui Meu, ele
mãrturisesc despre Mine.

*Vers. 38. Cap. 3.2; 5.36. 

26. Dar* voi nu credeþi, pentru cã,
dupã cum v-am spus, nu sunteþi din
oile Mele. *Cap. 8.47. 1 Ioan 4.6.

27. Oile* Mele ascultã glasul Meu;
Eu le cunosc, ºi ele vin dupã Mine.

*Vers. 4,14.

28. Eu le dau viaþa veºnicã, în veac

nu* vor pieri, ºi nimeni nu le va smulge
din mâna Mea. *Cap. 6.37; 17.11,12; 18.9.

29. Tatãl* Meu, care** Mi le-a dat,
este mai mare decât toþi; ºi nimeni nu
le poate smulge din mâna Tatãlui Meu.

*Cap. 14.28. **Cap. 17.2,6, etc.

30. Eu* ºi Tatãl una suntem.”
*Cap. 17.11,22.

31. Atunci iudeii* iarãºi au luat pietre
ca sã-L ucidã. *Cap. 8.59.

32. Isus le-a zis: „V-am arãtat multe
lucrãri bune care vin de la Tatãl Meu:
pentru care din aceste lucrãri aruncaþi
cu pietre în Mine?”
33. Iudeii I-au rãspuns: „Nu pentru o

lucrare bunã aruncãm noi cu pietre în
Tine, ci pentru o hulã ºi pentru cã Tu,
care eºti un om, Te* faci Dumnezeu.”

*Cap. 5.18.

34. Isus le-a rãspuns: „Nu* este scris
în Legea voastrã: „Eu am zis: sunteþi
dumnezei”? *Ps. 82.6.

35. Dacã Legea a numit „dumnezei”
pe* aceia cãrora le-a vorbit cuvântul
lui Dumnezeu – ºi Scriptura nu poate
fi desfiinþatã – *Rom. 13.1.

36. cum ziceþi voi cã hulesc Eu, pe
care* Tatãl M-a sfinþit ºi M-a trimis**
în lume? ªi aceasta, pentru cã† am zis:
„Sunt Fiul†† lui Dumnezeu!”
*Cap. 6.27. **Cap. 3.17; 5.36,37; 8.42. †Vers. 30. Cap. 5.17,18.
††Luca 1.35. Cap. 9.35,37.

37. Dacã* nu fac lucrãrile Tatãlui
Meu, sã nu Mã credeþi. *Cap. 15.24.

38. Dar dacã le fac, chiar dacã nu
Mã credeþi* pe Mine, credeþi mãcar
lucrãrile acestea, ca sã ajungeþi sã
cunoaºteþi ºi sã ºtiþi cã** Tatãl este în
Mine, ºi Eu sunt în Tatãl.”

*Cap. 5.36; 14.10,11. **Cap. 14.10,11; 17.21.

39. La* auzul acestor vorbe, cãutau
iarãºi sã-L prindã; dar El a scãpat din
mâinile lor. *Cap. 7.30,44; 8.59.

Plecarea lui Isus în Pereea
40. Isus S-a dus iarãºi dincolo de

Iordan, în locul unde* botezase Ioan la
început. ªi a rãmas acolo. *Cap. 1.28.

41. Mulþi veneau la El ºi ziceau:
„Ioan n-a fãcut nici un semn; dar* tot
ce a spus Ioan despre Omul acesta era
adevãrat.” *Cap. 3.30.

42. ªi* mulþi au crezut în El în locul
acela. *Cap. 8.31; 11.45.

Învierea lui Lazãr

111. Un oarecare Lazãr din Betania,
satul Mariei* ºi al Martei, sora

ei, era bolnav. – *Luca 10.38,39.

2. Maria era* aceea care a uns pe
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Domnul cu mir ºi I-a ºters picioarele
cu pãrul ei, ºi Lazãr cel bolnav era
fratele ei. – *Mat. 26.7. Marc. 14.3. Cap. 12.3.

3. Surorile au trimis la Isus sã-I spunã:
„Doamne, iatã cã acela pe care-l
iubeºti este bolnav.”
4. Dar Isus, când a auzit vestea

aceasta, a zis: „Boala aceasta nu este
spre moarte, ci* spre slava lui Dum-
nezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu sã
fie proslãvit prin ea.” *Vers. 40. Cap. 9.3. 

5. ªi Isus iubea pe Marta ºi pe sora ei
ºi pe Lazãr.
6. Deci când a auzit cã Lazãr este

bolnav, a* mai zãbovit douã zile în
locul în care era; *Cap. 10.40.

7. ºi în urmã a zis ucenicilor: „Haidem
sã ne întoarcem în Iudeea.”
8. „Învãþãtorule”, I-au zis ucenicii,

„acum* de curând cãutau iudeii sã Te
ucidã cu pietre, ºi Te întorci în Iudeea?”

*Cap. 10.31.

9. Isus a rãspuns: „Nu sunt douãspre-
zece ceasuri în zi? Dacã* umblã cineva
ziua nu se poticneºte, pentru cã vede
lumina lumii acesteia; *Cap. 9.4.

10. dar dacã* umblã noaptea, se
poticneºte, pentru cã n-are lumina în
el.” *Cap. 12.35.

11. Dupã aceste vorbe, le-a zis:
„Lazãr, prietenul nostru, doarme*; dar
Mã duc sã-l trezesc din somn.” *Deut.
31.16. Dan. 12.2. Mat. 9.24. Fapt. 7.60. 1 Cor. 15.18,51.

12. Ucenicii I-au zis: „Doamne, dacã
doarme, are sã se facã bine.”
13. Isus vorbise despre moartea lui, dar

ei credeau cã vorbeºte despre odihna
cãpãtatã prin somn.
14. Atunci Isus le-a spus pe faþã:

„Lazãr a murit.
15. ªi mã bucur cã n-am fost acolo,

pentru voi, ca sã credeþi. Dar acum,
haidem sã mergem la el.”
16. Atunci Toma, zis Geamãn, a zis

celorlalþi ucenici: „Haidem sã mergem
ºi noi sã murim cu El!”
17. Când a venit Isus, a aflat cã Lazãr

era de patru zile în mormânt.
18. ªi, fiindcã Betania era aproape de

Ierusalim, cam la cincisprezece stadii,
19. mulþi din iudei veniserã la Marta

ºi Maria, ca sã le mângâie pentru
moartea fratelui lor.
20. Când a auzit Marta cã vine Isus,

I-a ieºit înainte; iar Maria ºedea în
casã.

21. Marta a zis lui Isus: „Doamne,
dacã ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele
meu!
22. Dar ºi acum, ºtiu cã orice* vei cere

de la Dumnezeu Îþi va da Dumnezeu.” 
*Cap. 9.31.

23. Isus i-a zis: „Fratele tãu va învia.”
24. „ªtiu*”, I-a rãspuns Marta, „cã va

învia la înviere, în ziua de apoi.”
*Luca 14.14. Cap. 5.29.

25. Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea* ºi
Viaþa**. Cine† crede în Mine, chiar
dacã ar fi murit, va trãi. *Cap. 5.21; 
6.39,40,44. **Cap. 1.4; 6.35; 14.6. Col. 3.4. 1 Ioan 1.1,2; 5.11.
†Cap. 3.36. 1 Ioan 5.10, etc.

26. ªi oricine trãieºte ºi crede în Mine
nu va muri niciodatã. Crezi lucrul
acesta?”
27. „Da, Doamne”, I-a zis ea, „cred*

cã Tu eºti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu,
care trebuia sã vinã în lume.”

*Mat. 16.16. Cap. 4.42; 6.14,69.

28. Dupã ce a spus aceste vorbe, s-a
dus ºi a chemat în tainã pe sora sa
Maria ºi i-a zis: „A venit Învãþãtorul ºi
te cheamã.”
29. Maria, cum a auzit, s-a sculat iute

ºi s-a dus la El.
30. Cãci Isus nu intrase încã în sat, ci

era tot în locul unde Îl întâmpinase
Marta.
31. Iudeii* care erau cu Maria în casã ºi

o mângâiau, când au vãzut-o sculându-se
iute ºi ieºind afarã, au mers dupã ea, cãci
ziceau: „Se duce la mormânt, ca sã plângã
acolo.” *Vers. 19.

32. Maria, când a ajuns unde era Isus
ºi L-a vãzut, s-a aruncat la picioarele
Lui ºi I-a zis: „Doamne*, dacã ai fi
fost aici, n-ar fi murit fratele meu.”

*Vers. 21.

33. Isus, când a vãzut-o plângând, pe
ea ºi pe iudeii care veniserã cu ea, S-a
înfiorat în duhul Lui ºi S-a tulburat.
34. ªi a zis: „Unde l-aþi pus?”

„Doamne”, I-au rãspuns ei, „vino ºi
vezi.”
35. Isus plângea*. *Luca 19.41.

36. Atunci iudeii au zis: „Iatã cât îl
iubea de mult!”
37. ªi unii din ei au zis: „El, care* a

deschis ochii orbului, nu putea face
ca nici omul acesta sã nu moarã?”

*Cap. 9.6.

38. Isus S-a înfiorat din nou în Sine
ºi S-a dus la mormânt. Mormântul era
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o peºterã la intrarea cãreia era aºezatã
o piatrã.
39. „Daþi piatra la o parte”, a zis Isus.

Marta, sora mortului, I-a zis: „Doamne,
miroase greu, cãci este mort de patru
zile.”
40. Isus i-a zis: „Nu þi-am spus cã,

dacã vei crede, vei vedea* slava lui
Dumnezeu?” *Vers. 4,23.

41. Au luat, dar, piatra din locul unde
zãcea mortul. ªi Isus a ridicat ochii în
sus ºi a zis: „Tatã, Îþi mulþumesc cã 
M-ai ascultat.
42. ªtiam cã totdeauna Mã asculþi;

dar vorbesc astfel pentru* norodul
care stã împrejur, ca sã creadã cã Tu
M-ai trimis.” *Cap. 12.30.

43. Dupã ce a zis aceste vorbe, a stri-
gat cu glas tare: „Lazãre, vino afarã!”
44. ªi mortul a ieºit cu mâinile ºi

picioarele legate cu fâºii de pânzã ºi
cu faþa* înfãºuratã cu un ºtergar. Isus
le-a zis: „Dezlegaþi-l ºi lãsaþi-l sã
meargã.” *Cap. 20.7.

45. Mulþi din iudeii care veniserã la
Maria, când* au vãzut ce a fãcut Isus,
au crezut în El. *Cap. 2.23; 10.42; 12.11,18.

46. Dar unii din ei s-au dus la farisei
ºi le-au spus ce fãcuse Isus.

Sinedriul hotãrãºte sã-L omoare
47. Atunci* preoþii cei mai de seamã

ºi fariseii au adunat soborul ºi au zis:
„Ce** vom face? Omul acesta face
multe minuni. *Ps. 2.2. 
Mat. 26.3. Marc. 14.1. Luca 22.2. **Cap. 12.19. Fapt. 4.16.

48. Dacã-L lãsãm aºa, toþi vor crede
în El, ºi vor veni romanii ºi ne vor
nimici ºi locul nostru ºi neamul.”
49. Unul din ei, Caiafa*, care era

mare preot în anul acela, le-a zis: „Voi
nu ºtiþi nimic; *Luca 3.2. Cap. 18.14. Fapt. 4.6.

50. oare nu* vã gândiþi cã este în
folosul vostru sã moarã un singur om
pentru norod, ºi sã nu piarã tot neamul?”

*Cap. 18.14.

51. Dar lucrul acesta nu l-a spus de la
el; ci, fiindcã era mare preot în anul
acela, a prorocit cã Isus avea sã moarã
pentru neam.
52. ªi* nu numai pentru neamul

acela, ci** ºi ca sã adune într-un sin-
gur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risi-
piþi. *Isa. 49.6. 1 Ioan 2.2. **Cap. 10.16. Efes. 2.14-17.

53. Din ziua aceea, au hotãrât sã-L
omoare.
54. De aceea* Isus nu mai umbla pe

faþã printre iudei; ci a plecat de acolo

în þinutul de lângã pustiu, într-o cetate
numitã Efraim**; ºi a rãmas acolo
împreunã cu ucenicii Sãi.

*Cap. 4.1,3; 7.1. **2 Cron. 13.19.

Isus aºteptat la Ierusalim
55. Paºtile iudeilor era* aproape. ªi

mulþi oameni din þinutul acela s-au
suit la Ierusalim, înainte de Paºti, ca
sã se cureþe. *Cap. 2.13; 5.1; 6.4.

56. Ei* cãutau pe Isus ºi vorbeau
unii cu alþii în Templu: „Ce credeþi?
N-are sã vinã la praznic?”

*Vers. 8. Cap. 7.11. 

57. Iar preoþii cei mai de seamã ºi
fariseii porunciserã cã, dacã va ºti
cineva unde este, sã le dea de ºtire ca
sã-L prindã. 

Maria Îi toarnã mir pe picioare

121. Cu ºase zile înainte de Paºti,
Isus a venit în Betania, unde* era

Lazãr, care fusese mort ºi pe care îl
înviase din morþi. *Cap. 11.1,43.

2. Acolo I-au* pregãtit o cinã. Marta
slujea, iar Lazãr era unul din cei ce
ºedeau la masã cu El. *Mat. 26.6. Marc. 14.3.

3. Maria* a luat un litru cu mir de
nard curat, de mare preþ, a uns picioa-
rele lui Isus ºi I-a ºters picioarele cu
pãrul ei; ºi s-a umplut casa de mirosul
mirului. *Luca 10.38,39. Cap. 11.2.

4. Unul din ucenicii Sãi, Iuda Iscario-
teanul, fiul lui Simon, care avea sã-L
vândã, a zis:
5. „De ce nu s-a vândut acest mir

cu trei sute de lei ºi sã se fi dat
sãracilor?”
6. Zicea lucrul acesta nu pentru cã

purta grijã de sãraci, ci pentru cã era
un hoþ ºi, ca unul care þinea* punga,
lua el ce se punea în ea. *Cap. 13.29.

7. Dar Isus a zis: „Las-o în pace; cãci
ea l-a pãstrat pentru ziua îngropãrii
Mele.
8. Pe* sãraci îi aveþi totdeauna cu voi,

dar pe Mine nu Mã aveþi totdeauna.”
*Mat. 26.11. Marc. 14.7.

9. O mare mulþime de iudei au aflat
cã Isus era în Betania; ºi au venit
acolo, nu numai pentru Isus, ci ca sã
vadã ºi pe Lazãr, pe* care-l înviase
din morþi. *Cap. 11.43,44.

10. Preoþii cei mai de seamã* au
hotãrât sã omoare ºi pe Lazãr,

*Luca 16.31.

11. cãci* din pricina lui mulþi iudei
plecau de la ei ºi credeau în Isus.

*Vers. 18. Cap. 11.45. 
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Intrarea lui Isus în Ierusalim
12. A doua zi*, o gloatã mare care

venise la praznic, cum a auzit cã vine
Isus în Ierusalim,

*Mat. 21.8. Marc. 11.8. Luca 19.35,36, etc.
13. a luat ramuri de finic ºi I-a ieºit  în

întâmpinare, strigând: „Osana*! Bine-
cuvântat este Cel ce vine în Numele
Domnului, Împãratul lui Israel!”

*Ps. 118.25,26.
14. Isus a gãsit* un mãgãruº ºi a

încãlecat pe el, dupã cum este scris:
*Mat. 21.7.

15. „Nu* te teme, fiica Sionului; iatã
cã Împãratul tãu vine cãlare pe mânzul
unei mãgãriþe.” *Zah. 9.9.
16. Ucenicii Lui n-au* înþeles aceste

lucruri de la început; dar**, dupã ce a
fost proslãvit Isus, ºi-au† adus aminte
cã aceste lucruri erau scrise despre El
ºi cã ei le împliniserã cu privire la El.

*Luca 18.34. **Cap. 7.39. †Cap. 14.26.
17. Toþi cei ce fuseserã împreunã cu

Isus, când chemase pe Lazãr din mor-
mânt ºi-l înviase din morþi, mãrturi-
seau despre El.
18. ªi* norodul I-a ieºit în întâmpinare,

pentru cã aflase cã fãcuse semnul
acesta. *Vers. 11.
19. Fariseii au zis deci între ei:

„Vedeþi* cã nu câºtigaþi nimic: iatã cã
lumea se duce dupã El!” *Cap. 11.47,48.

Isus vorbeºte de moartea Sa 
20. Niºte* greci, dintre cei ce** se

suiserã sã se închine la praznic,
*Fapt. 17.4. **1 Împ. 8.41,42. Fapt. 8.27.

21. s-au apropiat de Filip, care* era
din Betsaida Galileii, l-au rugat ºi au
zis: „Domnule, am vrea sã vedem pe
Isus.” *Cap. 1.44.
22. Filip s-a dus ºi a spus lui Andrei;

apoi Andrei ºi Filip au spus lui Isus.
23. Drept rãspuns, Isus le-a zis: „A*

sosit ceasul sã fie proslãvit Fiul
omului. *Cap. 13.32; 17.1.
24. Adevãrat, adevãrat vã spun cã

dacã grãuntele* de grâu care a cãzut
pe pãmânt nu moare, rãmâne singur;
dar dacã moare, aduce mult rod.

*1 Cor. 15.36.
25. Cine* îºi iubeºte viaþa o va pierde; ºi

cine îºi urãºte viaþa în lumea aceasta o va
pãstra pentru viaþa veºnicã. *Mat. 10.39; 
16.25. Marc. 8.35. Luca 9.24; 17.33.
26. Dacã Îmi slujeºte cineva, sã Mã

urmeze; ºi unde* sunt Eu, acolo va fi
ºi slujitorul Meu. Dacã Îmi slujeºte
cineva, Tatãl îl va cinsti.

*Cap. 14.3; 17.24. 1 Tes. 4.17.

27. Acum* sufletul Meu este tulburat.
ªi ce voi zice?... Tatã, izbãveºte-Mã
din ceasul acesta?... Dar** tocmai
pentru aceasta am venit pânã la ceasul
acesta! *Mat. 26.38,39. 
Luca 12.50. Cap. 13.21. **Luca 22.53. Cap. 18.37.

28. Tatã, proslãveºte Numele Tãu!”
ªi* din cer s-a auzit un glas care zicea:
„L-am proslãvit ºi-L voi mai proslãvi!”

*Mat. 3.17.

29. Norodul care stãtea acolo ºi care
auzise glasul a zis cã a fost un tunet.
Alþii ziceau: „Un înger a vorbit cu
El!”
30. Isus a rãspuns: „Nu pentru Mine

s-a auzit glasul acesta*, ci pentru voi.
*Cap. 11.42.

31. Acum are loc judecata lumii aces-
teia, acum stãpânitorul* lumii acesteia
va fi aruncat afarã. *Mat. 12.29. Luca 10.18. 
Cap. 14.30; 16.11. Fapt. 26.18. 2 Cor. 4.4. Efes. 2.2; 6.12.

32. ªi dupã ce* voi fi înãlþat de pe
pãmânt, voi atrage la Mine pe** toþi
oamenii.” – *Cap. 3.14; 8.28. **Rom. 5.18. Evr. 2.9.

33. Vorbind* astfel, arãta cu ce
moarte avea sã moarã. – *Cap. 18.32.

34. Norodul I-a rãspuns: „Noi* am
auzit din Lege cã Hristosul rãmâne în
veac; cum, dar, zici Tu cã „Fiul omului
trebuie sã fie înãlþat”? Cine este acest
Fiu al omului?” *Ps. 89.36,37; 110.4. 
Isa. 9.7; 35.8. Ezec. 37.25. Dan. 2.44; 7.14,27. Mica 4.7.

35. Isus le-a zis: „Lumina mai este*
puþinã vreme în mijlocul vostru.
Umblaþi** ca unii care aveþi lumina,
ca sã nu vã cuprindã întunericul; cine†
umblã în întuneric nu ºtie unde
merge. *Vers. 46. Cap. 1.9; 8.12; 9.5. 
**Ier. 13.16. Efes. 5.8. †Cap. 11.10. 1 Ioan 2.11.

36. Câtã vreme aveþi Lumina printre
voi, credeþi în Luminã, ca sã fiþi fii* ai
luminii.” Isus le-a spus aceste lucruri,
apoi a plecat ºi S-a** ascuns de ei.
*Luca 16.8. Efes. 5.8. 1 Tes. 5.5. 1 Ioan 2.9-11. **Cap. 8.59;
11.54.

Necredinþa iudeilor
37. Mãcar cã fãcuse atâtea semne

înaintea lor, tot nu credeau în El,
38. ca sã se împlineascã vorba pe care

o spusese prorocul Isaia: „Doamne*,
cine a dat crezare propovãduirii
noastre? ªi cui a fost descoperitã
puterea braþului Domnului?”

*Isa. 53.1. Rom. 10.16.

39. De aceea nu puteau crede, pentru
cã Isaia a mai zis:
40. „Le-a* orbit ochii ºi le-a împietrit

inima, ca sã nu vadã cu ochii, sã nu
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înþeleagã cu inima, sã nu se întoarcã la
Dumnezeu, ºi sã-i vindec.”

*Isa. 6.9,10. Mat. 13.14.

41. Isaia a spus aceste* lucruri când a
vãzut slava Lui ºi a vorbit despre El.

*Isa. 6.1.

42. Totuºi, chiar dintre fruntaºi, mulþi
au crezut în El; dar, de frica fariseilor*,
nu-L mãrturiseau pe faþã, ca sã nu fie
daþi afarã din sinagogã. *Cap. 7.13; 9.22.

43. Cãci* au iubit mai mult slava
oamenilor decât slava lui Dumnezeu.

*Cap. 5.44.

44. Iar Isus a strigat: „Cine* crede
în Mine nu crede în Mine, ci în Cel ce
M-a trimis pe Mine. *Cap. 5.44.

45. ªi cine* Mã vede pe Mine vede pe
Cel ce M-a trimis pe Mine. *Cap. 14.9.

46. Eu* am venit ca sã fiu o luminã în
lume, pentru ca oricine crede în Mine
sã nu rãmânã în întuneric.

*Vers. 35,36. Cap. 3.19; 8.12; 9.5,39. 

47. Dacã aude cineva cuvintele Mele,
ºi nu le pãzeºte, nu Eu* îl judec; cãci
Eu n-am** venit sã judec lumea, ci sã
mântuiesc lumea.

*Cap. 5.45; 8.15,26. **Cap. 3.17.

48. Pe cine* Mã nesocoteºte ºi nu
primeºte cuvintele Mele, are cine-l
osândi: Cuvântul** pe care l-am vestit Eu,
acela îl va osândi în ziua de apoi.

*Luca 10.16. **Deut. 18.19. Marc. 16.16.

49. Cãci Eu* n-am vorbit de la Mine
însumi, ci Tatãl, care M-a trimis, El
însuºi Mi-a poruncit ce** trebuie sã
spun ºi cum trebuie sã vorbesc.

*Cap. 8.38; 14.10. **Deut. 18.18.

50. ªi ºtiu cã porunca Lui este viaþa
veºnicã. De aceea lucrurile pe care le
spun, le spun aºa cum Mi le-a spus
Tatãl.”

Isus spalã picioarele ucenicilor Sãi

13 1. Înainte* de praznicul Paºtilor,
Isus, ca Cel care ºtia cã I-a** sosit

ceasul sã plece din lumea aceasta la Tatãl,
ºi, fiindcã iubea pe ai Sãi, care erau în
lume, i-a iubit pânã la capãt.

*Mat. 26.2. **Cap. 12.23; 17.1,11.

2. În timpul Cinei, dupã ce diavolul*
pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul,
fiul lui Simon, gândul sã-L vândã,

*Luca 22.3. Vers. 27.

3. Isus, fiindcã ºtia cã Tatãl* Îi dãduse
toate lucrurile în mâini, cã** de la
Dumnezeu a venit ºi la Dumnezeu Se
duce, *Mat. 11.27; 28.18. Cap. 3.35; 
17.2. Fapt. 2.36. 1 Cor. 15.27. Evr. 2.8. **Cap. 8.42; 16.28.

4. S-a* sculat de la masã, S-a dezbrãcat
de hainele Lui, a luat un ºtergar ºi S-a
încins cu el. *Luca 22.27. Filp. 2.7,8.

5. Apoi a turnat apã într-un lighean ºi
a început sã spele picioarele ucenicilor
ºi sã le ºteargã cu ºtergarul cu care era
încins.
6. A venit deci la Simon Petru. ªi

Petru I-a zis: „Doamne, Tu* sã-mi
speli mie picioarele?” *Mat. 3.14.

7. Drept rãspuns, Isus i-a zis: „Ce fac
Eu, tu nu pricepi acum, dar* vei
pricepe dupã aceea.” *Vers. 12.

8. Petru I-a zis: „Niciodatã nu-mi vei
spãla picioarele!” Isus i-a rãspuns:
„Dacã* nu te spãl Eu, nu vei avea
parte deloc cu Mine.”

*Cap. 3.5. 1 Cor. 6.11. Efes. 5.26. Tit 3.5. Evr. 10.22.

9. „Doamne”, I-a zis Simon Petru,
„nu numai picioarele, dar ºi mâinile ºi
capul!”
10. Isus i-a zis: „Cine s-a scãldat 

n-are trebuinþã sã-ºi spele decât
picioarele, ca sã fie curat de tot; ºi voi*
sunteþi curaþi, dar nu toþi.” *Cap. 15.3.

11. Cãci* ºtia pe cel ce avea sã-L
vândã; de aceea a zis: „Nu sunteþi toþi
curaþi.” *Cap. 6.64.

12. Dupã ce le-a spãlat picioarele, 
ªi-a luat hainele, S-a aºezat iarãºi la
masã ºi le-a zis: „Înþelegeþi voi ce 
v-am fãcut Eu?
13. Voi* Mã numiþi „Învãþãtorul ºi

Domnul” ºi bine ziceþi, cãci sunt.
*Mat. 23.8,10. Luca 6.46. 1 Cor. 8.6; 12.3. Filp. 2.11.

14. Deci* dacã Eu, Domnul ºi Învã-
þãtorul vostru, v-am spãlat picioarele,
ºi voi sunteþi** datori sã vã spãlaþi
picioarele unii altora.

*Luca 22.27. **Rom. 12.10. Gal. 6.1,2. 1 Pet. 5.5.

15. Pentru cã Eu v-am* dat o pildã,
ca ºi voi sã faceþi cum am fãcut Eu.

*Mat. 11.29. Filp. 2.5. 1 Pet. 2.21. 1 Ioan 2.6.

16. Adevãrat*, adevãrat vã spun cã
robul nu este mai mare decât domnul
sãu, nici apostolul mai mare decât cel
ce l-a trimis. *Mat. 10.24. Luca 6.40. Cap. 15.20.

17. Dacã* ºtiþi aceste lucruri, ferice
de voi dacã le faceþi. *Iac. 1.25.

Descoperirea vânzãtorului
18. Nu vorbesc despre voi toþi; cunosc

pe aceia pe care i-am ales. Dar trebuie sã
se împlineascã Scriptura care zice: „Cel
ce* mãnâncã pâine cu Mine a ridicat
cãlcâiul împotriva Mea.” *Ps. 41.9. 
Mat. 26.23. Vers. 21.

19. Vã spun lucrul acesta de pe acum*,
înainte ca sã se întâmple, pentru ca,
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atunci când se va întâmpla, sã credeþi
cã Eu sunt. *Cap. 14.29; 16.4.

20. Adevãrat*, adevãrat vã spun cã
cine primeºte pe acela pe care-l trimit
Eu, pe Mine Mã primeºte; ºi cine Mã
primeºte pe Mine primeºte pe Cel ce
M-a trimis pe Mine.”

*Mat. 10.40; 25.40. Luca 10.16.

21. Dupã ce a spus aceste* cuvinte,
Isus S-a** tulburat în duhul Lui, a
mãrturisit ºi a zis: „Adevãrat, adevãrat
vã spun cã unul† din voi Mã va
vinde.” *Mat. 26.21. Marc. 14.18. 
Luca 22.21. **Cap. 12.27. †Fapt. 1.17. 1 Ioan 2.19.

22. Ucenicii se uitau unii la alþii ºi nu
înþelegeau despre cine vorbeºte.
23. Unul din ucenici, acela pe care-l

iubea Isus, stãtea la masã culcat* pe
sânul lui Isus. *Cap. 19.26; 20.2; 21.7,20,24.

24. Simon Petru i-a fãcut semn sã
întrebe cine este acela despre care
vorbea Isus.
25. ªi ucenicul acela s-a rezemat pe

pieptul lui Isus ºi I-a zis: „Doamne,
cine este?”
26. Isus a rãspuns: „Acela cãruia îi

voi întinde bucãþica ºi i-o voi da.” ªi a
întins o bucãþicã ºi a dat-o lui Iuda,
fiul lui Simon Iscarioteanul.
27. Cum* a fost datã bucãþica, a intrat

Satana în Iuda. Isus i-a zis: „Ce-ai sã
faci, fã repede.” *Luca 22.3. Cap. 6.70.

28. Dar nimeni din cei ce ºedeau la
masã, n-a înþeles pentru ce îi zisese
aceste vorbe.
29. Unii credeau cã, de vreme ce

Iuda* avea punga, Isus voia sã-i
spunã: „Cumpãrã ce ne trebuie pentru
praznic”; sau îi poruncea sã dea ceva
sãracilor. *Cap. 12.6.

30. Iuda, dupã ce a luat bucãþica, a
ieºit afarã în grabã. Era noapte.

Iubirea frãþeascã
31. Dupã ce a ieºit Iuda, Isus a zis:

„Acum*, Fiul omului a fost proslãvit
ºi Dumnezeu** a fost proslãvit în El.

*Cap. 12.23. **Cap. 14.13. 1 Pet. 4.11.

32. Dacã* Dumnezeu a fost proslãvit,
în El, ºi Dumnezeu Îl va proslãvi în El
însuºi ºi-L va proslãvi îndatã**.

*Cap. 17.1,4-6. **Cap. 12.23.

33. Copilaºilor, mai sunt puþin cu voi.
Mã veþi cãuta, ºi*, cum am spus iudeilor
cã unde Mã duc Eu, ei nu pot veni, tot
aºa vã spun ºi vouã acum.

*Cap. 7.34; 8.21.

34. Vã dau o poruncã* nouã: sã vã
iubiþi unii pe alþii; cum v-am iubit

Eu, aºa sã vã iubiþi ºi voi unii pe alþii.
*Lev. 19.18. Cap. 15.12,17. Efes. 5.2. 1 Tes. 4.9. Iac. 2.8. 
1 Pet. 1.22. 1 Ioan 2.7,8; 3.11,23; 4.21.

35. Prin aceasta* vor cunoaºte toþi cã
sunteþi ucenicii Mei, dacã veþi avea dragoste
unii pentru alþii.” *1 Ioan 2.5; 4.20.

Înºtiinþarea lui Petru
36. „Doamne”, I-a zis Simon Petru,

„unde Te duci?” Isus i-a rãspuns: „Tu
nu poþi veni acum dupã Mine, unde
Mã duc Eu; dar mai* târziu vei veni.”

*Cap. 21.18. 2 Pet. 1.14.

37. „Doamne”, I-a zis Petru, „de ce
nu pot veni dupã Tine acum? Eu îmi
voi da viaþa* pentru Tine.”

*Mat. 26.33-35. Marc. 14.29-31. Luca 22.33,34.

38. Isus i-a rãspuns: „Îþi vei da viaþa
pentru Mine? Adevãrat, adevãrat îþi
spun cã nu va cânta cocoºul, pânã te
vei lepãda de Mine de trei ori.

Îmbãrbãtarea ucenicilor

14 1. Sã nu* vi se tulbure inima.
Aveþi credinþã în Dumnezeu ºi

aveþi credinþã în Mine. *Vers. 27. 
Cap. 16.22,23.

2. În casa Tatãlui Meu sunt multe
locaºuri. Dacã n-ar fi aºa, v-aº fi spus.
Eu* Mã duc sã vã pregãtesc un loc.

*Cap. 13.33,36.

3. ªi dupã ce Mã voi duce ºi vã voi
pregãti un loc, Mã voi întoarce* ºi vã
voi lua cu Mine, ca** acolo unde sunt
Eu, sã fiþi ºi voi.

*Vers. 18,28. Fapt. 1.11. **Cap. 12.26; 17.24. 1 Tes. 4.17.

4. ªtiþi unde Mã duc ºi ºtiþi ºi calea 
într-acolo.”
5. „Doamne”, I-a zis Toma, „nu ºtim

unde Te duci; cum putem sã ºtim calea
într-acolo?”
6. Isus i-a zis: „Eu sunt Calea*,

Adevãrul** ºi Viaþa†. Nimeni†† nu
vine la Tatãl decât prin Mine.

*Evr. 9.8. **Cap. 1.14; 8.32. †Cap. 1.4; 11.25. ††Cap. 10.9.

7. Dacã* M-aþi fi cunoscut pe Mine,
aþi fi cunoscut ºi pe Tatãl Meu. ªi de
acum încolo Îl veþi cunoaºte; ºi L-aþi
ºi vãzut.” *Cap. 8.19.

8. „Doamne”, I-a zis Filip, „aratã-ne
pe Tatãl, ºi ne este de ajuns.”
9. Isus i-a zis: „De atâta vreme sunt

cu voi ºi nu M-ai cunoscut, Filipe?
Cine* M-a vãzut pe Mine a vãzut pe
Tatãl. Cum zici tu, dar: „Aratã-ne pe
Tatãl”? *Cap. 12.45. Col. 1.15. Evr. 1.3.

10. Nu crezi cã Eu* sunt în Tatãl, ºi
Tatãl este în Mine? Cuvintele pe care vi
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le spun Eu, nu** le spun de la Mine; ci
Tatãl, care locuieºte în Mine, El face
aceste lucrãri ale Lui. *Vers. 20. Cap. 10.38; 
17.21,23. **Cap. 5.19; 7.16; 8.28; 12.49.

11. Credeþi-Mã cã Eu sunt în Tatãl, ºi
Tatãl este în Mine; credeþi* cel puþin
pentru lucrãrile acestea. *Cap. 4.36; 10.38.

12. Adevãrat*, adevãrat vã spun cã
cine crede în Mine va face ºi el
lucrãrile pe care le fac Eu; ba încã va
face altele ºi mai mari decât acestea,
pentru cã Eu Mã duc la Tatãl;

*Mat. 21.21. Marc. 16.17. Luca 10.17.

13. ºi* orice veþi cere în Numele Meu,
voi face, pentru ca Tatãl sã fie proslãvit
în Fiul. *Mat. 7.7; 21.22. Marc. 11.24. Luca 11.9. 

Cap. 15.7,16; 16.23,24. Iac. 1.5. 1 Ioan 3.22; 5.14.

14. Dacã veþi cere ceva în Numele
Meu, voi face.

Pãzirea poruncilor
15. Dacã* Mã iubiþi, veþi pãzi porun-

cile Mele. *Vers. 21,23. Cap. 15.10,14. 1 Ioan 5.3.

16. ªi Eu voi ruga pe Tatãl, ºi El vã
va da un alt* Mângâietor1, care sã
rãmânã cu voi în veac;

*Cap. 15.26; 16.7. Rom. 8.15,26.

17. ºi anume Duhul* adevãrului, pe**
care lumea nu-L poate primi, pentru
cã nu-L vede ºi nu-L cunoaºte; dar voi
Îl cunoaºteþi, cãci rãmâne cu voi ºi†
va fi în voi. *Cap. 15.26; 16.13. 1 Ioan 4.6. 
**1 Cor. 2.14. †1 Ioan 2.27.

18. Nu* vã voi lãsa orfani, Mã voi**
întoarce la voi. *Mat. 28.20. **Vers. 3,28.

19. Peste puþinã vreme, lumea nu Mã
va mai vedea, dar voi* Mã veþi vedea;
pentru cã** Eu trãiesc, ºi voi veþi trãi.

*Cap. 16.16. **1 Cor. 15.20.

20. În ziua aceea, veþi cunoaºte cã
Eu* sunt în Tatãl Meu, cã voi sunteþi
în Mine ºi cã Eu sunt în voi.

*Vers. 10. Cap. 10.38; 17.21,23,26. 

21. Cine* are poruncile Mele ºi le
pãzeºte acela Mã iubeºte; ºi cine Mã
iubeºte va fi iubit de Tatãl Meu. Eu îl
voi iubi ºi Mã voi arãta lui.”

*Vers. 15,23. 1 Ioan 2.5; 5.3.

22. Iuda, nu Iscarioteanul, I-a zis*:
„Doamne, cum se face cã Te vei arãta
nouã, ºi nu lumii?” *Luca 6.16.

23. Drept rãspuns, Isus i-a zis: „Dacã*
Mã iubeºte cineva, va pãzi Cuvântul
Meu, ºi Tatãl Meu îl va iubi. Noi vom

veni la el ºi** vom locui împreunã cu
el. *Vers. 15. **1 Ioan 2.24. Apoc. 3.20.

24. Cine nu Mã iubeºte nu pãzeºte
cuvintele Mele. ªi Cuvântul* pe care-l
auziþi nu este al Meu, ci al Tatãlui,
care M-a trimis.

*Vers. 10. Cap. 5.19,38; 7.16; 8.28; 12.49. 

25. V-am spus aceste lucruri cât mai
sunt cu voi.
26. Dar Mângâietorul*, adicã Duhul

Sfânt, pe care-L va trimite Tatãl în
Numele Meu, vã** va învãþa toate
lucrurile ºi vã va aduce aminte de tot
ce v-am spus Eu. *Luca 24.49. Vers. 16. 
Cap. 15.26; 16.7. **Cap. 2.22; 12.16; 16.13. 1 Ioan 2.20,27.

27. Vã las pacea*, vã dau pacea Mea.
Nu v-o dau cum o dã lumea. Sã** nu
vi se tulbure inima, nici sã nu se
înspãimânte. *Filp. 4.7. Col. 3.15. **Vers. 1.

28. Aþi auzit cã v-am* spus: „Mã duc**,
ºi Mã voi întoarce la voi.” Dacã M-aþi
iubi, v-aþi fi bucurat cã v-am zis: „Mã
duc la Tatãl”; cãci Tatãl† este mai mare
decât Mine.
*Vers. 3,18. **Vers. 12. Cap. 16.13; 20.17. †Cap. 5.18; 10.30.
Filp. 2.6.

29. ªi v-am spus aceste lucruri
acum*, înainte ca sã se întâmple,
pentru ca atunci când se vor întâmpla,
sã credeþi. *Cap. 13.19; 16.4.

30. Nu voi mai vorbi mult cu voi; cãci*
vine stãpânitorul lumii acesteia. El n-are
nimic în Mine; *Cap. 12.31; 16.11.

31. dar vine, pentru ca sã cunoascã
lumea cã Eu iubesc pe Tatãl ºi cã fac aºa
cum* Mi-a poruncit Tatãl. Sculaþi-vã,
haidem sã plecãm de aici!

*Cap. 10.18. Filp. 2.8. Evr. 5.18.

Isus, Viþa

15 1. Eu sunt adevãrata Viþã, ºi Tatãl
Meu este Vierul.

2. Pe orice* mlãdiþã care este în
Mine, ºi n-aduce rod, El o taie; ºi pe
orice mlãdiþã care aduce rod, o curãþã,
ca sã aducã ºi mai mult rod.

*Mat. 15.3.

3. Acum voi* sunteþi curaþi, din
pricina Cuvântului pe care vi l-am
spus. *Cap. 13.10; 17.17. Efes. 5.26. 1 Pet. 1.22.

4. Rãmâneþi* în Mine, ºi Eu voi
rãmâne în voi. Dupã cum mlãdiþa nu
poate aduce rod de la sine, dacã nu
rãmâne în viþã, tot aºa nici voi nu
puteþi aduceþi rod, dacã nu rãmâneþi în
Mine. *Col. 1.23. 1 Ioan 2.6.

5. Eu sunt Viþa, voi sunteþi mlãdiþele.
Cine rãmâne în Mine ºi în cine rãmân
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Eu aduce mult rod*; cãci despãrþiþi de
Mine nu puteþi face nimic.

*Osea 14.8. Filp. 1.11; 4.13.

6. Dacã nu rãmâne cineva în Mine,
este* aruncat afarã, ca mlãdiþa nerodi-
toare, ºi se usucã; apoi mlãdiþele
uscate sunt strânse, aruncate în foc, ºi
ard. *Mat. 3.10; 7.19.

7. Dacã rãmâneþi în Mine ºi dacã
rãmân în voi cuvintele Mele, cereþi
orice* veþi vrea, ºi vi se va da.

*Vers. 16. Cap. 14.13,14; 16.23. 

8. Dacã aduceþi mult rod, prin
aceasta* Tatãl Meu va fi proslãvit; ºi
voi** veþi fi astfel ucenicii Mei.

*Mat. 5.16. Filp. 1.11. **Cap. 8.31; 13.35.

9. Cum M-a iubit pe Mine Tatãl, aºa 
v-am iubit ºi Eu pe voi. Rãmâneþi în
dragostea Mea.
10. Dacã* pãziþi poruncile Mele, veþi

rãmâne în dragostea Mea, dupã cum ºi
Eu am pãzit poruncile Tatãlui Meu ºi
rãmân în dragostea Lui. *Cap. 14.15,21,23.

11. V-am spus aceste lucruri, pentru
ca bucuria Mea sã rãmânã în voi, ºi
bucuria* voastrã sã fie deplinã.

*Cap. 16.24; 17.13. 1 Ioan 1.4.

Dragostea frãþeascã
12. Aceasta* este porunca Mea: sã vã

iubiþi unii pe alþii, cum v-am iubit Eu.
*Cap. 13.34. 1 Tes. 4.9. 1 Pet. 4.8. 1 Ioan 3.11; 4.21.

13. Nu este mai* mare dragoste decât 
sã-ºi dea cineva viaþa pentru prietenii
sãi. *Cap. 10.11,15. Cap. 14.15,23. Rom. 5.7,8. 

Efes. 5.2. 1 Ioan 3.16. 

14. Voi* sunteþi prietenii Mei, dacã
faceþi ce vã poruncesc Eu.

*Mat. 20.50. Cap. 14.15,23.

15. Nu vã mai numesc robi, pentru cã
robul nu ºtie ce face stãpânul sãu; ci 
v-am numit prieteni, pentru cã* v-am
fãcut cunoscut tot ce am auzit de la
Tatãl Meu. *Gen. 18.17. Cap. 17.26. Fapt. 20.27.

16. Nu* voi M-aþi ales pe Mine; ci Eu 
v-am ales pe voi; ºi v-am** rânduit sã
mergeþi ºi sã aduceþi rod, ºi rodul
vostru sã rãmânã, pentru ca orice† veþi
cere de la Tatãl, în Numele Meu, sã vã
dea. *Cap. 6.70; 13.18. 1 Ioan 4.10,19. **Mat. 28.19. 

Marc. 16.15. Col. 1.6. †Vers. 7. Cap. 4.13. 

17. Vã poruncesc* aceste lucruri, ca
sã vã iubiþi unii pe alþii. *Vers. 12.

Ura din partea lumii
18. Dacã* vã urãºte lumea, ºtiþi cã pe

Mine M-a urât înaintea voastrã.
*1 Ioan 3.1,13.

19. Dacã* aþi fi din lume, lumea ar
iubi ce este al ei; dar, pentru cã** nu
sunteþi din lume ºi pentru cã Eu v-am
ales din mijlocul lumii, de aceea vã
urãºte lumea. *1 Ioan 4.5. **Cap. 17.14.

20. Aduceþi-vã aminte de vorba pe
care v-am spus-o: „Robul* nu este mai
mare decât stãpânul sãu.” Dacã** M-au
prigonit pe Mine, ºi pe voi vã vor
prigoni; dacã au pãzit cuvântul Meu,
ºi pe al vostru îl vor pãzi.

*Mat. 10.24. Luca 6.40. Cap. 13.16. **Ezec. 3.7.

21. Dar* vã vor face toate aceste
lucruri pentru Numele Meu, pentru cã
ei nu cunosc pe Cel ce M-a trimis.

*Mat. 10.22; 24.9. Cap. 16.3.

22. Dacã* n-aº fi venit ºi nu le-aº fi
vorbit, n-ar avea pãcat; dar** acum n-au
nici o dezvinovãþire pentru pãcatul
lor. *Cap. 9.41. **Rom. 1.20. Iac. 4.17.

23. Cine* Mã urãºte pe Mine urãºte ºi
pe Tatãl Meu. *1 Ioan 2.23.

24. Dacã n-aº fi fãcut între ei lucrãri*
pe care nimeni altul nu le-a fãcut, n-ar
avea pãcat; dar acum le-au ºi vãzut, ºi
M-au urât ºi pe Mine ºi pe Tatãl Meu.

*Cap. 3.2; 7.31; 9.32.

25. Dar lucrul acesta s-a întâmplat ca
sã se împlineascã vorba scrisã în
Legea lor: „M-au* urât fãrã temei.”

*Ps. 35.19; 69.4.

26. Când* va veni Mângâietorul, pe 
care-L voi trimite de la Tatãl, adicã
Duhul adevãrului, care purcede de la
Tatãl, El** va mãrturisi despre Mine.
*Luca 24.49. Cap. 14.17,26; 16.7,13. Fapt. 2.23. **1 Ioan 5.6.

27. ªi voi*, de asemenea, veþi mãrtu-
risi, pentru cã aþi** fost cu Mine de la
început.
*Luca 24.48. Fapt. 1.8; 2.32; 3.15; 4.20,33; 5.32; 10.39; 13.31;
21.22. 1 Pet. 5.1. 2 Pet. 1.16. **Luca 1.2. 1 Ioan 1.1,2.

Prigonirea ucenicilor

161. V-am spus aceste lucruri,
pentru ca ele sã* nu fie pentru voi

un prilej de cãdere. *Mat. 11.6; 24.10; 26.31.

2. Au* sã vã dea afarã din sinagogi:
ba încã, va veni vremea când ori-
cine** vã va ucide sã creadã cã aduce
o slujbã lui Dumnezeu.

*Cap. 9.22,34; 12.42. **Fapt. 8.1; 9.1; 26.9-11.

3. ªi se vor purta astfel* cu voi,
pentru cã n-au cunoscut nici pe Tatãl,
nici pe Mine.

*Cap. 15.21. Rom. 10.2. 1 Cor. 2.8. 1 Tim. 1.13.

4. V-am spus aceste* lucruri, pentru
ca, atunci când le va veni ceasul sã
se împlineascã, sã vã aduceþi aminte
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cã vi le-am spus. Nu** vi le-am spus
de la început, pentru cã eram cu voi.

*Cap. 13.19; 14.29. **Mat. 9.15.

Lucrarea Mângâietorului
5. Acum Mã duc* la Cel ce M-a

trimis; ºi nimeni din voi nu Mã
întreabã: „Unde Te duci?”

*Vers. 10,16. Cap. 7.33; 13.3; 14.28. 

6. Dar, pentru cã v-am spus aceste
lucruri, întristarea* v-a umplut inima.

*Vers. 22. Cap. 14.1. 

7. Totuºi vã spun adevãrul: vã este de
folos sã Mã duc; cãci, dacã nu Mã duc
Eu, Mângâietorul* nu va veni la voi;
dar, dacã** Mã duc, vi-L voi trimite.

*Cap. 7.39; 14.16,26; 15.26. **Fapt. 2.33. Efes. 4.8.

8. ªi când va veni El, va dovedi
lumea vinovatã în ce priveºte pãcatul,
neprihãnirea ºi judecata.
9. În ce priveºte* pãcatul: fiindcã ei

nu cred în Mine; *Fapt. 2.22-37.

10. în ce priveºte neprihãnirea*:
fiindcã** Mã duc la Tatãl, ºi nu Mã
veþi mai vedea; *Fapt. 2.32. **Cap. 3.14; 5.32.

11. în ce priveºte* judecata: fiindcã
stãpânitorul** lumii acesteia este
judecat. *Fapt. 26.18. **Luca 10.18. Cap. 12.31. 

Efes. 2.2. Col. 2.15. Evr. 2.14.

12. Mai am sã vã spun multe lucruri,
dar* acum nu le puteþi purta.

*Marc. 4.33. 1 Cor. 3.2. Evr. 5.12.

13. Când va veni Mângâietorul, Du-
hul* adevãrului, are sã vã** cãlãuzeascã
în tot adevãrul; cãci El nu va vorbi de la
El, ci va vorbi tot ce va fi auzit ºi vã va
descoperi lucrurile viitoare. *Cap. 4.17;

15.26. **Cap. 14.26. 1 Ioan 2.20,27.

14. El Mã va proslãvi, pentru cã va
lua din ce este al Meu ºi vã va
descoperi.
15. Tot* ce are Tatãl este al Meu; de

aceea am zis cã va lua din ce este al
Meu ºi vã va descoperi.

*Mat. 11.27. Cap. 3.35; 13.3; 17.10.

Întristarea prefãcutã în bucurie
16. Peste puþinã* vreme, nu Mã veþi

mai vedea; apoi iarãºi, peste puþinã
vreme, Mã veþi vedea, pentru cã** Mã
duc la Tatãl.”

*Vers. 10. Cap. 7.33; 13.33; 14.19. **Vers. 28. Cap. 13.3. 

17. La auzul acestor vorbe, unii din
ucenicii Lui au zis între ei: „Ce
înseamnã cuvintele acestea: „Peste
puþinã vreme, nu Mã veþi mai vedea” ºi:
„Apoi iarãºi, peste puþinã vreme, Mã
veþi vedea” ºi: „Pentru cã Mã duc la
Tatãl”?”

18. Ei ziceau deci: „Ce înseamnã
aceasta: „Peste puþinã vreme”? Nu
ºtim ce vrea sã spunã.”
19. Isus a cunoscut cã voiau sã-L

întrebe ºi le-a zis: „Vã întrebaþi între
voi ce înseamnã cuvintele: „Peste
puþinã vreme, nu Mã veþi mai vedea”
ºi: „Apoi iarãºi, peste puþinã vreme,
Mã veþi vedea”?
20. Adevãrat, adevãrat vã spun cã

voi veþi plânge ºi vã veþi tângui, iar
lumea se va bucura; vã veþi întrista,
dar întristarea voastrã se va preface în
bucurie.
21. Femeia*, când este în durerile

naºterii, se întristeazã, pentru cã i-a
sosit ceasul; dar, dupã ce a nãscut
pruncul, nu-ºi mai aduce aminte de
suferinþã, de bucurie cã s-a nãscut un
om pe lume. *Isa. 26.17.

22. Tot aºa* ºi voi: acum sunteþi plini
de întristare; dar Eu vã voi vedea iarãºi,
inima vi se** va bucura, ºi nimeni nu vã
va rãpi bucuria voastrã. *Vers. 6. 
**Luca 24.41,52. Cap. 14.1,27; 20.20. Fapt. 2.46; 13.52. 
1 Pet. 1.8.

23. În ziua aceea, nu Mã veþi mai
întreba de nimic. Adevãrat*, adevãrat
vã spun cã orice veþi cere de la Tatãl,
în Numele Meu, vã va da.

*Mat. 7.7. Cap. 14.13; 15.16.

24. Pânã acum n-aþi cerut nimic în
Numele Meu: cereþi, ºi veþi cãpãta, pentru
ca* bucuria voastrã sã fie deplinã.

*Cap. 15.11.

Cuvinte de rãmas bun
25. V-am spus aceste lucruri în pilde.

Vine ceasul când nu vã voi mai vorbi
în pilde, ci vã voi vorbi desluºit despre
Tatãl.
26. În ziua aceea*, veþi cere în

Numele Meu, ºi nu vã zic cã voi ruga
pe Tatãl pentru voi. *Vers. 23.

27. Cãci* Tatãl însuºi vã iubeºte,
pentru cã M-aþi iubit ºi aþi** crezut cã
am ieºit de la Dumnezeu.

*Cap. 14.21,23. **Vers. 30. Cap. 3.13; 17.8. 

28. Am ieºit* de la Tatãl ºi am venit
în lume; acum las lumea ºi Mã duc la
Tatãl.” *Cap. 13.3.

29. Ucenicii Sãi I-au zis: „Iatã cã
acum vorbeºti desluºit ºi nu spui nici o
pildã.
30. Acum cunoaºtem cã* ºtii toate

lucrurile ºi n-ai nevoie sã Te întrebe
cineva; de aceea credem** cã ai ieºit
de la Dumnezeu.”

*Cap. 21.17. **Vers. 27. Cap. 17.8.
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31. „Acum credeþi?”, le-a rãspuns
Isus.
32. „Iatã* cã vine ceasul, ºi a ºi venit,

când veþi fi risipiþi fiecare** la ale lui;
ºi pe Mine Mã veþi lãsa singur; dar†
nu sunt singur, cãci Tatãl este cu
Mine.
*Mat. 26.31. Marc. 14.27. **Cap. 20.10. †Cap. 8.29; 11.10,11.

33. V-am spus aceste lucruri ca sã
aveþi pace în* Mine. În** lume veþi
avea necazuri; dar† îndrãzniþi, Eu am
biruit†† lumea.” *Isa. 9.6. Cap. 14.27. 

Rom. 5.1. Efes. 2.14. Col. 1.20. **Cap. 15.19-21. 2 Tim. 3.12.

†Cap. 14.1. ††Rom. 8.37. 1 Ioan 4.4; 5.4.

Rugãciunea lui Isus

171. Dupã ce a vorbit astfel, Isus a
ridicat ochii spre cer ºi a zis:

„Tatã, a* sosit ceasul! Proslãveºte pe Fiul
Tãu, ca ºi Fiul Tãu sã Te proslãveascã pe
Tine, *Cap. 12.23; 13.32.

2. dupã cum* I-ai dat putere peste
orice fãpturã, ca sã dea viaþa veºnicã
tuturor acelora pe** care I i-ai dat Tu.
*Dan. 7.14. Mat. 11.27; 28.18. Cap. 3.35; 5.27. 1 Cor.
15.25,27. Filp. 2.10. Evr. 2.8. **Vers. 6,9,24. Cap. 6.37. 

3. ªi viaþa* veºnicã este aceasta: sã
Te cunoascã pe Tine, singurul** Dum-
nezeu adevãrat, ºi pe Isus Hristos pe
care† L-ai trimis Tu.
*Isa. 53.11. Ier. 9.24. **1 Cor. 8.4. 1 Tes. 1.9. †Cap. 3.34;
5.36,37; 6.29,57; 7.29; 10.36; 11.42.

4. Eu* Te-am proslãvit pe pãmânt,
am** sfârºit lucrarea pe care† Mi-ai
dat-o s-o fac. *Cap. 13.31; 14.13. **Cap. 4.34; 

5.36; 9.3; 19.30. †Cap. 14.31; 15.10.

5. ªi acum, Tatã, proslãveºte-Mã la
Tine însuþi cu slava pe* care o aveam
la Tine, înainte de a fi lumea.

*Cap. 1.1,2; 10.30; 14.9. Filp. 2.6. Col. 1.15,17. Evr. 1.3,10.

6. Am* fãcut cunoscut Numele Tãu
oamenilor pe care** Mi i-ai dat din
lume. Ai Tãi erau, ºi Tu Mi i-ai dat; ºi
ei au pãzit Cuvântul Tãu. *Ps. 22.22. 
Vers. 26. **Vers. 2,9,11. Cap. 6.37,39; 10.29; 15.19.

7. Acum au cunoscut cã tot ce Mi-ai
dat Tu vine de la Tine.
8. Cãci le-am dat cuvintele pe care*

Mi le-ai dat Tu. Ei le-au primit ºi au
cunoscut cu adevãrat cã de la Tine am
ieºit ºi** au crezut cã Tu M-ai trimis.

*Cap. 8.28; 12.49; 14.10. **Vers. 25,30. Cap. 16.27. 

9. Pentru ei Mã rog. Nu* Mã rog
pentru lume, ci pentru aceia pe care
Mi i-ai dat Tu; pentru cã sunt ai Tãi: –

*1 Ioan 5.19.

10. tot ce este al Meu este al Tãu, ºi
ce este al* Tãu este al Meu – ºi Eu
sunt proslãvit în ei. *Cap. 16.15.

11. Eu* nu mai sunt în lume, dar ei
sunt în lume, ºi Eu vin la Tine. Sfinte
Tatã, pãzeºte**, în Numele Tãu, pe
aceia pe care Mi i-ai dat, pentru ca† ei
sã fie una, cum†† suntem ºi Noi.
*Cap. 13.1; 16.28. **1 Pet. 1.5. Iuda 1. †Vers. 21, etc. ††Cap. 10.30.
12. Când eram cu ei în lume, îi

pãzeam Eu, în Numele Tãu. Eu* am
pãzit pe aceia pe care Mi i-ai dat; ºi**
nici unul din ei n-a pierit, afarã† de
fiul pierzãrii, ca†† sã se împlineascã
Scriptura. *Cap. 6.39; 10.28. Evr. 2.13. **Cap. 18.9. 
1 Ioan 2.19. †Cap. 6.70; 13.18. ††Ps. 109.8. Fapt. 1.20.
13. Dar acum, Eu vin la Tine; ºi spun

aceste lucruri, pe când sunt încã în
lume, pentru ca sã aibã în ei bucuria
Mea deplinã.
14. Le-am* dat Cuvântul Tãu; ºi**

lumea i-a urât, pentru cã ei nu sunt din
lume, dupã cum† Eu nu sunt din lume.
*Vers. 8. **Cap. 15.18,19. 1 Ioan 3.13. †Vers. 16. Cap. 8.23. 
15. Nu Te rog sã-i iei din lume, ci sã-i*

pãzeºti de cel rãu.
*Mat. 6.13. Gal. 1.4. 2 Tes. 3.3. 1 Ioan 5.18.

16. Ei* nu sunt din lume, dupã cum
nici Eu nu sunt din lume. *Vers. 14.
17. Sfinþeºte-i* prin adevãrul Tãu:

Cuvântul** Tãu este adevãrul.
*Cap. 15.3. Fapt. 15.9. Efes. 5.26. 1 Pet. 1.22. **2 Sam. 7.28.
Ps. 119.142,151.
18. Cum* M-ai trimis Tu pe Mine în

lume, aºa i-am trimis ºi Eu pe ei în
lume. *Cap. 20.21.
19. ªi* Eu însumi Mã sfinþesc pentru

ei, ca ºi ei sã fie sfinþiþi prin adevãr.
*1 Cor. 1.2,30. 1 Tes. 4.7. Evr. 10.10.

20. ªi Mã rog nu numai pentru ei, ci
ºi pentru cei ce vor crede în Mine prin
cuvântul lor.
21. Mã rog ca* toþi sã fie una, cum

Tu**, Tatã, eºti în Mine, ºi Eu în Tine;
ca ºi ei sã fie una în Noi, pentru ca
lumea sã creadã cã Tu M-ai trimis.
*Vers. 11,22,23. Cap. 10.16. Rom. 12.5. Gal. 3.28. **Cap.
10.38; 14.11.
22. Eu le-am dat slava pe care Mi-ai

dat-o Tu, pentru ca* ei sã fie una, cum
ºi Noi suntem una –

*Cap. 14.20. 1 Ioan 1.3; 3.24.
23. Eu în ei, ºi Tu în Mine – pentru

ca* ei sã fie în chip desãvârºit una, ca
sã cunoascã lumea cã Tu M-ai trimis
ºi cã i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine.

*Col. 3.14.
24. Tatã*, vreau ca acolo unde sunt

Eu, sã fie împreunã cu Mine ºi aceia
pe care Mi i-ai dat Tu, ca sã vadã slava
Mea, slavã pe care Mi-ai dat-o Tu;
fiindcã** Tu M-ai iubit înainte de
întemeierea lumii. *Cap. 12.26; 14.3. 
1 Tes. 4.17. **Vers. 5.
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25. Neprihãnitule Tatã, lumea* nu Te-a
cunoscut; dar Eu** Te-am cunoscut, ºi
aceºtia† au cunoscut cã Tu M-ai
trimis. *Cap. 15.21; 16.3. **Cap. 7.29; 8.55; 

10.15. †Vers. 8. Cap. 16.27. 

26. Eu* le-am fãcut cunoscut Numele
Tãu ºi li-l voi mai face cunoscut, pentru
ca dragostea cu** care M-ai iubit Tu sã
fie în ei, ºi Eu sã fiu în ei.”

*Vers. 6. Cap. 15.15. **Cap. 15.9.

Prinderea lui Isus

18 1. Dupã ce a rostit aceste vorbe,
Isus a* plecat cu ucenicii Sãi

dincolo de pârâul** Chedron, unde era o
grãdinã, în care a intrat El ºi ucenicii Lui.

*Mat. 26.36. Marc. 14.32. Luca 22.39. **2 Sam. 15.23.

2. Iuda, vânzãtorul, ºtia ºi el locul
acela, pentru cã* Isus de multe ori Se
adunase acolo cu ucenicii Lui.

*Luca 21.37; 22.39.

3. Iuda deci* a luat ceata ostaºilor ºi
pe aprozii trimiºi de preoþii cei mai de
seamã ºi de farisei ºi a venit acolo cu
felinare, cu fãclii ºi cu arme.

*Mat. 26.47. Marc. 14.43. Luca 22.47. Fapt. 1.16.

4. Isus, care ºtia tot ce avea sã I se
întâmple, a mers spre ei ºi le-a zis: „Pe
cine cãutaþi?”
5. Ei I-au rãspuns: „Pe Isus din

Nazaret!” Isus le-a zis: „Eu sunt!”
Iuda, vânzãtorul, era ºi el cu ei.
6. Când le-a zis Isus: „Eu sunt”, ei

s-au dat înapoi ºi au cãzut jos la
pãmânt.
7. El i-a întrebat din nou: „Pe cine

cãutaþi?” „Pe Isus din Nazaret”, I-au
zis ei.
8. Isus a rãspuns: „V-am spus cã Eu

sunt. Deci dacã Mã cãutaþi pe Mine,
lãsaþi pe aceºtia sã se ducã.”
9. A zis lucrul acesta ca sã se

împlineascã vorba pe care o spusese:
„N-am pierdut pe* nici unul din aceia
pe care Mi i-ai dat.” *Cap. 17.12.

10. Simon Petru*, care avea o sabie, a
scos-o, a lovit pe robul marelui preot ºi
i-a tãiat urechea dreaptã. Robul acela
se numea Malhu. *Mat. 26.51. 
Marc. 14.47. Luca 22.49,50.

11. Isus a zis lui Petru: „Bagã-þi sabia
în teacã. Nu voi bea paharul* pe care
Mi l-a dat Tatãl sã-l beau?”

*Mat. 20.22; 26.39,42.

Isus înaintea lui Ana ºi Caiafa
12. Ceata ostaºilor, cãpitanul lor ºi

aprozii iudeilor au prins deci pe Isus ºi
L-au legat.

13. L-au* dus întâi la Ana**; cãci el
era socrul lui Caiafa, care era mare
preot în anul acela. *Mat. 26.57. **Luca 3.2.

14. ªi* Caiafa era cel ce dãduse
iudeilor sfatul acesta: „Este de folos
sã moarã un singur om pentru norod.”

*Cap. 11.50.

15. Simon Petru* mergea dupã Isus; tot
aºa a fãcut ºi un alt ucenic. Ucenicul
acesta era cunoscut de marele preot ºi a
intrat cu Isus în curtea marelui preot.

*Mat. 26.58. Marc. 14.54. Luca 22.54.

16. Petru* însã a rãmas afarã la uºã.
Celãlalt ucenic, care era cunoscut marelui
preot, a ieºit afarã, a vorbit cu portãriþa ºi
a bãgat pe Petru înãuntru.

*Mat. 26.69. Marc. 14.66. Luca 22.54.

17. Atunci slujnica, portãriþa, a zis
lui Petru: „Nu cumva ºi tu eºti unul
din ucenicii Omului acestuia?” „Nu
sunt”, a rãspuns el.
18. Robii ºi aprozii care erau acolo,

fãcuserã un foc de cãrbuni, cãci era frig,
ºi se încãlzeau. Petru stãtea ºi el cu ei ºi
se încãlzea.
19. Marele preot a întrebat pe Isus

despre ucenicii Lui ºi despre învãþãtura
Lui.
20. Isus i-a rãspuns: „Eu* am vorbit

lumii pe faþã; totdeauna am învãþat pe
norod în sinagogã ºi în Templu, unde
se adunã toþi iudeii, ºi n-am spus nimic
în ascuns. *Mat. 26.55. Luca 4.15. Cap. 7.14,

26,28; 8.2.

21. Pentru ce Mã întrebi pe Mine?
Întreabã pe cei ce M-au auzit despre
ce le-am vorbit; iatã, aceia ºtiu ce am
spus.”
22. La auzul acestor cuvinte, unul din

aprozii care stãteau acolo a* dat o
palmã lui Isus ºi a zis: „Aºa rãspunzi
marelui preot?” *Ier. 20.2. Fapt. 23.2.

23. Isus i-a rãspuns: „Dacã am vorbit
rãu, aratã ce am spus rãu; dar, dacã am
vorbit bine, de ce mã baþi?”
24. Ana* L-a trimis legat la marele

preot Caiafa. *Mat. 26.57.

25. Simon Petru stãtea acolo ºi se
încãlzea. Ei* i-au zis: „Nu cumva eºti
ºi tu unul din ucenicii Lui?” El s-a
lepãdat ºi a zis: „Nu sunt.”

*Mat. 26.69,71. Marc. 14.69. Luca 22.58.

26. Unul din robii marelui preot, rudã
cu acela cãruia îi tãiase Petru urechea,
a zis: „Nu te-am vãzut eu cu El în
grãdinã?”
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27. Petru iar s-a lepãdat. ªi îndatã* a
cântat cocoºul.

*Mat. 26.74. Marc. 14.72. Luca 22.60. Cap. 13.38.

Isus înaintea lui Pilat
28. Au adus* pe Isus de la Caiafa în

odaia de judecatã: era dimineaþa. Ei** 
n-au intrat în odaia de judecatã, ca sã
nu se spurce ºi sã poatã mânca Paºtile.
*Mat. 27.2. Marc. 15.1. Luca 23.1. Fapt. 3.13. **Fapt. 10.28;
11.3.

29. Pilat deci a ieºit afarã la ei ºi 
le-a zis: „Ce pârã aduceþi împotriva
Omului acestuia?”
30. Drept rãspuns, ei i-au zis: „Dacã 

n-ar fi fost un fãcãtor de rele, nu L-am
fi dat noi în mâinile tale.”
31. Atunci Pilat le-a zis: „Luaþi-L

voi ºi judecaþi-L dupã Legea voastrã.”
„Nouã nu ne este îngãduit de Lege sã
omorâm pe nimeni”, i-au zis iudeii.
32. Aceasta s-a întâmplat ca* sã se

împlineascã vorba prin care arãtase
Isus cu ce moarte avea sã moarã.

*Mat. 20.19. Cap. 12.32,33.

33. Pilat* a intrat iarãºi în odaia de
judecatã, a chemat pe Isus ºi I-a zis:
„Eºti Tu Împãratul iudeilor?” *Mat. 27.11.

34. Isus i-a rãspuns: „De la tine însuþi
zici lucrul acesta sau þi l-au spus alþii
despre Mine?”
35. Pilat a rãspuns: „Eu sunt iudeu?

Neamul Tãu ºi preoþii cei mai de
seamã Te-au dat în mâna mea: ce ai
fãcut?”
36. „Împãrãþia* Mea nu este din lumea

aceasta”, a rãspuns** Isus. „Dacã ar fi
Împãrãþia Mea din lumea aceasta,
slujitorii Mei s-ar fi luptat ca sã nu fiu
dat în mâinile iudeilor; dar acum,
Împãrãþia Mea nu este† de aici.”

*1 Tim. 6.13. **Dan. 2.44; 7.14. Luca 12.14. Cap. 6.15; 8.15.

†Cap. 8.47. 1 Ioan 3.19; 4.6.

37. „Atunci un Împãrat tot eºti!”, I-a
zis Pilat. „Da”, a rãspuns Isus. „Eu
sunt Împãrat. Eu pentru aceasta M-am
nãscut ºi am venit în lume, ca sã
mãrturisesc despre adevãr. Oricine
este din adevãr ascultã glasul Meu.”
38. Pilat I-a zis: „Ce este adevãrul?”

Isus ºi Baraba
Dupã ce a spus aceste vorbe, a ieºit

iarãºi afarã la iudei ºi le-a zis: „Eu* nu
gãsesc nici o vinã în El.

*Mat. 27.24. Luca 23.4. Cap. 19.4,6.

39. Dar*, fiindcã voi aveþi obicei sã
vã slobod pe cineva de Paºti, vreþi sã

vã slobod pe „Împãratul iudeilor”?”
*Mat. 27.15. Marc. 15.6. Luca 23.17.

40. Atunci* toþi au strigat din nou:
„Nu pe El, ci pe Baraba!” ªi Baraba**
era un tâlhar. *Fapt. 3.14. **Luca 23.19.

Isus este dat în mâinile iudeilor

191. Atunci* Pilat a luat pe Isus ºi
a pus sã-L batã. *Mat. 20.19; 27.26. 

Marc. 15.15. Luca 18.33.

2. Ostaºii au împletit o cununã de spini,
I-au pus-o pe cap ºi L-au îmbrãcat cu o
hainã de purpurã.
3. Apoi, s-au apropiat de El ºi ziceau:

„Plecãciune, Împãratul iudeilor!” ªi-I
dãdeau palme.
4. Pilat a ieºit iarãºi afarã ºi a zis

iudeilor: „Iatã cã vi-L aduc afarã, ca* sã
ºtiþi cã nu gãsesc nici o vinã în El.”

*Vers. 6. Cap. 18.38. 

5. Isus a ieºit deci afarã, purtând
cununa de spini ºi haina de purpurã.
„Iatã Omul!”, le-a zis Pilat.
6. Când L-au zãrit preoþii cei mai de

seamã ºi aprozii, au început sã strige:
„Rãstigneºte-L! Rãstigneºte-L!” „Luaþi-L
voi ºi rãstigniþi-L”, le-a zis* Pilat, „cãci
eu nu gãsesc nici o vinã în El.”

*Fapt. 3.13.

7. Iudeii i-au rãspuns: „Noi avem o
Lege*, ºi dupã Legea aceasta, El trebuie
sã moarã, pentru cã S-a** fãcut pe Sine
Fiul lui Dumnezeu.” *Lev. 24.16. **Mat. 26.65. 
Cap. 5.18; 10.33.

8. Când a auzit Pilat aceste cuvinte, 
i-a fost ºi mai mare fricã.
9. A intrat iarãºi în odaia de judecatã

ºi a zis lui Isus: „De unde eºti Tu?”
Dar* Isus nu i-a dat nici un rãspuns.

*Isa. 53.7. Mat. 27.12,14.

10. Pilat I-a zis: „Mie nu-mi vorbeºti?
Nu ºtii cã am putere sã Te rãstignesc ºi
am putere sã-Þi dau drumul?”
11. „N-ai* avea nici o putere asupra

Mea”, i-a rãspuns Isus, „dacã nu þi-ar fi
fost datã de sus. De aceea, cine Mã dã în
mâinile tale are un mai mare pãcat.”

*Luca 22.53. Cap. 7.30.

12. De atunci Pilat cãuta sã-I dea
drumul. Dar iudeii strigau: „Dacã* dai
drumul Omului acestuia, nu eºti prieten
cu cezarul. Oricine** se face pe sine
împãrat este împotriva cezarului.”

*Luca 23.2. **Fapt. 17.7.

13. Când a auzit Pilat aceste vorbe,
a scos pe Isus afarã; ºi a ºezut pe
scaunul de judecãtor, în locul numit
„Pardosit cu pietre”, iar evreieºte:
„Gabata.”
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14. Era* ziua Pregãtirii Paºtilor, cam
pe la ceasul al ºaselea. Pilat a zis
iudeilor: „Iatã Împãratul vostru!”

*Mat. 27.62.

15. Dar ei au strigat: „Ia-L, ia-L,
rãstigneºte-L!” „Sã rãstignesc pe „Îm-
pãratul vostru”?”, le-a zis Pilat.
Preoþii cei mai de seamã au rãspuns:
„Noi n-avem* alt împãrat decât pe
cezarul!” *Gen. 49.10.

16. Atunci* L-a dat în mâinile lor, ca
sã fie rãstignit. Au luat deci pe Isus ºi
L-au dus sã-L rãstigneascã.

*Mat. 27.26,31. Marc. 15.15. Luca 23.25.

Rãstignirea
17. Isus, ducându-ªi* crucea, a**

ajuns la locul zis al „Cãpãþânii”, care
în evreieºte se cheamã „Golgota”.
*Mat. 27.31,33. Marc. 15.21,22. Luca 23.26,33. **Num.
15.36. Evr. 13.12.

18. Acolo a fost rãstignit; ºi împre-
unã cu El au fost rãstigniþi alþi doi,
unul de o parte, ºi altul de alta, iar Isus
la mijloc.
19. Pilat* a scris o însemnare pe care

a pus-o deasupra crucii, ºi era scris:
„Isus din Nazaret, Împãratul iudeilor.”

*Mat. 27.37. Marc. 15.26. Luca 23.38.

20. Mulþi din iudei au citit aceastã
însemnare, pentru cã locul unde fusese
rãstignit Isus era aproape de cetate:
era scrisã în evreieºte, latineºte ºi
greceºte.
21. Preoþii cei mai de seamã ai

iudeilor au zis lui Pilat: „Nu scrie:
„Împãratul iudeilor”. Ci scrie cã El a
zis: „Eu sunt Împãratul iudeilor.”
22. „Ce am scris, am scris”, a rãspuns

Pilat.
23. Ostaºii*, dupã ce au rãstignit pe

Isus, I-au luat hainele ºi le-au fãcut
patru pãrþi, câte o parte pentru fiecare
ostaº. I-au luat ºi cãmaºa, care n-avea
nici o cusãturã, ci era dintr-o singurã
þesãturã de sus pânã jos.

*Mat. 27.35. Marc. 15.24. Luca 23.34.

24. ªi au zis între ei: „Sã n-o sfâºiem,
ci sã tragem la sorþi a cui sã fie.”
Aceasta s-a întâmplat ca sã se împli-
neascã Scriptura care zice: „ªi-au
împãrþit* hainele Mele între ei, ºi pentru
cãmaºa Mea au tras la sorþi.” Iatã ce au
fãcut ostaºii. *Ps. 22.18.

25. Lângã* crucea lui Isus, stãtea mama
Lui ºi sora mamei Lui, Maria, nevasta
lui Clopa**, ºi Maria Magdalena.

*Mat. 27.55. Marc. 15.40. Luca 23.49. **Luca 24.18.

26. Când a vãzut Isus pe mama Sa, ºi
lângã ea pe* ucenicul pe care-l iubea,
a zis mamei Sale: „Femeie**, iatã fiul
tãu!” *Cap. 13.23; 20.2; 21.7,20,24. **Cap. 2.4.

27. Apoi, a zis ucenicului: „Iatã mama
ta!” ªi, din ceasul acela, ucenicul a
luat-o la el acasã*. *Cap. 1.11; 16.32.

28. Dupã aceea Isus, care ºtia cã
acum totul s-a sfârºit, ca* sã împli-
neascã Scriptura, a zis: „Mi-e sete.”

*Ps. 69.21.

29. Acolo era un vas plin cu oþet.
Ostaºii au pus* într-o ramurã de isop
un burete plin cu oþet ºi I l-au dus la
gurã. *Mat. 27.48.

30. Când a luat Isus oþetul, a zis: 
„S-a* isprãvit!” Apoi ªi-a plecat capul
ºi ªi-a dat duhul. *Cap. 17.4.

Moartea lui Isus doveditã
31. De fricã sã* nu rãmânã trupurile

pe cruce în timpul Sabatului – cãci**
era ziua Pregãtirii, ºi ziua aceea de
Sabat era o zi mare – iudeii au rugat
pe Pilat sã zdrobeascã fluierele
picioarelor celor rãstigniþi ºi sã fie
luaþi de pe cruce.

*Marc. 15.42. Deut. 21.23. **Vers. 42.

32. Ostaºii au venit deci ºi au zdrobit
fluierele picioarelor celui dintâi, apoi
pe ale celuilalt care fusese rãstignit
împreunã cu El.
33. Când au venit la Isus ºi au vãzut

cã murise, nu I-au zdrobit fluierele
picioarelor;
34. ci unul din ostaºi I-a strãpuns

coasta cu o suliþã; ºi îndatã a* ieºit din
ea sânge ºi apã. *1 Ioan 5.6,8.

35. Faptul acesta este adeverit de cel
ce l-a vãzut: mãrturia lui este adevã-
ratã, ºi el ºtie cã spune adevãrul, pentru
ca ºi voi sã credeþi.
36. Aceste lucruri s-au întâmplat ca*

sã se împlineascã Scriptura: „Nici
unul din oasele Lui nu va fi sfãrâmat.”

*Exod 12.46. Num. 9.12. Ps. 34.20.

37. ªi, în altã parte, Scriptura mai
zice: „Vor* vedea pe Cine au strãpuns.”

*Ps. 22.16,17. Zah. 12.10. Apoc. 1.7.

Îngroparea lui Isus
38. Dupã* aceea, Iosif din Arimateea,

care era ucenic al lui Isus, dar pe
ascuns, de** frica iudeilor, a rugat pe
Pilat sã-i dea voie sã ia trupul lui Isus
de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a
venit deci ºi a luat trupul lui Isus.

*Mat. 27.57. Marc. 15.42. Luca 23.50. **Cap. 9.22; 12.42.

IOAN 191052

39. Nicodim*, care la început se
dusese la Isus noaptea, a venit ºi el ºi
a adus o amestecãturã de aproape o
sutã de litri de smirnã ºi de aloe.

*Cap. 3.1,2; 7.50.

40. Au luat deci trupul lui Isus ºi 
L-au* înfãºurat în fâºii de pânzã de in,
cu miresme, dupã cum au obicei iudeii
sã îngroape. *Fapt. 5.6.

41. În locul unde fusese rãstignit Isus
era o grãdinã; ºi în grãdinã era un
mormânt nou, în care nu mai fusese pus
nimeni.
42. Din* pricinã cã era ziua Pregãtirii

iudeilor, pentru cã** mormântul era
aproape, au pus acolo pe Isus.

*Isa. 53.9. **Vers. 31.

Învierea lui Isus Hristos

201. În ziua* dintâi a sãptãmânii,
Maria Magdalena s-a dus dis-de-

dimineaþã la mormânt, pe când era
încã întuneric; ºi a vãzut cã piatra
fusese luatã de pe mormânt.

*Mat. 28.1. Marc. 16.1. Luca 24.1.

2. A alergat la Simon Petru ºi la
celãlalt* ucenic, pe care-l iubea Isus,
ºi le-a zis: „Au luat pe Domnul din
mormânt, ºi nu ºtiu unde L-au pus.”

*Cap. 13.23; 19.26; 21.7,20,24.

3. Petru* ºi celãlalt ucenic au ieºit ºi
au plecat spre mormânt. *Luca 24.12.

4. Au început sã alerge amândoi
împreunã. Dar celãlalt ucenic alerga
mai repede decât Petru ºi a ajuns cel
dintâi la mormânt.
5. S-a plecat ºi s-a uitat înãuntru, a

vãzut fâºiile* de pânzã jos, dar n-a
intrat. *Cap. 19.40.

6. Simon Petru, care venea dupã el, a
ajuns ºi el, a intrat în mormânt ºi a
vãzut fâºiile de pânzã jos.
7. Iar ºtergarul* care fusese pus pe

capul lui Isus nu era cu fâºiile de
pânzã, ci fãcut sul ºi pus într-un alt loc
singur. *Cap. 11.44.

8. Atunci celãlalt ucenic, care ajun-
sese cel dintâi la mormânt, a intrat ºi
el; ºi a vãzut ºi a crezut.
9. Cãci tot nu pricepeau cã, dupã

Scripturã*, Isus trebuia sã învie din
morþi. *Ps. 16.10. Fapt. 2.25-31; 13.34,35.

10. Apoi ucenicii s-au întors acasã.

Isus Se aratã Mariei
11. Dar* Maria ºedea afarã lângã

mormânt ºi plângea. Pe când plângea,
s-a plecat sã se uite în mormânt.

*Marc. 16.5.

12. ªi a vãzut doi îngeri în alb,
ºezând în locul unde fusese culcat
trupul lui Isus; unul la cap, ºi altul la
picioare.
13. „Femeie”, i-au zis ei, „pentru ce

plângi?” Ea le-a rãspuns: „Pentru cã au
luat pe Domnul meu, ºi nu ºtiu unde L-au
pus.”
14. Dupã ce* a zis aceste vorbe, s-a

întors ºi a vãzut pe Isus stând acolo în
picioare; dar nu ºtia cã este Isus.

*Mat. 28.9. Marc. 16.9.

15. „Femeie”, i-a zis Isus, „de ce
plângi? Pe cine cauþi?” Ea a crezut cã
este grãdinarul ºi I-a zis: „Domnule, dacã
L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus, ºi mã
voi duce sã-L iau.”
16. Isus i-a zis: „Marie!” Ea s-a întors

ºi I-a zis în evreieºte: „Rabuni!”, adicã:
„Învãþãtorule!”
17. „Nu mã þine”, i-a zis Isus, „cãci

încã nu M-am suit la Tatãl Meu. Ci,
du-te la fraþii* Mei ºi spune-le cã
Mã** sui la Tatãl Meu ºi Tatãl vostru,
la Dumnezeul† Meu ºi Dumnezeul
vostru.” *Luca 24.16,31. Cap. 21.4. 
**Ps. 22.22. Mat. 28.10. Rom. 8.29. Evr. 2.11. †Cap. 16.28.

18. Maria Magdalena s-a* dus ºi a
vestit ucenicilor cã a vãzut pe Domnul
ºi cã i-a spus aceste lucruri. *Efes. 1.17.

Isus Se aratã ucenicilor
19. În* seara aceleiaºi zile, cea dintâi

a sãptãmânii, pe când uºile locului
unde erau adunaþi ucenicii erau încu-
iate, de frica iudeilor, a venit Isus, a
stat în mijlocul lor ºi le-a zis: „Pace
vouã!” *Mat. 28.10. Luca 24.10.

20. ªi dupã ce a zis aceste vorbe, le-a
arãtat mâinile ºi coasta Sa. Ucenicii* 
s-au bucurat când au vãzut pe Domnul.

*Marc. 16.14. Luca 24.36. 1 Cor. 15.5.

21. Isus* le-a zis din nou: „Pace vouã!
Cum** M-a trimis pe Mine Tatãl, aºa
vã trimit ºi Eu pe voi.” *Cap. 16.22. 
**Mat. 28.18. Cap. 17.18,19. 2 Tim. 2.2. Evr. 3.1.

22. Dupã aceste vorbe, a suflat peste
ei ºi le-a zis: „Luaþi Duh Sfânt!
23. Celor ce* le veþi ierta pãcatele,

vor fi iertate; ºi celor ce le veþi þine,
vor fi þinute.” *Mat. 16.19; 18.18.

Isus Se aratã ºi lui Toma
24. Toma, zis* Geamãn, unul din cei

doisprezece, nu era cu ei când a venit
Isus. *Cap. 11.16.

25. Ceilalþi ucenici i-au zis deci: „Am
vãzut pe Domnul!” Dar el le-a rãspuns:
„Dacã nu voi vedea în mâinile Lui
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semnul cuielor ºi dacã nu voi pune
degetul meu în semnul cuielor ºi dacã
nu voi pune mâna mea în coasta Lui,
nu voi crede.”
26. Dupã opt zile, ucenicii lui Isus

erau iarãºi în casã; ºi era ºi Toma
împreunã cu ei. Pe când erau uºile
încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc
ºi le-a zis: „Pace vouã!”
27. Apoi a zis lui Toma: „Adu-þi*

degetul încoace ºi uitã-te la mâinile
Mele; ºi adu-þi mâna ºi pune-o în
coasta Mea; ºi nu fi necredincios, ci
credincios.” *1 Ioan 1.1.

28. Drept rãspuns, Toma I-a zis:
„Domnul meu ºi Dumnezeul meu!”
29. „Tomo”, i-a zis Isus, „pentru cã

M-ai vãzut, ai crezut. Ferice* de cei ce
n-au vãzut, ºi au crezut.”

*2 Cor. 5.7. 1 Pet. 1.8.

Rostul celor scrise aici
30. Isus a mai fãcut înaintea uceni-

cilor Sãi multe* alte semne care nu
sunt scrise în cartea aceasta. *Cap. 21.25.

31. Dar* lucrurile acestea au fost
scrise pentru ca voi sã credeþi cã Isus
este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu;
ºi**, crezând, sã aveþi viaþa în Numele
Lui. *Luca 1.4. **Cap. 5.24; 8.15,16. 1 Pet. 1.8,9.

Arãtarea la Marea Tiberiadei

211. Dupã aceea Isus S-a mai arãtat
ucenicilor Sãi la Marea Tiberiadei.

Iatã cum S-a arãtat:
2. Simon Petru, Toma, zis Geamãn,

Natanael* din Cana Galileii, fiii** lui
Zebedei ºi alþi doi din ucenicii lui Isus
erau împreunã. *Cap. 1.45. **Mat. 4.21.

3. Simon Petru le-a zis: „Mã duc sã
prind peºte.” „Mergem ºi noi cu tine”, 
i-au zis ei. Au ieºit ºi au intrat într-o
corabie; ºi n-au prins nimic în noaptea
aceea.
4. Dimineaþa, Isus stãtea pe þãrm; dar

ucenicii nu* ºtiau cã este Isus.
*Cap. 20.14.

5. „Copii”, le-a zis Isus*, „aveþi ceva
de mâncare?” Ei I-au rãspuns: „Nu”.

*Luca 24.41.

6. El le-a zis*: „Aruncaþi mreaja în
partea dreaptã a corãbiei ºi veþi gãsi.”
Au aruncat-o deci ºi n-o mai puteau
trage de mulþimea peºtilor. *Luca 5.4,6,7.

7. Atunci ucenicul* pe care-l iubea
Isus a zis lui Petru: „Este Domnul!”
Când a auzit Simon Petru cã este Dom-
nul, ºi-a pus haina pe el ºi s-a încins,

cãci era dezbrãcat, ºi s-a aruncat în
mare. *Cap. 13.23; 20.2.

8. Ceilalþi ucenici au venit cu corã-
bioara, trãgând mreaja cu peºti, pentru
cã nu erau departe de þãrm decât cam
la douã sute de coþi.
9. Când s-au coborât pe þãrm, au vãzut

acolo jãratic de cãrbuni, peºte pus deasupra
ºi pâine.
10. Isus le-a zis: „Aduceþi din peºtii

pe care i-aþi prins acum.”
11. Simon Petru s-a suit în corãbi-

oarã ºi a tras mreaja la þãrm, plinã cu
o sutã cincizeci ºi trei de peºti mari;
ºi, mãcar cã erau atâþia, nu s-a rupt
mreaja.
12. „Veniþi* de prânziþi”, le-a zis

Isus. ªi nici unul din ucenici nu cuteza
sã-L întrebe: „Cine eºti?”, cãci ºtiau
cã este Domnul. *Fapt. 10.41.

13. Isus S-a apropiat, a luat pâinea ºi 
le-a dat; tot aºa a fãcut ºi cu peºtele.
14. Aceasta era a* treia oarã când

Se arãta Isus ucenicilor Sãi, dupã ce
înviase din morþi. *Cap. 20.19,26.

Isus vesteºte moartea lui Petru
15. Dupã ce au prânzit, Isus a zis lui

Simon Petru: „Simone, fiul lui Iona,
Mã iubeºti tu mai mult decât aceºtia?”
„Da, Doamne”, I-a rãspuns Petru, „ºtii
cã Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paºte
mieluºeii Mei.”
16. I-a zis a doua oarã: „Simone, fiul

lui Iona, Mã iubeºti?” „Da, Doamne”,
I-a rãspuns Petru, „ºtii cã Te iubesc.”
Isus i-a zis*: „Paºte oiþele Mele.”

*Fapt. 20.28. Evr. 13.20. 1 Pet. 2.25; 5.2,4.

17. A treia oarã i-a zis Isus: „Simone,
fiul lui Iona, Mã iubeºti?” Petru s-a
întristat cã-i zisese a treia oarã: „Mã
iubeºti?” ºi I-a rãspuns: „Doamne, Tu
toate* le ºtii; ºtii cã Te iubesc.” Isus i-a
zis: „Paºte oile Mele!

*Cap. 2.24,25; 16.30.

18. Adevãrat*, adevãrat îþi spun cã
atunci când erai mai tânãr, singur te
încingeai ºi te duceai unde voiai; dar
când vei îmbãtrâni, îþi vei întinde
mâinile, ºi altul te va încinge ºi te va
duce unde nu vei voi.”

*Cap. 13.36. Fapt. 12.3,4.

19. A zis lucrul acesta ca sã arate cu*
ce fel de moarte va proslãvi Petru pe
Dumnezeu. ªi, dupã ce a vorbit astfel,
i-a zis: „Vino dupã Mine.” *2 Pet. 1.14.

20. Petru s-a întors ºi a vãzut venind

IOAN 20, 211054 IOAN 21.  FAPTELE APOSTOLILOR 1 1055

Înãlþarea lui Isus

11. Teofile*, în cea dintâi carte a mea
am vorbit despre tot ce a început

Isus sã facã ºi sã înveþe pe oameni,
*Luca 1.3.

2. de la început pânã* în ziua în care 
S-a înãlþat la cer, dupã ce, prin Duhul
Sfânt, dãduse** poruncile Sale apos-
tolilor pe care-i alesese.

*Marc. 16.19. Luca 9.51; 24.51. Vers. 9. 1 Tim.
3.16. **Mat. 28.19. Marc. 16.15. Ioan 20.21. Cap. 10.41,42.

3. Dupã patima Lui, li S-a înfãþiºat
viu*, prin multe dovezi, arãtându-li-Se
deseori, timp de patruzeci de zile, ºi
vorbind cu ei despre lucrurile privi-
toare la Împãrãþia lui Dumnezeu.
*Marc. 16.14. Luca 24.36. Ioan 20.19,26; 21.1,14. 1 Cor. 15.5.

4. Pe* când Se afla cu ei, le-a poruncit
sã nu se depãrteze de Ierusalim, ci sã
aºtepte acolo fãgãduinþa Tatãlui, „pe
care**”, le-a zis El, „aþi auzit-o de la
Mine. *Luca 24.43,49. 
**Luca 24.49. Ioan 14.16,26,27; 15.26; 16.7. Cap. 2.33. 

5. Cãci* Ioan a botezat cu apã, dar voi,
nu dupã multe zile, veþi** fi botezaþi cu
Duhul Sfânt.”

*Mat. 3.11. Cap. 11.16; 19.4. **Ioel 3.18. Cap. 2.4; 11.15.

6. Deci apostolii, pe când erau strânºi
laolaltã, L-au întrebat: „Doamne*, în
vremea aceasta ai de gând sã aºezi**
din nou Împãrãþia lui Israel?”

*Mat. 24.3. **Isa. 1.26. Dan. 7.27. Amos 9.11.

7. El le-a rãspuns: „Nu* este treaba
voastrã sã ºtiþi vremurile sau soroacele;
pe acestea Tatãl le-a pãstrat sub stãpâ-
nirea Sa. *Mat. 24.36. Marc. 13.32. 1 Tes. 5.1.

8. Ci* voi veþi primi o putere, când
Se va coborî** Duhul Sfânt peste voi,
ºi-Mi veþi† fi martori în Ierusalim, în

toatã Iudeea, în Samaria ºi pânã la
marginile pãmântului.” *Cap. 2.1,4. 
**Luca 24.49. †Luca 24.48. Ioan 15.27. Vers. 22. Cap. 2.32.

9. Dupã* ce a spus aceste lucruri, pe
când se uitau ei la El, S-a înãlþat** la
cer, ºi un nor L-a ascuns din ochii lor.

*Luca 24.51. Ioan 6.62. **Vers. 2.

10. ªi, cum stãteau ei cu ochii pironiþi
spre cer, pe când Se suia El, iatã cã li
s-au arãtat doi bãrbaþi îmbrãcaþi în*
alb *Mat. 28.3. Marc. 16.5. Luca 24.4. Ioan 20.12. 
Cap. 10.3,30.

11. ºi au zis: „Bãrbaþi galileeni*, de ce
staþi ºi vã uitaþi spre cer? Acest Isus, care
S-a înãlþat la cer din mijlocul vostru,
va** veni în acelaºi fel cum L-aþi vãzut
mergând la cer.” *Cap. 2.7; 13.31. **Dan. 7.13. 
Mat. 24.30. Marc. 13.26. Luca 21.27. Ioan 14.3. 1 Tes. 1.10;
4.16. 2 Tes. 1.10. Apoc. 1.7.

Întoarcerea apostolilor
12. Atunci* ei s-au întors în Ieru-

salim din muntele numit al Mãslinilor,
care este lângã Ierusalim, departe cât
un drum în ziua Sabatului. *Luca 24.52.

13. Când au ajuns acasã, s-au suit în*
odaia de sus, unde stãteau de obicei.
Erau: Petru**, Iacov, Ioan, Andrei, Filip,
Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui
Alfeu, Simon† Zelotul ºi Iuda††, fiul lui
Iacov. *Cap. 9.37,39; 20.8. **Mat. 10.2-4. 
†Luca 6.15. ††Iuda 1.

14. Toþi aceºtia* stãruiau cu un cuget
în rugãciune ºi în cereri, împreunã cu
femeile** ºi cu Maria, mama lui Isus,
ºi cu fraþii† Lui.

*Cap. 2.1,46. **Luca 23.49,55; 24.10. †Mat. 13.55.

Alegerea lui Matia
15. În zilele acelea, Petru s-a sculat

în mijlocul fraþilor – numãrul* celor
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dupã ei pe ucenicul pe* care-l iubea
Isus, acela care la Cinã se rezemase pe
pieptul lui Isus ºi zisese: „Doamne,
cine este cel ce Te vinde?”

*Cap. 13.23,25; 20.2.

21. Petru s-a uitat la el ºi a zis lui
Isus: „Doamne, dar cu acesta ce va fi?”
22. Isus i-a rãspuns: „Dacã vreau ca

el sã rãmânã pânã* voi veni Eu, ce-þi
pasã þie? Tu vino dupã Mine!”

*Mat. 16.27,28; 25.31. 1 Cor. 4.5; 11.26. Apoc. 2.25; 3.11;
22.7,20.

23. Din pricina aceasta a ieºit zvonul
printre fraþi cã ucenicul acela nu va

muri deloc. Însã Isus nu zisese lui
Petru cã nu va muri deloc, ci: „Dacã
vreau ca el sã rãmânã pânã voi veni
Eu, ce-þi pasã þie?”
24. Ucenicul acesta este cel ce adeve-

reºte aceste lucruri ºi care le-a scris.
ªi ºtim* cã mãrturia lui este adevã-
ratã. *Cap. 19.35. 3 Ioan 12.

25. Mai* sunt multe alte lucruri pe
care le-a fãcut Isus, care, dacã s-ar fi
scris cu de-amãnuntul, cred** cã nici
chiar în lumea aceasta n-ar fi putut
încãpea cãrþile care s-ar fi scris. Amin.

*Cap. 20.30. **Amos 7.10.



adunaþi laolaltã era de aproape o sutã
douãzeci – ºi a zis: *Apoc. 3.4.

16. „Fraþilor, trebuia sã se împlineascã
Scriptura* spusã de Duhul Sfânt mai
înainte, prin gura lui David, despre
Iuda, care** a fost cãlãuza celor ce au
prins pe Isus.

*Ps. 41.9. Ioan 13.18. **Luca 22.47. Ioan 18.3.

17. El* era din numãrul nostru ºi era
pãrtaº al aceleiaºi slujbe**.
*Mat. 10.4. Luca 6.16. **Vers. 25. Cap. 12.25; 20.24; 21.19.

18. Omul* acesta a dobândit un ogor cu
plata** nelegiuirii lui, a cãzut cu capul în
jos, a plesnit în douã prin mijloc ºi i s-au
vãrsat toate mãruntaiele.– *Mat. 27.5,7,8. 

**Mat. 26.15. 2 Pet. 2.15.

19. Lucrul acesta a ajuns aºa de
cunoscut de toþi locuitorii din Ieru-
salim, încât ogorul acela a fost numit
în limba lor: „Acheldama”, adicã:
„Ogorul sângelui.” –
20. În adevãr, în cartea Psalmilor este

scris: „Locuinþa lui sã rãmânã* pustie,
ºi nimeni sã nu locuiascã în ea!” ºi:
„Slujba** lui s-o ia altul!”

*Ps. 69.25. **Ps. 109.8.

21. Trebuie deci ca, dintre cei ce 
ne-au însoþit în toatã vremea în care a
trãit Domnul Isus între noi,
22. cu începere* de la botezul lui Ioan

pânã în ziua când S-a înãlþat** El de la
noi, sã fie rânduit unul care sã ne
însoþeascã drept† martor al învierii Lui.

*Marc. 1.1. **Vers. 9. †Ioan 15.27. Vers. 8. Cap. 4.33.

23. Ei au pus înainte pe doi: pe Iosif,
numit Barsaba*, zis ºi Iust, ºi pe
Matia. *Cap. 15.22.

24. Apoi au fãcut urmãtoarea rugãciune:
„Doamne, Tu care* cunoºti inimile
tuturor oamenilor, aratã-ne pe care din
aceºti doi l-ai ales *1 Sam. 16.7. 
1 Cron. 28.9; 29.17. Ier. 11.20; 17.10. Cap. 15.8. Apoc. 2.23.

25. ca* sã ia loc în slujba ºi apostolia
aceasta, din care a cãzut Iuda ca sã
meargã la locul lui.” *Vers. 17.

26. Au tras la sorþi, ºi sorþul a cãzut
pe Matia, care a fost numãrat împreunã
cu cei unsprezece apostoli.

Coborârea Duhului Sfânt

21. În ziua* Cincizecimii, erau**
toþi împreunã în acelaºi loc.

*Lev. 23.15. Deut. 16.9. Cap. 20.16. **Cap. 1.14.

2. Deodatã, a venit din cer un sunet
ca vâjâitul unui vânt puternic ºi a*
umplut toatã casa unde ºedeau ei.

*Cap. 4.31.

3. Niºte limbi ca de foc au fost vãzute

împãrþindu-se printre ei ºi s-au aºezat
câte una pe fiecare din ei.
4. ªi toþi s-au* umplut de Duh Sfânt

ºi au început sã vorbeascã** în alte
limbi, dupã cum le dãdea Duhul sã
vorbeascã. *Cap. 1.5. **Marc. 16.17. 
Cap. 10.46; 19.6. 1 Cor. 12.10,20,30; 13.1; 14.2, etc.

5. ªi se aflau atunci în Ierusalim
iudei, oameni cucernici din toate
neamurile care sunt sub cer.
6. Când s-a auzit sunetul acela, mul-

þimea s-a adunat ºi a rãmas încreme-
nitã; pentru cã fiecare îi auzea vorbind
în limba lui.
7. Toþi se mirau, se minunau ºi ziceau

unii cãtre alþii: „Toþi aceºtia care vorbesc
nu sunt galileeni*? *Cap. 1.11.

8. Cum, dar, îi auzim vorbind fiecã-
ruia din noi în limba noastrã, în care
ne-am nãscut?
9. Parþi, mezi, elamiþi, locuitori din

Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont,
Asia,
10. Frigia, Pamfilia, Egipt, pãrþile

Libiei dinspre Cirena, oaspeþi din
Roma, iudei sau prozeliþi,
11. cretani ºi arabi, îi auzim vorbind

în limbile noastre lucrurile minunate
ale lui Dumnezeu!”
12. Toþi erau uimiþi, nu ºtiau ce sã

creadã ºi ziceau unii cãtre alþii: „Ce
vrea sã zicã aceasta?”
13. Dar alþii îºi bãteau joc ºi ziceau:

„Sunt plini de must!”
14. Atunci Petru s-a sculat în picioare,

cu cei unsprezece, a ridicat glasul ºi le-a
zis: „Bãrbaþi iudei ºi voi toþi cei care
locuiþi în Ierusalim, sã ºtiþi lucrul acesta
ºi ascultaþi cuvintele mele!
15. Oamenii aceºtia nu sunt beþi, cum

vã închipuiþi voi, cãci* nu este decât
al treilea ceas din zi. *1 Tes. 5.7.

16. Ci aceasta este ce a fost spus prin
prorocul Ioel:
17. „În* zilele de pe urmã, zice

Dumnezeu, voi** turna din Duhul Meu
peste orice fãpturã; feciorii voºtri ºi
fetele† voastre vor proroci, tinerii voºtri
vor avea vedenii, ºi bãtrânii voºtri vor
visa visuri! *Isa. 44.3. Ezec. 11.19; 36.27.  

Ioel 2.28,29. Zah. 12.10. Ioan 7.38. **Cap. 10.45. †Cap. 21.9.

18. Da, chiar ºi peste robii Mei ºi
peste roabele Mele voi turna, în zilele
acelea, din Duhul Meu ºi* vor proroci.

*Cap. 21.4,9,10. 1 Cor. 12.10,28; 14.1, etc.

19. Voi* face sã se arate semne sus
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în cer ºi minuni jos pe pãmânt, sânge,
foc ºi un vârtej de fum; *Ioel 2.30,31.

20. soarele* se va preface în întu-
neric, ºi luna în sânge, înainte ca sã
vinã ziua Domnului, ziua aceea mare
ºi strãlucitã. *Mat. 24.29. Marc. 13.24. Luca 21.25.

21. Atunci oricine* va chema Numele
Domnului va fi mântuit.” *Rom. 10.13.

Cuvântarea lui Petru
22. Bãrbaþi israeliþi, ascultaþi cuvintele

acestea! Pe Isus din Nazaret, Om ade-
verit de Dumnezeu înaintea voastrã
prin* minunile, semnele ºi lucrãrile
pline de putere pe care le-a fãcut
Dumnezeu prin El în mijlocul vostru,
dupã cum bine ºtiþi;

*Ioan 3.2; 14.10,11. Cap. 10.38. Evr. 2.4.

23. pe Omul acesta, dat* în mâinile**
voastre, dupã sfatul hotãrât ºi dupã
ºtiinþa mai dinainte a lui Dumnezeu,
voi L-aþi rãstignit ºi L-aþi omorât prin
mâna celor fãrãdelege.

*Mat. 26.24. Luca 22.22; 24.44. Cap. 3.18; 4.28. **Cap. 5.30.

24. Dar* Dumnezeu L-a înviat, dezle-
gându-I legãturile morþii, pentru cã nu
era cu putinþã sã fie þinut de ea.

*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. Efes.
1.20. Col. 2.12. 1 Tes. 1.10. Evr. 13.20. 1 Pet. 1.24.

25. Cãci David zice despre El: 
„Eu aveam* totdeauna pe Domnul

înaintea mea, pentru cã El este la dreapta
mea, ca sã nu mã clatin. *Ps. 16.8.

26. De aceea, mi se bucurã inima ºi
mi se veseleºte limba; chiar ºi trupul
mi se va odihni în nãdejde:
27. cãci nu-mi vei lãsa sufletul în

Locuinþa morþilor ºi nu vei îngãdui ca
sfântul Tãu sã vadã putrezirea.
28. Mi-ai fãcut cunoscut cãile vieþii

ºi Mã vei umple de bucurie cu starea
Ta de faþã.”
29. Cât despre* patriarhul David, 

sã-mi fie îngãduit, fraþilor, sã vã spun
fãrã sfialã cã a murit ºi a fost îngropat;
ºi mormântul lui este în mijlocul nostru
pânã în ziua de azi.

*1 Împ. 2.10. Cap. 13.36.

30. Fiindcã David era proroc ºi* ºtia
cã Dumnezeu îi fãgãduise cu jurãmânt
cã va ridica pe unul din urmaºii sãi pe
scaunul lui de domnie, *2 Sam. 7.12,13. 
Ps. 132.11. Luca 1.32,69. Rom. 1.3. 2 Tim. 2.8.

31. despre învierea lui Hristos a
prorocit ºi a vorbit el, când a zis cã*
sufletul Lui nu va fi lãsat în Locuinþa
morþilor ºi trupul Lui nu va vedea
putrezirea. *Ps. 16.10. Cap. 13.35.

32. Dumnezeu a înviat pe* acest Isus,
ºi noi** toþi suntem martori ai Lui.

*Vers. 24. **Cap. 1.8.

33. ªi acum, odatã ce S-a înãlþat* prin
dreapta lui Dumnezeu ºi a primit** de
la Tatãl fãgãduinþa Duhului Sfânt†, a
turnat ce vedeþi ºi auziþi.
*Cap. 5.31. Filp. 2.9. Evr. 10.12. **Ioan 14.26; 15.26; 16.7,13.
Cap. 1.4. †Cap. 10.45. Efes. 4.8.

34. Cãci David nu s-a suit în ceruri,
ci el singur zice: „Domnul a zis*
Domnului meu: „ªezi la dreapta Mea,

*Ps. 110.1. Mat. 22.44. 1 Cor. 15.25. Efes. 1.20. Evr. 1.13.

35. pânã ce voi pune pe vrãjmaºii Tãi
sub picioarele Tale.”
36. Sã ºtie bine, dar, toatã casa lui

Israel, cã Dumnezeu a* fãcut Domn ºi
Hristos pe acest Isus pe care L-aþi
rãstignit voi.” *Cap. 5.31.

Cei dintâi creºtini
37. Dupã ce au auzit aceste cuvinte, ei

au* rãmas strãpunºi în inimã ºi au zis lui
Petru ºi celorlalþi apostoli: „Fraþilor, ce
sã facem?”

*Zah. 12.10. Luca 3.10. Cap. 9.6; 16.30.

38. „Pocãiþi-vã*”, le-a zis Petru, „ºi
fiecare din voi sã fie botezat în Numele
lui Isus Hristos, spre iertarea pãcatelor
voastre; apoi veþi primi darul Sfântului
Duh. *Luca 24.47. Cap. 3.19.

39. Cãci fãgãduinþa aceasta este pentru
voi, pentru* copiii voºtri ºi pentru**
toþi cei ce sunt departe acum, în oricât
de mare numãr îi va chema Domnul
Dumnezeul nostru.”

*Ioel 2.28. Cap. 3.25. **Cap. 10.45; 11.15,18;
14.27; 15.3,8,14. Efes. 2.13,17.

40. ªi, cu multe alte cuvinte, mãrtu-
risea, îi îndemna ºi zicea: „Mântuiþi-vã
din mijlocul acestui neam ticãlos.”
41. Cei ce au primit propovãduirea

lui au fost botezaþi; ºi, în ziua aceea, la
numãrul ucenicilor s-au adãugat aproape
trei mii de suflete.
42. Ei* stãruiau în învãþãtura apos-

tolilor, în legãtura frãþeascã, în frân-
gerea pâinii ºi în rugãciuni. *Vers. 46. 

Cap. 1.14. Rom. 12.12. Efes. 6.18. Col. 4.2. Evr. 10.25.

43. Fiecare era plin de fricã, ºi prin
apostoli se fãceau multe* minuni ºi
semne. *Marc. 16.17. Cap. 4.33; 5.12.

44. Toþi cei ce credeau erau împreunã
la un loc ºi aveau* toate de obºte.

*Cap. 4.32,34.
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45. Îºi vindeau ogoarele ºi averile, ºi
banii îi împãrþeau* între toþi, dupã
nevoile fiecãruia. *Isa. 58.7.

46. Toþi* împreunã erau nelipsiþi de
la Templu în** fiecare zi, frângeau†
pâinea acasã ºi luau hrana cu bucurie
ºi curãþie de inimã.

*Cap. 1.14. **Luca 24.53. Cap. 5.42. †Cap. 20.7.

47. Ei lãudau pe Dumnezeu ºi erau
plãcuþi* înaintea întregului norod. ªi
Domnul** adãuga în fiecare zi la
numãrul lor pe cei ce erau mântuiþi.

*Luca 2.52. Cap. 4.33. Rom. 14.18. **Cap. 5.14; 11.24.

Vindecarea ologului din naºtere

31. Petru ºi Ioan se suiau împreunã
la* Templu, la ceasul rugãciunii:

era** ceasul al nouãlea.
*Cap. 2.46. **Ps. 55.17.

2. Acolo era* un om olog din naºtere,
care era dus ºi pus în toate zilele la
poarta Templului numitã „Frumoasã”,
ca sã** cearã de milã de la cei ce
intrau în Templu. *Cap. 14.8. **Ioan 9.8.

3. Omul acesta, când a vãzut pe Petru
ºi pe Ioan cã voiau sã intre în Templu,
le-a cerut milostenie.
4. Petru, ca ºi Ioan, s-a uitat þintã la

el ºi a zis: „Uitã-te la noi!”
5. ªi el se uita la ei cu luare aminte ºi

aºtepta sã capete ceva de la ei.
6. Atunci Petru i-a zis: „Argint ºi aur

n-am; dar ce am, îþi dau: în* Numele
lui Isus Hristos din Nazaret, scoalã-te
ºi umblã!” *Cap. 4.10.

7. L-a apucat de mâna dreaptã ºi l-a
ridicat în sus. Îndatã i s-au întãrit
tãlpile ºi gleznele;
8. dintr-o sãriturã* a fost în picioare

ºi a început sã umble. A intrat cu ei în
Templu, umblând, sãrind ºi lãudând pe
Dumnezeu. *Isa. 35.6.

9. Tot norodul l-a* vãzut umblând ºi
lãudând pe Dumnezeu. *Cap. 4.16,21.

10. Îl cunoºteau cã era cel ce ºedea*
la poarta „Frumoasã” a Templului, ca
sã cearã de pomanã, ºi s-au umplut de
uimire ºi de mirare pentru cele ce i se
întâmplaserã. *Ioan 9.8.

11. Fiindcã el se þinea de Petru ºi de
Ioan, tot norodul, mirat, a alergat la ei
în pridvorul zis* al lui Solomon.

*Ioan 10.23. Cap. 5.12.

Cuvântarea lui Petru cãtre norod
12. Petru, când a vãzut lucrul acesta,

a luat cuvântul ºi a zis norodului: 

„Bãrbaþi israeliþi, pentru ce vã miraþi
de lucrul acesta? De ce vã uitaþi cu ochii
þintã la noi, ca ºi cum prin puterea
noastrã sau prin cucernicia noastrã am
fi fãcut pe omul acesta sã umble?
13. Dumnezeul* lui Avraam, Isaac ºi

Iacov, Dumnezeul pãrinþilor noºtri, a
proslãvit** pe Robul Sãu Isus, pe care
voi L-aþi dat† în mâna lui Pilat; ºi 
v-aþi lepãdat de El înaintea lui, mãcar
cã el era de pãrere sã-I dea drumul.

*Cap. 5.30. **Ioan 7.39; 12.16,17. †Mat. 27.2.

14. Voi v-aþi* lepãdat de Cel** Sfânt
ºi Neprihãnit† ºi aþi cerut sã vi se
dãruiascã un ucigaº.

*Mat. 27.20. Marc. 15.11. Luca 23.18,20,21. Ioan 18.40;
19.15. Cap. 13.28. **Ps. 16.10. Marc. 1.24. Luca 1.35. Cap.
2.27; 4.27. †Cap. 7.52; 22.14.

15. Aþi omorât pe Domnul vieþii, pe*
care Dumnezeu L-a înviat din morþi;
noi** suntem martori ai Lui.

*Cap. 2.24. **Cap. 2.32.

16. Prin credinþa în* Numele lui Isus,
a întãrit Numele Lui pe omul acesta,
pe care-l vedeþi ºi-l cunoaºteþi; credinþa
în El a dat omului acestuia o tãmã-
duire deplinã, cum vedeþi cu toþii.

*Mat. 9.22. Cap. 4.10; 14.9.

17. ªi acum, fraþilor, ºtiu cã din*
neºtiinþã aþi fãcut aºa, ca ºi mai marii
voºtri.

*Luca 23.34. Ioan 16.3. Cap. 13.27. 1 Cor. 2.8. 1 Tim. 1.13.

18. Dar Dumnezeu a împlinit astfel
ce vestise mai înainte* prin** gura
tuturor prorocilor Lui: cã, adicã, Hris-
tosul Sãu va pãtimi. *Luca 24.44. Cap. 26.22. 
**Ps. 22. Isa. 50.6; 53.5, etc. Dan. 9.26. 1 Pet. 1.10,11.

19. Pocãiþi-vã, dar*, ºi întoarceþi-vã
la Dumnezeu, pentru ca sã vi se ºteargã
pãcatele, ca sã vinã de la Domnul
vremurile de înviorare *Cap. 2.38.

20. ºi sã trimitã pe Cel ce a fost
rânduit mai dinainte pentru voi: pe
Isus Hristos,
21. pe* care cerul trebuie sã-L

primeascã, pânã la vremurile aºezãrii**
din nou a tuturor lucrurilor; despre
aceste vremuri a† vorbit Dumnezeu
prin gura tuturor sfinþilor Sãi proroci
din vechime. *Cap. 1.11. **Mat. 17.11. †Luca 1.70.

22. În adevãr, Moise a zis pãrinþilor
noºtri: „Domnul Dumnezeul vostru
vã va ridica dintre fraþii voºtri un
Proroc* ca mine; pe El sã-L ascultaþi
în tot ce vã va spune.

*Deut. 18.15,18,19. Cap. 7.37.

23. ªi oricine nu va asculta de Prorocul
acela va fi nimicit cu desãvârºire din
mijlocul norodului.”
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24. De asemenea toþi prorocii, de la
Samuel ºi ceilalþi care au urmat dupã
el ºi au vorbit, au vestit zilele acestea.
25. Voi* sunteþi fiii prorocilor ºi ai

legãmântului pe care l-a fãcut Dum-
nezeu cu pãrinþii noºtri, când a zis lui
Avraam: „Toate neamurile pãmântului
vor fi binecuvântate în sãmânþa** ta.”
*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.

26. Dumnezeu, dupã ce a ridicat pe
Robul Sãu Isus, L-a trimis* mai întâi
vouã**, ca sã vã binecuvânteze, întor-
când† pe fiecare din voi de la fãrãde-
legile sale.” *Mat. 10.5; 
15.24. Luca 24.47. Cap. 13.32,33,46. **Vers. 22. †Mat. 1.21.

Petru ºi Ioan la Sinedriu

41. Pe când vorbeau Petru ºi Ioan
norodului, au venit la ei pe neaº-

teptate preoþii, cãpitanul Templului ºi
saducheii,
2. foarte necãjiþi* cã învãþau pe norod

ºi vesteau în Isus învierea din morþi.
*Mat. 22.23. Fapt. 23.8.

3. Au pus mâinile pe ei ºi i-au aruncat
în temniþã pânã a doua zi; cãci se
înserase.
4. Însã mulþi din cei ce auziserã cuvân-

tarea au crezut; ºi numãrul bãrbaþilor
credincioºi s-a ridicat aproape la cinci
mii.
5. A doua zi, mai marii norodului,

bãtrânii ºi cãrturarii s-au adunat
împreunã la Ierusalim,
6. cu marele preot Ana*, Caiafa, Ioan,

Alexandru ºi toþi cei ce se trãgeau din
neamul marilor preoþi.

*Luca 3.2. Ioan 11.49; 18.13.

7. Au pus pe Petru ºi pe Ioan în
mijlocul lor ºi i-au întrebat: „Cu* ce
putere sau în numele cui aþi fãcut voi
lucrul acesta?” *Exod 2.14. Mat. 21.23. Cap. 7.27.

8. Atunci* Petru, plin de Duhul
Sfânt, le-a zis: „Mai mari ai norodului
ºi bãtrâni ai lui Israel! *Luca 12.11,12.

9. Fiindcã suntem traºi astãzi la
rãspundere pentru o facere de bine
fãcutã unui om bolnav ºi suntem
întrebaþi cum a fost vindecat,
10. s-o ºtiþi toþi ºi s-o ºtie tot norodul

lui Israel! Omul acesta se înfãþiºeazã
înaintea voastrã pe deplin sãnãtos în*
Numele lui Isus Hristos din Nazaret,
pe** care voi L-aþi rãstignit, dar pe
care Dumnezeu L-a înviat din morþi.

*Cap. 3.6,16. **Cap. 2.4.

11. El* este „Piatra lepãdatã de voi,
zidarii, care a ajuns sã fie pusã în
capul unghiului.”

*Ps. 118.22. Isa. 28.16. Mat. 21.42.

12. În nimeni altul nu* este mântuire:
cãci nu este sub cer nici un alt Nume
dat oamenilor în care trebuie sã fim
mântuiþi.” *Mat. 1.21. Cap. 10.43. 1 Tim. 2.5,6.

13. Când au vãzut ei îndrãzneala lui
Petru ºi a lui Ioan, s-au mirat, întrucât*
ºtiau cã erau oameni necãrturari ºi de
rând; ºi au priceput cã fuseserã cu
Isus. *Mat. 11.25. 1 Cor. 1.27.

14. Dar, fiindcã vedeau lângã* ei pe
omul care fusese vindecat, nu puteau
zice nimic împotrivã. *Cap. 3.11.

15. Le-au poruncit doar sã iasã afarã
din sobor, s-au sfãtuit între ei
16. ºi au zis: „Ce* vom face oamenilor

acestora? Cãci este ºtiut** de toþi
locuitorii Ierusalimului cã prin ei s-a
fãcut o minune vãditã pe care n-o putem
tãgãdui. *Ioan 11.47. **Cap. 3.9,10.

17. Dar, ca sã nu se lãþeascã vestea
aceasta mai departe în norod, sã-i
ameninþãm ºi sã le poruncim ca de acum
încolo sã nu mai vorbeascã nimãnui în
Numele acesta.”
18. ªi dupã ce i-au chemat*, le-au

poruncit sã nu mai vorbeascã cu nici
un chip, nici sã mai înveþe pe oameni
în Numele lui Isus. *Cap. 5.40.

19. Drept rãspuns, Petru ºi Ioan le-au
zis: „Judecaþi voi singuri dacã* este
drept înaintea lui Dumnezeu sã ascultãm
mai mult de voi decât de Dumnezeu;

*Cap. 5.29.

20. cãci* noi nu putem sã nu vorbim
despre ce am** vãzut ºi am auzit.”

*Cap. 1.8; 2.32. **Cap. 22.15. 1 Ioan 1.1,3.

21. I-au ameninþat din nou ºi i-au
lãsat sã plece, cãci nu ºtiau cum sã-i
pedepseascã, din pricina* norodului;
fiindcã** toþi slãveau pe Dumnezeu
pentru cele întâmplate.

*Mat. 21.26. Luca 20.6,19; 22.2. Cap. 5.26. **Cap. 3.7,8.

22. Cãci omul cu care se fãcuse
aceastã minune de vindecare avea mai
bine de patruzeci de ani.

Petru ºi Ioan la ai lor
23. Dupã* ce li s-a dat drumul, ei 

s-au dus la ai lor ºi le-au istorisit tot ce
le spuseserã preoþii cei mai de seamã
ºi bãtrânii. *Cap. 12.12.

24. Când au auzit ei aceste lucruri, 
ºi-au ridicat glasul toþi împreunã
cãtre Dumnezeu ºi au zis: „Stãpâne,
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Doamne, care* ai fãcut cerul, pãmântul,
marea ºi tot ce este în ele! *2 Împ. 19.15.

25. Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin
gura pãrintelui nostru David, robul Tãu:
„Pentru ce* se întãrâtã neamurile ºi
pentru ce cugetã noroadele lucruri
deºarte? *Ps. 2.1.

26. Împãraþii pãmântului s-au rãsculat
ºi domnitorii s-au unit împotriva Dom-
nului ºi împotriva Unsului Sãu.”
27. În* adevãr, împotriva Robului

Tãu celui sfânt**, Isus, pe† care L-ai
uns Tu, s-au însoþit în cetatea aceasta
Irod ºi Pilat din Pont cu Neamurile ºi
cu noroadele lui Israel, *Mat. 26.3. 
Luca 22.2; 23.1,8. **Luca 1.35. †Luca 4.18. Ioan 10.36.

28. ca* sã facã tot ce hotãrâse mai
dinainte mâna Ta ºi sfatul Tãu.

*Cap. 2.23; 3.18.

29. ªi acum, Doamne, uitã-Te la
ameninþãrile lor, dã putere robilor Tãi
sã* vesteascã Cuvântul Tãu cu toatã
îndrãzneala *Vers. 13,31. 
Cap. 9.27; 13.46; 14.3; 19.8; 26.26; 28.31. Efes. 6.19.

30. ºi întinde-Þi mâna, ca* sã se facã
tãmãduiri, minuni ºi semne prin**
Numele Robului† Tãu celui sfânt, Isus.”

*Cap. 2.43; 5.12. **Cap. 3.6,16. †Vers. 27.

31. Dupã ce s-au rugat ei, s-a*
cutremurat locul unde erau adunaþi;
toþi s-au umplut de Duhul Sfânt ºi**
vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu
îndrãznealã. *Cap. 2.2,4; 16.26. **Vers. 29.

Unirea ºi dragostea credincioºilor
32. Mulþimea celor ce crezuserã era*

o inimã ºi un suflet. Nici unul** nu
zicea cã averile lui sunt ale lui, ci
aveau toate de obºte. *Cap. 5.12. Rom. 
15.5,6. 2 Cor. 13.11. Filp. 1.27; 2.2. 1 Pet. 3.8. **Cap. 2.44.

33. Apostolii mãrturiseau cu multã*
putere despre** învierea Domnului
Isus. ªi un mare† har era peste toþi.

*Cap. 1.8. **Cap. 1.22. †Cap. 2.47.

34. Cãci nu era nici unul printre ei
care sã ducã lipsã: toþi* cei ce aveau
ogoare sau case le vindeau, aduceau
preþul lucrurilor vândute *Cap. 2.45.

35. ºi-l* puneau la picioarele aposto-
lilor; apoi** se împãrþea fiecãruia dupã
cum avea nevoie.

*Vers. 37. Cap. 5.2. **Cap. 2.45; 6.1.

36. Iosif, numit de apostoli ºi Barnaba,
adicã, în tãlmãcire, fiul mângâierii, un
levit, de neam din Cipru,
37. a vândut un ogor pe care-l avea*,

a adus banii ºi i-a pus la picioarele
apostolilor. *Vers. 34,35. Cap. 5.1,2.

Anania ºi Safira

51. Dar un om, numit Anania, a
vândut o moºioarã, cu nevasta sa

Safira,
2. ºi* a oprit o parte din preþ, cu

ºtirea nevestei lui; apoi a adus partea
cealaltã ºi a pus-o la picioarele apos-
tolilor. *Cap. 4.37.

3. Petru* i-a zis: „Anania, pentru ce 
þi-a** umplut Satana inima ca sã minþi
pe Duhul Sfânt ºi sã ascunzi o parte
din preþul moºioarei?

*Num. 30.2. Deut. 23.21. Ecl. 5.4. **Luca 22.3.

4. Dacã n-o vindeai, nu rãmânea ea a
ta? ªi, dupã ce ai vândut-o, nu puteai
sã faci ce vrei cu preþul ei? Cum s-a
putut naºte un astfel de gând în inima
ta? N-ai minþit pe oameni, ci pe Dum-
nezeu.”
5. Anania, când a auzit cuvintele

acestea, a cãzut* jos ºi ºi-a dat sufletul.
O mare fricã a apucat pe toþi cei ce
ascultau aceste lucruri. *Vers. 10,11.

6. Flãcãii s-au sculat, l-au* învelit, 
l-au scos afarã ºi l-au îngropat.

*Ioan 19.40.

7. Cam dupã trei ceasuri, a intrat ºi
nevasta sa, fãrã sã ºtie ce se întâm-
plase.
8. Petru i-a zis: „Spune-mi, cu atâta

aþi vândut moºioara?” „Da”, a rãspuns
ea, „cu atâta.”
9. Atunci Petru i-a zis: „Cum de v-aþi

înþeles între voi sã* ispitiþi pe Duhul
Domnului? Iatã picioarele celor ce
au îngropat pe bãrbatul tãu sunt la
uºã ºi te vor lua ºi pe tine.”

*Mat. 4.7. Vers. 3.

10. Ea* a cãzut îndatã la picioarele
lui ºi ºi-a dat sufletul. Când au intrat
flãcãii, au gãsit-o moartã; au scos-o
afarã ºi au îngropat-o lângã bãrbatul
ei. *Vers. 5.

11. O* mare fricã a cuprins toatã adu-
narea ºi pe toþi cei ce au auzit aceste
lucruri. *Vers. 5. Cap. 2.43; 19.17.

Izbânda apostolilor
12. Prin* mâinile apostolilor se fãceau

multe semne ºi minuni în norod. Toþi**
stãteau împreunã în pridvorul lui
Solomon *Cap. 2.43; 14.3; 19.11. 

Rom. 15.19. 2 Cor. 12.12. Evr. 2.4. **Cap. 3.11; 4.32.

13. ºi* nici unul din ceilalþi nu cuteza
sã se lipeascã de ei; dar** norodul îi
lãuda în gura mare.

*Ioan 9.22; 12.42; 19.38. **Cap. 2.47; 4.21.
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14. Numãrul celor ce credeau în
Domnul, bãrbaþi ºi femei, se mãrea tot
mai mult;
15. pânã acolo cã scoteau pe bolnavi

chiar pe uliþe ºi îi puneau pe paturi ºi
pe aºternuturi, pentru ca, atunci când*
va trece Petru, mãcar umbra lui sã
treacã peste vreunul din ei.

*Mat. 9.21; 14.36. Cap. 19.12.

16. Mulþimea, de asemenea, alerga la
Ierusalim, din cetãþile vecine, ºi adu-
cea pe cei bolnavi ºi pe cei* chinuiþi
de duhuri necurate: ºi toþi se vindecau.

*Marc. 16.17,18. Ioan 14.12.

Apostolii, închiºi ºi izbãviþi
17. Însã* marele preot ºi toþi cei ce

erau împreunã cu el, adicã partida
saducheilor, s-au sculat plini de pizmã,

*Cap. 4.1,2,6.

18. au* pus mâinile pe apostoli ºi 
i-au aruncat în temniþa de obºte.

*Luca 21.12.

19. Dar un înger* al Domnului a
deschis uºile temniþei, noaptea, i-a
scos afarã ºi le-a zis: *Cap. 12.7,16,26.

20. „Duceþi-vã, staþi în Templu ºi
vestiþi norodului toate* cuvintele vieþii
acesteia.” *Ioan 6.68; 17.3. 1 Ioan 5.11.

21. Când au auzit ei aceste vorbe, au
intrat dis-de-dimineaþã în Templu ºi
au început sã înveþe pe norod. Marele*
preot ºi cei ce erau cu el au venit pe
neaºteptate, au adunat soborul ºi pe
toatã bãtrânimea fiilor lui Israel ºi au
trimis la temniþã sã aducã pe apostoli.

*Cap. 4.5,6. Luca 22.4.

22. Aprozii, la venirea lor, nu i-au
gãsit în temniþã. S-au întors ºi au spus
astfel:
23. „Temniþa am gãsit-o încuiatã cu

toatã grija, ºi pe pãzitori stând în
picioare la uºi; dar, când am deschis,
n-am gãsit pe nimeni înãuntru.”
24. Când au auzit aceste vorbe,

cãpitanul* Templului ºi preoþii cei mai
de seamã au rãmas înmãrmuriþi ºi nu
ºtiau ce sã creadã despre apostoli ºi
despre urmãrile acestei întâmplãri.

*Cap. 4.1.

25. Cineva a venit ºi le-a spus: „Iatã
cã oamenii pe care i-aþi bãgat în
temniþã stau în Templu ºi învaþã pe
norod.”
26. Atunci cãpitanul Templului a

plecat cu aprozii ºi i-au adus; dar nu
cu sila, cãci* se temeau sã nu fie uciºi
cu pietre de norod. *Mat. 21.26.

27. Dupã ce i-au adus, i-au pus

înaintea soborului. ªi marele preot i-a
întrebat astfel:
28. „Nu* v-am poruncit noi cu tot

dinadinsul sã nu învãþaþi pe norod în
Numele acesta? ªi voi iatã cã aþi umplut
Ierusalimul cu învãþãtura voastrã ºi
cãutaþi** sã aruncaþi asupra noastrã
sângele† acelui Om.”

*Cap. 4.18. **Cap. 2.23,36; 3.15; 7.52. †Mat. 23.35; 27.25.

29. Petru ºi apostolii ceilalþi, drept
rãspuns, i-au zis: „Trebuie* sã ascul-
tãm mai mult de Dumnezeu decât de
oameni! *Cap. 4.19.

30. Dumnezeul* pãrinþilor noºtri a
înviat pe Isus pe care voi L-aþi omorât,
atârnându-L** pe lemn. *Cap. 3.13,15; 
22.14. **Cap. 10.39; 13.29. Gal. 3.13. 1 Pet. 2.24.

31. Pe acest* Isus, Dumnezeu L-a
înãlþat cu puterea Lui ºi L-a fãcut
Domn** ºi Mântuitor†, ca sã†† dea lui
Israel pocãinþa ºi iertarea pãcatelor.
*Cap. 2.33,36. Filp. 2.9. Evr. 2.10; 12.2. **Cap. 3.15. †Mat.
1.21. ††Luca 24.47. Cap. 3.26; 13.38. Efes. 1.7. Col. 1.14.

32. Noi* suntem martori ai acestor
lucruri, ca ºi Duhul Sfânt pe** care 
L-a dat Dumnezeu celor ce ascultã de
El.” *Ioan 15.26,27. **Cap. 2.4; 10.44.

Apostolilor li se dã drumul
33. Când* au auzit ei aceste vorbe, îi

tãia la inimã, ºi s-au sfãtuit sã-i
omoare. *Cap. 2.37; 7.54.

34. Dar un fariseu, numit Gamaliel*,
un învãþãtor al Legii preþuit de tot
norodul, s-a sculat în picioare în sobor
ºi a poruncit sã scoatã puþin afarã pe
apostoli. *Cap. 22.3.

35. Apoi le-a zis: „Bãrbaþi israeliþi,
luaþi seama bine ce aveþi de gând sã
faceþi oamenilor acestora.
36. Cãci nu demult s-a ivit Teuda,

care zicea cã el este ceva, ºi la care 
s-au alipit aproape patru sute de
bãrbaþi. El a fost omorât, ºi toþi cei ce
îl urmaserã au fost risipiþi ºi nimiciþi.
37. Dupã el s-a ivit Iuda galileeanul,

pe vremea înscrierii, ºi a tras mult
norod de partea lui: a pierit ºi el, ºi
toþi cei ce-l urmaserã au fost risipiþi.
38. ªi acum eu vã spun: „Nu mai

necãjiþi pe oamenii aceºtia, ºi lãsaþi-i
în pace! Dacã* încercarea sau lucrarea
aceasta este de la oameni, se va
nimici; *Prov. 21.30. Isa. 8.10. Mat. 15.13.

39. dar* dacã este de la Dumnezeu,
n-o veþi putea nimici. Sã nu vã
pomeniþi cã luptaþi** împotriva lui
Dumnezeu.”

*Luca 21.15. 1 Cor. 1.25. **Cap. 7.51; 9.5; 23.9.
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40. Ei au ascultat de el. ªi, dupã ce au
chemat* pe apostoli, au pus sã-i batã**
cu nuiele, i-au oprit sã vorbeascã în
Numele lui Isus ºi le-au dat drumul.

*Cap. 4.18. **Mat. 10.17; 23.34. Marc. 13.9.

41. Ei au plecat dinaintea soborului ºi
s-au bucurat* cã au fost învredniciþi sã
fie batjocoriþi pentru Numele Lui.
*Mat. 5.12. Rom. 5.3. 2 Cor. 12.10. Filp. 1.29. Evr. 10.34. Iac.
1.2. 1 Pet. 4.13,16.

42. ªi, în fiecare zi, în* Templu ºi
acasã, nu încetau** sã înveþe pe
oameni ºi sã vesteascã Evanghelia lui
Isus Hristos. *Cap. 2.46. **Cap. 4.20,29.

Cei ºapte diaconi

61. În zilele acelea, când s-a*
înmulþit numãrul ucenicilor, evreii

care vorbeau greceºte** cârteau împo-
triva evreilor, pentru cã vãduvele lor
erau trecute cu vederea la împãrþirea†
ajutoarelor de toate zilele. *Vers. 7. 
Cap. 2.41; 4.4; 5.14. **Cap. 9.29; 11.20. †Cap. 4.35.

2. Cei doisprezece au adunat mulþimea
ucenicilor ºi au zis: „Nu* este potrivit
pentru noi sã lãsãm Cuvântul lui
Dumnezeu ca sã slujim la mese. 

*Exod 18.17.

3. De aceea, fraþilor, alegeþi* dintre
voi ºapte bãrbaþi, vorbiþi de bine, plini
de Duhul Sfânt ºi înþelepciune, pe care
îi vom pune la slujba aceasta.

*Deut. 1.13. Cap. 1.21; 16.2. 1 Tim. 3.7.

4. Iar noi vom* stãrui necurmat în
rugãciune ºi în propovãduirea Cuvân-
tului.” *Cap. 2.42.

5. Vorbirea aceasta a plãcut întregii
adunãri. Au ales pe ªtefan, bãrbat*
plin de credinþã ºi de Duhul Sfânt, pe
Filip**, pe Prohor, pe Nicanor, pe
Timon, pe Parmena ºi pe Nicolae†, un
prozelit din Antiohia.

*Cap. 11.24. **Cap. 8.5,26; 21.8. †Apoc. 2.6,15.

6. I-au adus înaintea apostolilor,
care*, dupã ce s-au rugat, ºi-au** pus
mâinile peste ei. *Cap. 1.24. 
**Cap. 8.17; 9.17; 13.3. 1 Tim. 4.14; 5.22. 2 Tim. 1.6.

ªtefan învinuit de hulã
7. Cuvântul* lui Dumnezeu se rãs-

pândea tot mai mult, numãrul uceni-
cilor se înmulþea mult în Ierusalim, ºi
o mare mulþime de** preoþi veneau la
credinþã. *Cap. 12.24; 19.20. Col. 1.6. **Ioan 12.42.

8. ªtefan era plin de har ºi de putere
ºi fãcea minuni ºi semne mari în
norod.
9. Unii din sinagoga numitã a izbãvi-

þilor, a cirinenilor ºi a alexandrinilor,

împreunã cu niºte iudei din Cilicia ºi
din Asia, au început o ceartã de vorbe
cu ªtefan;
10. dar* nu puteau sã stea împotriva

înþelepciunii ºi Duhului cu care vorbea
el. *Exod 4.12. Isa. 54.17. Luca 21.15. Cap. 5.39. 

11. Atunci* au pus la cale pe niºte
oameni sã zicã: „Noi l-am auzit
rostind cuvinte de hulã împotriva lui
Moise ºi împotriva lui Dumnezeu.”

*1 Împ. 21.10,13. Mat. 26.59,60.

12. Au întãrâtat norodul, pe bãtrâni ºi
pe cãrturari, au nãvãlit asupra lui, au
pus mâna pe el ºi l-au dus în sobor.
13. Au scos niºte martori mincinoºi

care au zis: „Omul acesta nu înceteazã
sã spunã cuvinte de hulã împotriva
acestui Locaº Sfânt ºi împotriva Legii.
14. În adevãr*, l-am auzit zicând cã

acest Isus din Nazaret va dãrâma**
Locaºul acesta ºi va schimba obiceiu-
rile pe care ni le-a dat Moise.”

*Cap. 25.8. **Dan. 9.26.

15. Toþi cei ce ºedeau în sobor s-au
uitat þintã la ªtefan, ºi faþa lui li s-a
arãtat ca o faþã de înger.

Cuvântarea de apãrare a lui ªtefan

71. Marele preot a zis: „Aºa stau
lucrurile?”

2. ªtefan a rãspuns: „Fraþilor* ºi
pãrinþilor, ascultaþi! Dumnezeul slavei
S-a arãtat pãrintelui nostru Avraam,
când era în Mesopotamia, înainte ca sã
se aºeze în Haran. *Cap. 22.1.

3. ªi i-a zis: „Ieºi* din þara ta ºi din
familia ta ºi du-te în þara pe care þi-o
voi arãta.” *Gen. 12.1.

4. El a ieºit atunci* din þara haldeilor
ºi s-a aºezat în Haran. De acolo, dupã
moartea tatãlui sãu, Dumnezeu l-a
strãmutat în þara aceasta, în care
locuiþi voi acum. *Gen. 11.31; 12.4,5.

5. Din þara aceea nu i-a dat nimic în
stãpânire, nici mãcar o palmã de loc,
ci i-a fãgãduit* cã i-o va da în
stãpânire lui ºi seminþei lui dupã el,
mãcar cã n-avea nici un copil.

*Gen. 12.7; 13.15; 15.3,8; 17.8; 26.3.

6. Dumnezeu i-a spus cã sãmânþa*
lui va locui într-o þarã strãinã, va fi
robitã ºi va fi chinuitã patru** sute de
ani. *Gen. 15.13,16. **Exod 12.40. Gal. 3.17.

7. „Dar neamul cãruia îi vor fi robi,
îl voi judeca Eu”, a zis Dumnezeu.
„Dupã aceea vor ieºi ºi-Mi vor* sluji
în locul acesta.” *Exod 3.12.

8. Apoi i-a dat* legãmântul tãierii
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împrejur; ºi astfel** Avraam, când a
nãscut pe Isaac, l-a tãiat împrejur în
ziua a opta; Isaac† a nãscut ºi a tãiat
împrejur pe Iacov, ºi Iacov†† pe cei
doisprezece patriarhi. *Gen. 17.9-11. **Gen. 
21.2-4. †Gen. 25.26. ††Gen. 29.31, etc.; 30.5, etc.; 35.18,23.

9. Iar* patriarhii, care pizmuiau pe
Iosif, l-au vândut, ca sã fie dus în
Egipt. Dar** Dumnezeu a fost cu el 

*Gen. 37.4,11,28. Ps. 105.17. **Gen. 39.2,21,23.

10. ºi l-a izbãvit din toate necazurile
lui; i-a dat înþelepciune ºi trecere*
înaintea lui faraon, împãratul Egiptului,
care l-a pus dregãtor peste Egipt ºi
peste toatã casa lui. *Gen. 41.37; 42.6.

11. A venit* o foamete în tot Egiptul
ºi Canaanul. Nevoia era mare, ºi
pãrinþii noºtri nu gãseau merinde.

*Gen. 41.54.

12. Iacov* a auzit cã în Egipt era
grâu ºi a trimis pe pãrinþii noºtri
întâia datã acolo. *Gen. 42.1.

13. ªi*, când au venit a doua oarã,
Iosif a fost cunoscut de fraþii sãi, ºi
faraon a aflat din ce neam era Iosif.

*Gen. 45.4,16.

14. Apoi* Iosif a trimis sã cheme pe
tatãl sãu, Iacov, ºi pe toatã** familia
lui, ºaptezeci ºi cinci de suflete.

*Gen. 45.9,27. **Gen. 46.27. Deut. 10.22.

15. Iacov* s-a coborât în Egipt, unde
a murit** el ºi pãrinþii noºtri.

*Gen. 46.5. **Gen. 49.33. Exod 1.6.

16. ªi* au fost strãmutaþi la Sihem ºi
puºi în mormântul** pe care îl cumpã-
rase Avraam cu o sumã de bani de la
fiii lui Emor în Sihem.

*Exod 13.19. Ios. 24.32. **Gen. 23.16; 33.19.

17. Se apropia vremea* când trebuia
sã se împlineascã fãgãduinþa pe care o
fãcuse Dumnezeu lui Avraam. Norodul
a** crescut ºi s-a înmulþit în Egipt,

*Gen. 15.13. Vers. 6. **Exod 1.7-9. Ps. 105.24,25.

18. pânã când s-a ridicat un alt
împãrat, care nu cunoºtea pe Iosif.
19. Împãratul acesta a uneltit împo-

triva neamului nostru ºi a chinuit pe
pãrinþii noºtri, pânã acolo ca sã-ºi*
lepede pruncii, ca sã nu trãiascã.

*Exod 1.22.

Vremea lui Moise
20. Pe* vremea aceasta s-a nãscut

Moise, care era** frumos înaintea lui
Dumnezeu. El a fost hrãnit trei luni în
casa tatãlui sãu. *Exod 2.2. **Evr. 11.23.

21. ªi, când a fost* lepãdat, l-a luat

fiica lui faraon ºi l-a crescut ca pe
copilul ei. *Exod 2.3-10.

22. Moise a învãþat toatã înþelepciunea
egiptenilor ºi era puternic* în cuvinte
ºi în fapte. *Luca 24.19.

23. El* avea patruzeci de ani, când 
i-a venit în inimã dorinþa sã cerceteze
pe fraþii sãi, pe fiii lui Israel.

*Exod 2.11,12.

24. A vãzut pe unul din ei suferind
nedreptate; i-a luat apãrarea, a rãzbunat
pe cel asuprit ºi a omorât pe egiptean.
25. Credea cã fraþii lui vor pricepe cã

Dumnezeu prin mâna lui le va da
izbãvirea; dar n-au priceput.
26. A* doua zi, când se bãteau ei,

Moise a venit în mijlocul lor ºi i-a
îndemnat la pace. „Oamenilor”, a zis
el, „voi sunteþi fraþi; de ce vã nedrep-
tãþiþi unul pe altul?” *Exod 2.13.

27. Dar cel ce nedreptãþea pe aproa-
pele sãu, l-a îmbrâncit ºi i-a zis:
„Cine* te-a pus pe tine stãpânitor ºi
judecãtor peste noi? *Luca 12.14. Cap. 4.7.

28. Vrei sã mã omori ºi pe mine cum
ai omorât ieri pe egiptean?”
29. La* auzul acestor vorbe, Moise a

fugit ºi s-a dus de a locuit ca strãin în
pãmântul Madian, unde a nãscut doi
fii. *Exod 2.15,22; 4.20; 18.3,4.

30. Peste* patruzeci de ani, i s-a
arãtat un înger în pustiul muntelui
Sinai, în para focului unui rug.

*Exod 3.2.

31. Moise, când l-a vãzut, s-a mirat
de arãtarea aceasta; ºi, pe când se
apropia sã vadã ce este, a auzit glasul
Domnului,
32. care i-a zis: „Eu* sunt Dumnezeul

pãrinþilor tãi, Dumnezeul lui Avraam,
Dumnezeul lui Isaac ºi Dumnezeul lui
Iacov.” ªi Moise, tremurând, n-a
îndrãznit sã se uite. *Mat. 22.32. Evr. 11.16.

33. Domnul* i-a zis: „Scoate-þi încãl-
þãmintea din picioare, cãci locul pe
care stai este un pãmânt sfânt.

*Exod 3.5. Ios. 5.15.

34. Am* vãzut suferinþa poporului
Meu care este în Egipt, le-am auzit
gemetele ºi M-am coborât sã-i izbã-
vesc. Acum, du-te, te voi trimite în
Egipt.” *Exod 3.7.

35. Pe acest Moise, de care se lepã-
daserã ei, când au zis: „Cine te-a pus
pe tine stãpânitor ºi judecãtor?”, Dum-
nezeu l-a trimis ca stãpânitor ºi izbã-
vitor, cu ajutorul* îngerului care i se
arãtase în rug. *Exod 14.19. Num. 20.16.
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36. El* i-a scos din Egipt ºi a fãcut**
minuni ºi semne în Egipt, la† Marea
Roºie ºi†† în pustiu, patruzeci de ani.

*Exod 12.41; 33.1. **Exod 7-11; 14. 
Ps. 105.27. †Exod 14.21,27-29. ††Exod 16.1,35.

37. Acest Moise a zis fiilor lui Israel:
„Domnul Dumnezeul vostru vã va
ridica dintre fraþii voºtri un Proroc* ca
mine: de El** sã ascultaþi.”

*Deut. 18.15,18. Cap. 3.22. **Mat. 17.5.

38. El* este acela care, în adunarea
israeliþilor din pustiu, cu îngerul**
care i-a vorbit pe muntele Sinai ºi cu
pãrinþii noºtri, a† primit cuvinte†† vii,
ca sã ni le dea nouã.
*Exod 19.3,17. **Isa. 63.9. Gal. 3.19. Evr. 2.2. †Exod 21.1.
Deut. 5.27,31; 33.4. Ioan 1.17. ††Rom. 3.2.

39. Pãrinþii noºtri n-au vrut sã-l
asculte, ci l-au nesocotit: ºi, în inimile
lor, s-au întors spre Egipt; 
40. ºi* au zis lui Aaron: „Fã-ne niºte

dumnezei care sã meargã înaintea
noastrã; cãci acest Moise, care ne-a
scos din þara Egiptului, nu ºtim ce s-a
fãcut.” *Exod 32.1.

41. ªi*, în zilele acelea, au fãcut un
viþel, au adus jertfã idolului ºi s-au
bucurat de lucrul mâinilor lor.

*Deut. 9.16. Ps. 106.19.

42. Atunci Dumnezeu S-a* întors de
la ei ºi i-a dat sã se închine oºtirii**
cerului, dupã cum este scris în cartea
Prorocilor: „Mi-aþi adus voi vite
înjunghiate ºi jertfe timp de patruzeci
de ani în pustiu, casã† a lui Israel?...
*Ps. 81.12. Ezec. 20.25,39. Rom. 1.24. 2 Tes. 2.11. **Deut.
4.19; 17.3. 2 Împ. 17.16; 21.3. Ier. 19.13. †Amos 5.25,26.

43. Aþi purtat cortul lui Moloh ºi
chipul stelei zeului Remfan, chipurile
acelea pe care le-aþi fãcut ca sã vã
închinaþi lor! De aceea vã voi strãmuta
dincolo de Babilon.”
44. Pãrinþii noºtri aveau în pustiu

Cortul întâlnirii, aºa cum îl rânduise
Cel ce a spus lui Moise sã-l* facã dupã
chipul pe care-l vãzuse.

*Exod 25.40; 26.30. Evr. 8.5.

45. ªi* pãrinþii noºtri l-au adus, la
rândul lor, sub povãþuirea lui Iosua,
când au intrat în þara stãpânitã de
neamurile pe** care Dumnezeu le-a
izgonit dinaintea pãrinþilor noºtri; ºi a
rãmas acolo pânã în zilele lui David.

*Ios. 3.14. **Neem. 9.24. Ps. 44.2; 78.55. Cap. 13.19.

46. David* a cãpãtat milã înaintea lui
Dumnezeu ºi a** cerut sã ridice o
locuinþã pentru Dumnezeul lui Iacov. 
*1 Sam. 16.1. 2 Sam. 7.1. Ps. 89.19. Cap. 13.22. **1 Împ.
8.17. 1 Cron. 22.7. Ps. 132.4,5.

47. ªi* Solomon a fost acela care I-a
zidit o casã.

*1 Împ. 6.1; 8.20. 1 Cron. 17.12. 2 Cron. 3.1.

48. Dar* Cel Preaînalt nu locuieºte în
locaºuri fãcute de mâini omeneºti,
cum zice prorocul:

*1 Împ. 8.27. 2 Cron. 2.6; 6.18. Cap. 17.24.

49. „Cerul* este scaunul Meu de
domnie, ºi pãmântul este aºternutul
picioarelor Mele. Ce fel de Casã Îmi
veþi zidi voi Mie, zice Domnul, sau
care va fi locul Meu de odihnã?

*Isa. 66.1,2. Mat. 5.34,35; 23.22.

50. N-a fãcut mâna Mea toate aceste
lucruri?...”

Uciderea lui ªtefan cu pietre
51. ... Oameni tari* la cerbice, netãiaþi

împrejur** cu inima ºi cu urechile!
Voi totdeauna vã împotriviþi Duhului
Sfânt. Cum au fãcut pãrinþii voºtri, aºa
faceþi ºi voi.
*Exod 32.9; 33.3. Isa. 48.4. **Lev. 26.41. Deut. 10.16. Ier. 4.4;
6.10; 9.26. Ezec. 44.9.

52. Pe* care din proroci nu i-au
prigonit pãrinþii voºtri? Au omorât pe
cei ce vesteau mai dinainte venirea
Celui** Neprihãnit, pe care L-aþi vândut
acum ºi L-aþi omorât. *2 Cron. 36.16. 
Mat. 21.35; 23.34,37. 1 Tes. 2.15. **Cap. 3.14.

53. Voi, care* aþi primit Legea datã
prin îngeri, ºi n-aþi pãzit-o!...”

*Exod 20.1. Gal. 3.19. Evr. 2.2.

54. Când* au auzit ei aceste vorbe, îi
tãia pe inimã ºi scrâºneau din dinþi
împotriva lui. *Cap. 5.33.

55. Dar ªtefan, plin* de Duhul Sfânt,
ºi-a pironit ochii spre cer, a vãzut
slava lui Dumnezeu, ºi pe Isus stând în
picioare la dreapta lui Dumnezeu;

*Cap. 6.5.

56. ºi a zis: „Iatã, vãd* cerurile
deschise, ºi pe Fiul** omului stând în
picioare la dreapta lui Dumnezeu.”

*Ezec. 1.1. Mat. 3.16. Cap. 10.11. **Dan. 7.13.

57. Ei au început atunci sã rãcneascã, 
ºi-au astupat urechile ºi s-au nãpustit
toþi într-un gând asupra lui.
58. L-au târât* afarã din cetate ºi 

l-au** ucis cu pietre. Martorii† ºi-au
pus hainele la picioarele unui tânãr,
numit Saul. *1 Împ. 21.13. Luca 4.29. Evr. 13.12. 
**Lev. 24.16. †Deut. 13.9,10; 17.7. Cap. 8.1; 22.20.

59. ªi aruncau cu pietre în ªtefan,
care* se ruga ºi zicea: „Doamne Isuse,
primeºte** duhul meu!”

*Cap. 9.14. **Ps. 31.5. Luca 23.46.

60. Apoi a îngenuncheat* ºi a strigat
cu glas tare: „Doamne**, nu le þine în
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seamã pãcatul acesta!” ªi, dupã aceste
vorbe, a adormit.

*Cap. 9.40; 20.36; 21.5. **Mat. 5.44. Luca 6.28; 23.34.

Prigonirea creºtinilor

81. Saul* se învoise la uciderea lui
ªtefan. În ziua aceea, s-a pornit o

mare prigonire împotriva Bisericii din
Ierusalim. ªi toþi**, afarã de apostoli,
s-au împrãºtiat prin pãrþile Iudeii ºi
ale Samariei. *Cap. 7.58; 22.20. **Cap. 11.19.

2. Niºte oameni temãtori de Dumnezeu
au îngropat pe ªtefan ºi l-au* jelit cu
mare tânguire. *Gen. 23.3; 50.10. 2 Sam. 3.31.

3. Saul, de partea lui, fãcea prãpãd*
în bisericã; intra prin case, lua cu sila
pe bãrbaþi ºi pe femei ºi-i arunca în
temniþã. *Cap. 7.58; 9.1,13,21; 
22.4; 26.10,11. 1 Cor. 15.9. Gal. 1.13. Filp. 3.6. 1 Tim. 1.13.

4. Cei ce se împrãºtiaserã* mergeau
din loc în loc ºi propovãduiau Cuvântul.

*Mat. 10.23. Cap. 11.19.

5. Filip* s-a coborât în cetatea Sama-
riei ºi le-a propovãduit pe Hristos.

*Cap. 6.5.

6. Noroadele luau aminte cu un gând
la cele spuse de Filip, când au auzit ºi
au vãzut semnele pe care le fãcea.
7. Cãci din mulþi îndrãciþi ieºeau

duhuri* necurate ºi scoteau mari
þipete; mulþi slãbãnogi ºi ºchiopi erau
tãmãduiþi. *Marc. 16.17.

8. ªi a fost o mare bucurie în cetatea
aceasta.
9. În cetate era un om, numit Simon,

care zicea cã este un om însemnat; el
vrãjea* ºi punea în uimire** pe poporul
Samariei. *Cap. 13.6 **Cap. 5.36.

10. Toþi, de la mic pânã la mare, îl
ascultau cu luare aminte ºi ziceau:
„Acesta este puterea lui Dumnezeu,
cea care se numeºte „mare”.”
11. Îl ascultau cu luare aminte, pentru

cã multã vreme îi uimise cu vrãjitoriile
lui.
12. Dar când au crezut pe Filip, care

propovãduia Evanghelia* Împãrãþiei
lui Dumnezeu ºi a Numelui lui Isus
Hristos, au fost botezaþi, atât bãrbaþi
cât ºi femei. *Cap. 1.3.

13. Chiar Simon a crezut; ºi dupã ce
a fost botezat, nu se mai despãrþea de
Filip ºi privea cu uimire minunile ºi
semnele mari care se fãceau.

Petru ºi Ioan în Samaria
14. Apostolii care erau în Ierusalim,

când au auzit cã Samaria a primit

Cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei
pe Petru ºi pe Ioan.
15. Aceºtia au venit la samariteni ºi

s-au rugat pentru ei, ca sã* primeascã
Duhul Sfânt. *Cap. 2.38.

16. Cãci nu Se coborâse încã* peste
nici unul din ei, ci fuseserã numai**
botezaþi în Numele† Domnului Isus.

*Cap. 19.2. **Mat. 28.19. Cap. 2.38. †Cap. 10.48; 19.5.

17. Atunci Petru ºi Ioan au pus*
mâinile peste ei, ºi aceia au primit
Duhul Sfânt. *Cap. 6.6; 19.6. Evr. 6.2.

18. Când a vãzut Simon cã Duhul
Sfânt era dat prin punerea mâinilor
apostolilor, le-a dat bani 
19. ºi a zis: „Daþi-mi ºi mie puterea

aceasta, pentru ca peste oricine-mi
voi pune mâinile sã primeascã Duhul
Sfânt.”
20. Dar Petru i-a zis: „Banii tãi sã

piarã împreunã cu tine, pentru cã ai*
crezut cã darul** lui Dumnezeu s-ar
putea cãpãta cu bani!

*2 Împ. 5.16. Mat. 10.8. **Cap. 2.38; 10.45; 11.17.

21. Tu n-ai nici parte, nici sorþ în
toatã treaba aceasta, cãci inima ta nu
este curatã înaintea lui Dumnezeu.
22. Pocãieºte-te, dar, de aceastã

rãutate a ta ºi roagã-te Domnului sã*
þi se ierte gândul acesta al inimii tale,
dacã este cu putinþã; *Dan. 4.27. 2 Tim. 2.25.

23. cãci vãd cã eºti plin de fiere
amarã* ºi în lanþurile fãrãdelegii.” 

*Evr. 12.15.

24. Simon a rãspuns: „Rugaþi-vã* voi
Domnului pentru mine, ca sã nu mi se
întâmple nimic din ce aþi zis.”
*Gen. 20.7,17. Exod 8.8. Num. 21.7. 1 Împ. 13.6. Iov 42.8.
Iac. 5.16.

25. Dupã ce au mãrturisit despre
Cuvântul Domnului ºi dupã ce l-au
propovãduit, Petru ºi Ioan s-au întors
la Ierusalim, vestind Evanghelia în
multe sate de ale samaritenilor.

Filip ºi famenul etiopian
26. Un înger al Domnului a vorbit lui

Filip ºi i-a zis: „Scoalã-te ºi du-te
spre miazãzi, pe drumul care coboarã
spre Ierusalim la Gaza ºi care este
pustiu.”
27. Filip s-a sculat ºi a plecat. ªi

iatã cã un* etiopian, un famen cu
mare putere la împãrãteasa Candace a
etiopienilor ºi îngrijitorul tuturor
vistieriilor ei, venit** la Ierusalim ca
sã se închine *Þef. 3.10. **Ioan 12.20.
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28. se întorcea de acolo ºi ºedea în
carul lui ºi citea pe prorocul Isaia.
29. Duhul a zis lui Filip: „Du-te ºi

ajunge carul acesta!”
30. Filip a alergat ºi a auzit pe etio-

pian citind pe prorocul Isaia. El i-a
zis: „Înþelegi tu ce citeºti?”
31. Famenul a rãspuns: „Cum aº

putea sã înþeleg, dacã nu mã va cãlãuzi
cineva?” ªi a rugat pe Filip sã se suie
în car ºi sã ºadã împreunã cu el.
32. Locul din Scripturã pe care-l citea

era acesta: „El* a fost dus ca o oaie la
tãiere; ºi, ca un miel fãrã glas înaintea
celui ce-l tunde, aºa nu ªi-a deschis
gura; *Isa. 53.7,8.

33. în smerenia Lui, judecata I-a fost
luatã. ªi cine va zugrãvi pe cei din
timpul Lui? Cãci viaþa I-a fost luatã de
pe pãmânt.”
34. Famenul a zis lui Filip: „Rogu-te,

despre cine vorbeºte prorocul astfel?
Despre sine sau despre vreun altul?”
35. Atunci Filip a luat cuvântul, a

început* de la Scriptura aceasta ºi i-a
propovãduit pe Isus. *Luca 24.27. Cap.18.28.

36. Pe când îºi urmau ei drumul, au
dat peste o apã. ªi famenul a zis: „Uite
apã; ce* mã împiedicã sã fiu botezat?”

*Cap. 10.47.

37. Filip a zis: „Dacã* crezi din toatã
inima, se poate.” Famenul a rãspuns:
„Cred** cã Isus Hristos este Fiul lui
Dumnezeu.”

*Mat. 28.19. Marc. 16.16. **Mat. 16.16.  Ioan 6.69; 9.35,38;
11.27. Cap. 9.20. 1 Ioan 4.15; 5.5,13.

38. A poruncit sã stea carul, s-au
coborât amândoi în apã, ºi Filip a
botezat pe famen.
39. Când au ieºit afarã din apã,

Duhul* Domnului a rãpit pe Filip, ºi
famenul nu l-a mai vãzut. În timp ce
famenul îºi vedea de drum, plin de
bucurie, *1 Împ. 18.12. 2 Împ. 2.16. Ezec. 3.12,14.

40. Filip se afla la Azot, de unde s-a
dus pânã la Cezareea. ªi propovãduia
Evanghelia în toate cetãþile prin care
trecea.

Întoarcerea lui Saul

91. Dar Saul* sufla încã ameninþarea
ºi uciderea împotriva ucenicilor

Domnului. S-a dus la marele preot 
*Cap. 8.3. Gal. 1.13. 1 Tim. 1.13.

2. ºi i-a cerut scrisori cãtre sinagogile
din Damasc, ca, dacã va gãsi pe
unii umblând pe Calea credinþei, atât
bãrbaþi, cât ºi femei, sã-i aducã legaþi
la Ierusalim.

3. Pe drum, când* s-a apropiat de
Damasc, deodatã a strãlucit o luminã
din cer în jurul lui.

*Cap. 22.6; 26.12. 1 Cor. 15.8.

4. El a cãzut la pãmânt ºi a auzit un
glas care-i zicea: „Saule, Saule, pentru
ce* Mã prigoneºti?” *Mat. 25.40, etc.

5. „Cine eºti Tu, Doamne?”, a rãspuns
el. ªi Domnul a zis: „Eu sunt Isus pe
care-L prigoneºti. Þi-ar fi greu* sã
arunci înapoi cu piciorul într-un þepuº.”

*Cap. 5.39.

6. Tremurând ºi plin de fricã, el a zis:
„Doamne, ce* vrei sã fac?” „Scoalã-te”,
i-a zis Domnul, „intrã în cetate, ºi þi se
va spune ce trebuie sã faci.”

*Luca 3.10. Cap. 2.37; 16.30.

7. Oamenii* care-l însoþeau au rãmas
încremeniþi; auzeau în adevãr glasul,
dar nu vedeau pe nimeni.

*Dan. 10.7. Cap. 22.9; 26.13.

8. Saul s-a sculat de la pãmânt; ºi,
mãcar cã ochii îi erau deschiºi, nu
vedea nimic. L-au luat de mâini ºi 
l-au dus în Damasc.
9. Trei zile n-a vãzut ºi n-a mâncat,

nici n-a bãut nimic.
10. În Damasc era un ucenic, numit*

Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie:
„Anania!” „Iatã-mã Doamne”, a rãspuns
el. *Cap. 22.12.

11. ªi Domnul i-a zis: „Scoalã-te, du-te
pe uliþa care se cheamã „Dreaptã” ºi
cautã în casa lui Iuda pe unul zis Saul,
un om din Tars*. Cãci iatã, el se roagã;

*Cap. 21.39; 22.3.

12. ºi a vãzut în vedenie pe un om,
numit Anania, intrând la el ºi punân-
du-ºi mâinile peste el, ca sã-ºi capete
iarãºi vederea.”
13. „Doamne”, a rãspuns Anania,

„am auzit de la mulþi despre toate*
relele pe care le-a fãcut omul acesta
sfinþilor Tãi în Ierusalim; *Vers. 1.

14. ba ºi aici are puteri din partea
preoþilor celor mai de seamã, ca sã
lege pe toþi care* cheamã Numele
Tãu.” *Vers. 21. Cap. 7.59; 22.16. 1 Cor. 1.2. 2 Tim. 2.22.

15. Dar Domnul i-a zis: „Du-te, cãci
el* este un vas pe care l-am ales, ca sã
ducã Numele Meu înaintea Neamu-
rilor**, înaintea împãraþilor† ºi înaintea
fiilor lui Israel;
*Cap. 13.2; 22.21; 26.17. Rom. 1.1. 1 Cor. 15.10. Gal. 1.15.
Efes. 3.7,8. 1 Tim. 2.7. 2 Tim. 1.11. **Rom. 1.5; 11.13. Gal.
2.7,8. †Cap. 25.22,23; 26.1, etc.

16. ºi îi* voi arãta tot ce trebuie sã
sufere pentru Numele Meu.”

*Cap. 20.23; 21.11. 2 Cor. 11.23.
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17. Anania* a plecat; ºi, dupã ce a
intrat în casã, a pus** mâinile peste
Saul ºi a zis: „Frate Saule, Domnul
Isus, care þi S-a arãtat pe drumul pe
care veneai, m-a trimis ca sã capeþi
vederea ºi sã† te umpli de Duhul
Sfânt.”

*Cap. 22.12,13. **Cap. 8.17. †Cap. 2.4; 4.31; 8.17; 13.52.

18. Chiar în clipa aceea, au cãzut de
pe ochii lui un fel de solzi; ºi el ºi-a
cãpãtat iarãºi vederea. Apoi s-a sculat
ºi a fost botezat.
19. Dupã ce a mâncat, a prins iarãºi

putere.
Saul* a rãmas câteva zile cu ucenicii

care erau în Damasc. *Cap. 26.20.

20. ªi îndatã a început sã propo-
vãduiascã în sinagogi cã* Isus este
Fiul lui Dumnezeu. *Cap. 8.37.

21. Toþi cei ce-l ascultau rãmâneau
uimiþi ºi ziceau: „Nu este el* acela
care fãcea prãpãd în Ierusalim printre
cei ce chemau Numele acesta? ªi n-a
venit el aici ca sã-i ducã legaþi înaintea
preoþilor celor mai de seamã?”

*Vers. 1. Cap. 8.3. Gal. 1.13,23.

22. Totuºi Saul se întãrea din ce în ce
mai mult ºi fãcea de ruºine* pe iudeii
care locuiau în Damasc, dovedind cã
Isus este Hristosul. *Cap. 18.28.

Iudeii cautã sã omoare pe Saul
23. Dupã câtva timp, iudeii s-au*

sfãtuit sã-l omoare;
*Cap. 23.12; 25.3. 2 Cor. 11.26.

24. ºi uneltirea* lor a ajuns la cunoº-
tinþa lui Saul. Porþile erau pãzite zi ºi
noapte, ca sã-l omoare. *2 Cor. 11.32.

25. Dar, într-o noapte, ucenicii l-au
luat ºi l-au* coborât prin zid, dându-l
jos într-o coºniþã. *Ios. 2.15. 1 Sam. 19.12.

26. Când a ajuns* în Ierusalim, Saul a
cãutat sã se lipeascã de ucenici; dar toþi
se temeau de el, cãci nu puteau sã creadã
cã este ucenic. *Cap. 22.17. Gal. 1.17,18.

27. Atunci* Barnaba l-a luat cu el, 
l-a dus la apostoli ºi le-a istorisit cum,
pe drum, Saul vãzuse pe Domnul, care
i-a vorbit, ºi cum** în Damasc propo-
vãduise cu îndrãznealã în Numele lui
Isus. *Cap. 4.36; 13.2. **Vers. 20,22.

28. De atunci se ducea* ºi venea
împreunã cu ei în Ierusalim *Gal. 1.18.

29. ºi propovãduia cu îndrãznealã în
Numele Domnului. Vorbea ºi se întreba
ºi cu evreii care vorbeau greceºte*,
dar** ei cãutau sã-l omoare.

*Cap. 6.1; 11.20. **Vers. 23. 2 Cor. 11.26.

30. Când au aflat fraþii de lucrul
acesta, l-au dus la Cezareea ºi l-au
pornit la Tars.

Vindecarea lui Enea
31. Biserica* se bucura de pace în

toatã Iudeea, Galileea ºi Samaria, se
întãrea sufleteºte ºi umbla în frica
Domnului; ºi, cu ajutorul Duhului Sfânt,
se înmulþea. *Cap. 8.1.

32. Pe când cerceta Petru pe* toþi
sfinþii, s-a coborât ºi la cei ce locuiau
în Lida. *Cap. 8.14.

33. Acolo a gãsit un om, anume Enea,
care zãcea de opt ani olog în pat.
34. „Enea”, i-a zis Petru, „Isus

Hristos te* vindecã; scoalã-te ºi fã-þi
patul.” ªi Enea s-a sculat îndatã.

*Cap. 3.6,16; 4.10.

35. Toþi locuitorii din Lida ºi din
Sarona* l-au vãzut ºi s-au** întors la
Domnul. *1 Cron. 5.16. **Cap. 11.21.

Învierea Tabitei
36. În Iope, era o ucenicã numitã

Tabita, nume care în tãlmãcire se zice
Dorca. Ea fãcea o mulþime de* fapte
bune ºi milostenii. *1 Tim. 2.10. Tit 3.8.

37. În vremea aceea, s-a îmbolnãvit
ºi a murit. Dupã ce au scãldat-o, au
pus-o într-o odaie de sus*. *Cap. 1.13.

38. Fiindcã Lida este aproape de
Iope, ucenicii, când au auzit cã Petru
este acolo, au trimis doi oameni la el
sã-l roage: „Nu pregeta sã vii pânã la
noi.”
39. Petru s-a sculat ºi a plecat

împreunã cu ei. Când a sosit, l-au dus
în odaia de sus. Toate vãduvele l-au
înconjurat plângând ºi i-au arãtat
hainele ºi cãmãºile pe care le fãcea
Dorca, pe când era cu ele.
40. Petru a scos* pe toatã lumea

afarã, a îngenuncheat** ºi s-a rugat;
apoi, s-a întors spre trup ºi a† zis:
„Tabita, scoalã-te!” Ea a deschis ochii
ºi, când a vãzut pe Petru, a stat în
capul oaselor.

*Mat. 9.25. **Cap. 7.60. †Marc. 5.41,42. Ioan 11.43.

41. El i-a dat mâna ºi a ridicat-o în
sus. A chemat îndatã pe sfinþi ºi pe
vãduve ºi le-a pus-o înainte vie.
42. Minunea aceasta a fost cunoscutã

în toatã cetatea Iope, ºi* mulþi au
crezut în Domnul. *Ioan 11.45; 12.11.

43. Petru a rãmas multe zile în Iope la
un tãbãcar, numit Simon*. *Cap. 10.6.
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Sutaºul Corneliu

10 1. În Cezareea era un om cu
numele Corneliu, sutaº din ceata

de ostaºi numitã „Italiana”.
2. Omul acesta era cucernic* ºi

temãtor** de Dumnezeu, împreunã cu
toatã casa lui. El fãcea multe milos-
tenii norodului ºi se ruga totdeauna lui
Dumnezeu. *Vers. 22. Cap. 8.2; 22.12. **Vers. 35.

3. Pe la ceasul al nouãlea din zi, a
vãzut* lãmurit într-o vedenie pe un
înger al lui Dumnezeu cã a intrat la el
ºi i-a zis: „Cornelie!” *Vers. 30. Cap. 11.13.

4. Corneliu s-a uitat þintã la el, s-a
înfricoºat ºi a rãspuns: „Ce este,
Doamne?” ªi îngerul i-a zis: „Rugã-
ciunile ºi milosteniile tale s-au suit
înaintea lui Dumnezeu, ºi El ªi-a adus
aminte de ele.
5. Trimite acum niºte oameni la Iope

ºi cheamã pe Simon, zis ºi Petru.
6. El gãzduieºte la un om numit Simon*

tãbãcarul, a cãrui casã este lângã mare:
acela** îþi va spune ce trebuie sã faci.”

*Cap. 9.43. **Cap. 11.14.

7. Cum a plecat îngerul care vorbise cu
el, Corneliu a chemat douã din slugile
sale ºi un ostaº cucernic din aceia care-i
slujeau în tot timpul;
8. ºi, dupã ce le-a istorisit totul, i-a

trimis la Iope.

Corneliu întors la Dumnezeu
9. A doua zi, când erau pe drum ºi se

apropiau de cetate, Petru s-a* suit sã
se roage pe acoperiºul casei, pe la
ceasul al ºaselea. *Cap. 11.5, etc.

10. L-a ajuns foamea ºi a vrut sã
mãnânce. Pe când îi pregãteau mânca-
rea, a cãzut într-o rãpire sufleteascã.
11. A* vãzut cerul deschis ºi un vas

ca o faþã de masã mare, legatã cu cele
patru colþuri, coborându-se ºi slobo-
zindu-se în jos pe pãmânt.

*Cap. 7.56. Apoc. 19.11.

12. În ea se aflau tot felul de dobi-
toace cu patru picioare ºi târâtoare de
pe pãmânt ºi pãsãrile cerului.
13. ªi un glas i-a zis: „Petre, scoalã-te,

taie ºi mãnâncã.”
14. „Nicidecum, Doamne”, a rãspuns

Petru. „Cãci* niciodatã n-am mâncat
ceva spurcat sau necurat.”

*Lev. 11.4; 20.25. Deut. 14.3,7. Ezec. 4.14.

15. ªi glasul i-a zis iarãºi a doua
oarã: „Ce* a curãþat Dumnezeu, sã nu
numeºti spurcat.” *Mat. 15.11. Vers. 28. 
Rom. 14.14,17,20. 1 Cor. 10.25. 1 Tim. 4.4. Tit 1.15.

16. Lucrul acesta s-a fãcut de trei ori,
ºi îndatã dupã aceea vasul a fost
ridicat iarãºi la cer.
17. Pe când Petru nu ºtia ce sã creadã

despre înþelesul vedeniei pe care o
avusese, iatã cã, oamenii trimiºi de
Corneliu, întrebând de casa lui Simon,
au stat la poartã 
18. ºi au întrebat cu glas tare dacã

Simon, zis ºi Petru, gãzduieºte acolo.
19. ªi, pe când se gândea Petru la

vedenia aceea, Duhul i-a* zis: „Iatã cã
te cautã trei oameni; *Cap. 11.12.

20. scoalã-te*, coboarã-te ºi du-te cu
ei fãrã ºovãire, cãci Eu i-am trimis.”

*Cap. 15.7.

21. Petru deci s-a coborât ºi a zis
oamenilor acelora: „Eu sunt acela pe
care-l cãutaþi; ce pricinã vã aduce?”
22. Ei au rãspuns: „Sutaºul Corneliu*,

om drept ºi temãtor de Dumnezeu ºi
vorbit de bine** de tot neamul iudeilor,
a fost înºtiinþat de Dumnezeu, printr-un
înger sfânt, sã te cheme în casa lui ºi sã
audã cuvintele pe care i le vei spune.”

*Vers. 1,2, etc. **Cap. 22.12.

23. Petru deci i-a chemat înãuntru ºi
i-a gãzduit.
24. A doua zi, s-a sculat ºi a plecat cu

ei. L-au* însoþit ºi câþiva fraþi din Iope.
În cealaltã zi au ajuns la Cezareea.

Corneliu îi aºtepta cu rudele ºi prietenii
de aproape, pe care-i chemase.

*Vers. 45. Cap. 11.12.

25. Când era sã intre Petru, Corneliu,
care-i ieºise înainte, s-a aruncat la
picioarele lui ºi i s-a închinat.
26. Dar Petru l-a ridicat ºi a zis:

„Scoalã-te*, ºi eu sunt om!”
*Cap. 14.14,15. Apoc. 19.10; 22.9.

27. ªi, vorbind cu el, a intrat în casã
ºi a gãsit adunaþi pe mulþi.
28. „ªtiþi”, le-a zis el, „cã* nu este

îngãduit de Lege unui iudeu sã se
însoþeascã împreunã cu unul de alt neam
sau sã vinã la el; dar Dumnezeu** mi-a
arãtat sã nu numesc pe nici un om
spurcat sau necurat. *Ioan 4.9; 18.28.

Cap. 11.3. Gal. 2.12,14. **Cap. 15.8,9. Efes. 3.6.

29. De aceea am venit fãrã cârtire
când m-aþi chemat; vã întreb, dar, cu
ce gând aþi trimis dupã mine?”
30. Corneliu a rãspuns: „Acum patru

zile, chiar în clipa aceasta, mã rugam
în casa mea la ceasul al nouãlea; ºi
iatã cã a stat înaintea mea un* om
cu** o hainã strãlucitoare 

*Cap. 1.10. **Mat. 28.3. Marc. 16.5. Luca 24.4.
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31. ºi a zis: „Cornelie, rugãciunea* ta
a fost ascultatã, ºi** Dumnezeu ªi-a
adus aminte de milosteniile tale.

*Dan. 10.12. Vers. 4, etc. **Evr. 6.10.

32. Trimite, dar, la Iope ºi cheamã pe
Simon, zis ºi Petru; el gãzduieºte în
casa lui Simon tãbãcarul, lângã mare;
când va veni el, îþi va vorbi.”
33. Am trimis îndatã la tine, ºi bine ai

fãcut cã ai venit. Acum, dar, toþi suntem
aici înaintea lui Dumnezeu, ca sã
ascultãm tot ce þi-a poruncit Domnul
sã ne spui.”
34. Atunci Petru a început sã vorbeascã

ºi a zis: „În* adevãr, vãd cã Dumnezeu
nu este pãrtinitor, *Deut. 10.17. 2 
Cron. 19.7. Iov 34.19. Rom. 2.11. Gal. 2.6. Efes. 6.9. Col.
3.25. 1 Pet. 1.17.

35. ci cã, în* orice neam, cine se teme
de El ºi lucreazã neprihãnire este primit
de El. *Cap. 15.9. Rom. 2.13,27; 3.22,29;
10,12,13. 1 Cor. 12.13. Gal. 3.28. Efes. 2.13,18; 3.6.

36. El a trimis Cuvântul Sãu fiilor lui
Israel ºi le-a vestit* Evanghelia pãcii,
prin Isus Hristos, care este** Domnul
tuturor. *Isa. 57.19. Efes. 2.14,16,17.
Col. 1.20. **Mat. 28.18. Rom. 10.12. 1 Cor. 15.27. Efes.
1.20,22. 1 Pet. 3.22. Apoc. 17.14; 19.16.

37. ªtiþi vorba fãcutã prin toatã
Iudeea, începând* din Galileea, în urma
botezului propovãduit de Ioan;

*Luca 4.14.

38. cum Dumnezeu* a uns cu Duhul
Sfânt ºi cu putere pe Isus din Nazaret,
care umbla din loc în loc, fãcea bine
ºi vindeca pe toþi cei ce erau apãsaþi
de diavolul; cãci** Dumnezeu era cu
El. *Luca 4.18. Cap. 2.22; 4.27. Evr. 1.9. **Ioan 3.2.

39. Noi* suntem martori a tot ce a
fãcut El în þara iudeilor ºi în Ieru-
salim. Ei L-au** omorât, atârnându-L
pe lemn. *Cap. 2.20. **Cap. 5.30.

40. Dar Dumnezeu L-a înviat* a treia
zi ºi a îngãduit sã Se arate, *Cap. 2.24.

41. nu* la tot norodul, ci nouã,
martorilor aleºi mai dinainte de Dum-
nezeu, nouã, care** am mâncat ºi am
bãut împreunã cu El dupã ce a înviat
din morþi.

*Ioan 14.17,22. Cap. 13.31. **Luca 24.30,43. Ioan 21.13.

42. Isus ne-a* poruncit sã propovã-
duim norodului ºi sã mãrturisim cã**
El a fost rânduit de Dumnezeu Jude-
cãtorul celor vii† ºi al celor morþi.
*Mat. 28.19,20. Cap. 1.8. **Ioan 5.22,27. Cap. 17.31. †Rom.
14.9,10. 2 Cor. 5.10. 2 Tim. 4.1. 1 Pet. 4.5.

43. Toþi prorocii mãrturisesc despre

El* cã oricine** crede în El capãtã,
prin Numele Lui, iertarea pãcatelor.”
*Isa. 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.

44. Pe când rostea Petru cuvintele
acestea, S-a* coborât Duhul Sfânt peste
toþi cei ce ascultau Cuvântul.

*Cap. 4.31; 8.15-17; 11.15.

45. Toþi credincioºii tãiaþi împrejur
care veniserã cu Petru au rãmas uimiþi*
când au vãzut cã** darul Duhului Sfânt
s-a vãrsat ºi peste Neamuri. *Vers. 23. 

**Cap. 11.18. Gal. 3.14.

46. Cãci îi auzeau vorbind în limbi ºi
mãrind pe Dumnezeu. Atunci Petru a
zis:
47. „Se poate opri apa ca sã nu fie

botezaþi aceºtia care au primit Duhul
Sfânt ca* ºi noi?”

*Cap. 11.17; 15.8,9. Rom. 10.12.

48. ªi a* poruncit sã fie botezaþi în**
Numele Domnului Isus Hristos. Atunci
l-au rugat sã mai rãmânã câteva zile la
ei. *1 Cron. 1.17. **Cap. 2.38; 8.16.

Petru îºi îndreptãþeºte purtarea

111. Apostolii ºi fraþii care erau în
Iudeea, au auzit cã ºi Neamurile

au primit Cuvântul lui Dumnezeu.
2. ªi, când s-a suit Petru la Ierusalim,

îl* mustrau cei tãiaþi împrejur 
*Cap. 10.45. Gal. 2.12.

3. ºi ziceau: „Ai* intrat în casã la
niºte oameni netãiaþi împrejur ºi** ai
mâncat cu ei.” *Cap. 10.28. **Gal. 2.12.

4. Petru a început sã le spunã pe*
rând cele întâmplate. El a zis: *Luca 1.3.

5. „Eram* în cetatea Iope; ºi, pe când
mã rugam, am cãzut într-o rãpire
sufleteascã ºi am avut o vedenie: un
vas ca o faþã de masã mare, legatã cu
cele patru colþuri, se cobora din cer ºi
a venit pânã la mine. *Cap. 10.9, etc.

6. Când m-am uitat în ea, am vãzut
dobitoacele cu patru picioare de pe
pãmânt, fiarele, târâtoarele ºi pãsãrile
cerului.
7. ªi am auzit un glas care mi-a zis:

„Petre, scoalã-te, taie ºi mãnâncã.”
8. Dar eu am rãspuns: „Nicidecum,

Doamne, cãci nimic spurcat sau necurat
n-a intrat vreodatã în gura mea.”
9. ªi glasul mi-a zis a doua oarã din

cer: „Ce a curãþat Dumnezeu, sã nu
numeºti spurcat.”
10. Lucrul acesta s-a fãcut de trei
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ori; apoi toate au fost ridicate iarãºi în
cer.
11. ªi iatã cã îndatã, trei oameni

trimiºi din Cezareea la mine, au stat la
poarta casei în care eram.
12. Duhul mi-a* spus sã plec cu ei,

fãrã sã fac vreo deosebire. Aceºti**
ºase fraþi m-au însoþit ºi ei ºi am intrat
în casa omului.

*Ioan 16.13. Cap. 10.19; 15.7. **Cap. 10.23.

13. El* ne-a istorisit cum a vãzut în
casa lui pe înger stând înaintea lui ºi
zicându-i: „Trimite la Iope ºi cheamã
pe Simon, zis ºi Petru, *Cap. 10.30.

14. care-þi va spune cuvinte prin care
vei fi mântuit tu ºi toatã casa ta.”
15. ªi, cum am început sã vorbesc,

Duhul Sfânt S-a coborât peste ei ca* ºi
peste noi la început. *Cap. 2.4.

16. ªi mi-am adus aminte de vorba
Domnului, cum a zis: „Ioan* a botezat
cu apã, dar voi** veþi fi botezaþi cu
Duhul Sfânt.” *Mat. 3.11. 
Ioan 1.26,33. Cap. 1.5; 19.4. **Isa. 44.3. Ioel 2.28; 3.18.

17. Deci* dacã Dumnezeu le-a dat
acelaºi dar ca ºi nouã, care am crezut
în Domnul Isus Hristos, cine** eram
eu sã mã împotrivesc lui Dumnezeu?”

*Cap. 15.8,9. **Cap. 10.47.

18. Dupã ce au auzit aceste lucruri, 
s-au potolit, au slãvit pe Dumnezeu
ºi au zis: „Dumnezeu a dat deci* ºi
Neamurilor pocãinþã, ca sã aibã viaþa.”

*Rom. 10.12,13; 15.9,16.

Barnaba ºi Saul la Antiohia
19. Cei ce* se împrãºtiaserã, din pricina

prigonirii întâmplate cu prilejul lui
ªtefan, au ajuns pânã în Fenicia, în
Cipru ºi în Antiohia ºi propovãduiau
Cuvântul numai iudeilor. *Cap. 8.1.

20. Totuºi printre ei au fost câþiva
oameni din Cipru ºi din Cirena care au
venit în Antiohia, au vorbit ºi
grecilor* ºi le-au propovãduit Evan-
ghelia Domnului Isus. *Cap. 6.1; 9.29.

21. Mâna* Domnului era cu ei, ºi un
mare numãr de oameni au crezut ºi 
s-au** întors la Domnul.

*Luca 1.66. Cap. 2.47. **Cap. 9.35.

22. Vestea despre ei a ajuns la urechile
Bisericii din Ierusalim ºi au trimis pe
Barnaba* pânã la Antiohia. *Cap. 9.27.

23. Când a ajuns el ºi a vãzut harul lui
Dumnezeu, s-a bucurat ºi i-a îndemnat*
pe toþi sã rãmânã cu inimã hotãrâtã
alipiþi de Domnul. *Cap. 13.43; 14.22.

24. Cãci Barnaba era un om de bine,
plin* de Duhul Sfânt ºi de credinþã.

ªi** destul de mult norod s-a adãugat
la Domnul. *Cap. 6.5. **Vers. 21. Cap. 5.14.

25. Barnaba s-a dus apoi la Tars*, ca
sã caute pe Saul; *Cap. 9.30.

26. ºi, când l-a gãsit, l-a adus la
Antiohia. Un an întreg au luat parte  la
adunãrile bisericii ºi au învãþat pe
mulþi oameni. Pentru întâia datã,
ucenicilor li s-a dat numele de creºtini
în Antiohia.

O foamete prorocitã de Agab
27. În vremea aceea, s-au coborât niºte

proroci* din Ierusalim la Antiohia.
*Cap. 2.17; 13.1; 15.32; 21.9. 1 Cor. 12.28. Efes. 4.11.

28. Unul din ei, numit Agab*, s-a
sculat ºi a vestit, prin Duhul, cã va fi o
foamete mare în toatã lumea. ªi a ºi
fost, în adevãr, în zilele împãratului
Claudiu. *Cap. 21.10.

29. Ucenicii au hotãrât sã trimitã,
fiecare dupã puterea lui, un ajutor*
fraþilor care locuiau în Iudeea,

*Rom. 15.26. 1 Cor. 16.1. 2 Cor. 9.1.

30. ceea ce* au ºi fãcut; ºi au trimis
acest ajutor la prezbiteri1, prin mâna
lui Barnaba ºi a lui Saul. *Cap. 12.25.

Petru izbãvit din temniþã

12 1. Cam pe aceeaºi vreme, împã-
ratul Irod a pus mâinile pe unii

din bisericã, pentru ca sã-i chinuiascã;
2. ºi a ucis cu sabia pe Iacov, fratele*

lui Ioan. *Mat. 4.21; 20.23.

3. Când a vãzut cã lucrul acesta place
iudeilor, a mai pus mâna ºi pe Petru. –
Erau zilele* praznicului Azimelor. –

*Exod 12.14,15; 23.15.

4. Dupã ce l-a prins* ºi l-a bãgat în
temniþã, l-a pus sub paza a patru cete
de câte patru ostaºi, cu gând ca dupã
Paºti sã-l scoatã înaintea norodului.

*Ioan 21.18.

5. Deci Petru era pãzit în temniþã, ºi
biserica nu înceta sã înalþe rugãciuni
cãtre Dumnezeu pentru el.
6. În noaptea zilei când avea de gând

Irod sã-l înfãþiºeze la judecatã, Petru
dormea între doi ostaºi, legat de mâini
cu douã lanþuri; ºi niºte pãzitori
pãzeau temniþa la uºã.
7. ªi iatã, un înger al Domnului a stat

lângã el pe neaºteptate, ºi o luminã a
strãlucit în temniþã. Îngerul* a deºteptat
pe Petru, lovindu-l în coastã, ºi i-a zis:
„Scoalã-te iute!” Lanþurile i-au cãzut
jos de pe mâini. *Cap. 5.19.
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8. Apoi îngerul i-a zis: „Încinge-te ºi
leagã-þi încãlþãmintea.” ªi el a fãcut
aºa. Îngerul i-a mai zis: „Îmbracã-te în
hainã ºi vino dupã mine.”
9. Petru a ieºit afarã* ºi a mers dupã

el, fãrã sã ºtie dacã ce fãcea îngerul
este adevãrat. I se pãrea cã are** o
vedenie. *Ps. 126.1. **Cap. 10.3,17; 11.5.

10. Dupã ce au trecut de straja întâi
ºi a doua, au ajuns la poarta de fier
care dã în cetate, ºi ea* li s-a deschis
singurã; au ieºit ºi au trecut într-o
uliþã. Îndatã, îngerul a plecat de lângã
el. *Cap. 16.26.

11. Când ºi-a venit Petru în fire, a zis:
„Acum vãd cu adevãrat cã Domnul a*
trimis pe îngerul Sãu ºi m-a** scãpat
din mâna lui Irod ºi de la tot ce aºtepta
poporul iudeu.” *Ps. 34.7. Dan. 3.28; 6.22. 
Evr. 1.14. **Iov 5.19. Ps. 33.18,19; 34.22; 41.2; 97.10. 2 Cor.
1.10. 2 Pet. 2.9.

12. Dupã ce ºi-a dat bine seama de
cele întâmplate, s-a* îndreptat spre
casa Mariei, mama lui** Ioan, zis ºi
Marcu, unde erau adunaþi mulþi laolaltã
ºi se rugau†. *Cap. 4.23. **Cap. 15.37. †Vers. 5.

13. A bãtut la uºa care dãdea în
pridvor; ºi o slujnicã, numitã Roda, a
venit sã vadã cine e.
14. A cunoscut glasul lui Petru; ºi, de

bucurie, în loc sã deschidã, a alergat
înãuntru sã dea de veste cã Petru stã
înaintea porþii.
15. „Eºti nebunã!”, i-au zis ei. Dar ea

stãruia ºi spunea cã el este. Ei, dimpotrivã,
ziceau: „Este* îngerul lui.”

*Gen. 48.16. Mat. 18.10.

16. Petru însã bãtea mereu. Au
deschis ºi au rãmas încremeniþi când
l-au vãzut.
17. Petru le-a fãcut* semn cu mâna sã

tacã, le-a istorisit cum îl scosese
Domnul din temniþã ºi a zis: „Spuneþi
lucrul acesta lui Iacov ºi fraþilor.”
Apoi a ieºit ºi s-a dus în alt loc.

*Cap. 13.16; 19.33; 21.40.

18. Când s-a fãcut ziuã, ostaºii au
fost într-o mare fierbere, ca sã ºtie ce
s-a fãcut Petru.
19. Irod, dupã ce l-a cãutat în toate

pãrþile, ºi nu l-a aflat, a luat la cercetare
pe pãzitori ºi a poruncit sã-i omoare. În
urmã s-a coborât din Iudeea la Cezareea,
ca sã rãmânã acolo.

Moartea lui Irod
20. Irod era foarte mâniat pe cei din

Tir ºi din Sidon. Dar aceºtia au venit

toþi într-un gând la el; ºi, dupã ce au
câºtigat de partea lor pe Blast, care era
mai mare peste odaia de dormit a
împãratului, au cerut pace, pentru cã
þara* lor se hrãnea din þara împãra-
tului. *1 Împ. 5.9,11. Ezec. 27.17.

21. Într-o zi anumitã, Irod s-a îmbrãcat
cu hainele lui împãrãteºti, a ºezut pe
scaunul lui împãrãtesc ºi le vorbea.
22. Norodul a strigat: „Glas de Dum-

nezeu, nu de om!”
23. Îndatã l-a* lovit un înger al

Domnului, pentru cã nu** dãduse
slavã lui Dumnezeu. ªi a murit mâncat
de viermi. *1 Sam. 25.38. 2 Sam. 24.17. **Ps. 115.1.

24. Însã Cuvântul* lui Dumnezeu se
rãspândea tot mai mult, ºi numãrul
ucenicilor se mãrea.

*Isa. 55.11. Cap. 6.7; 19.20. Col. 1.6.

25. Barnaba ºi Saul, dupã ce ºi-au
împlinit însãrcinarea, s-au întors din
Ierusalim, luând* cu ei pe Ioan**, zis
ºi Marcu. *Cap. 13.5,13; 15.37. **Vers. 12.

Barnaba ºi Saul – Elima

131. În* Biserica din Antiohia
erau niºte proroci ºi învãþãtori:

Barnaba**, Simon, numit Niger, Luciu†
din Cirena, Manaen, care fusese crescut
împreunã cu cârmuitorul Irod, ºi Saul.

*Cap. 11.27; 14.26; 15.35. **Cap. 11.22-26. †Rom. 16.21.

2. Pe când slujeau Domnului ºi posteau,
Duhul Sfânt a zis: „Puneþi-Mi deoparte*
pe Barnaba ºi pe Saul, pentru lucrarea
la** care i-am chemat.” *Num. 8.14. 
Cap. 9.15; 22.21. Rom. 1.1. Gal. 1.15; 2.9. **Mat. 9.38. 
Cap. 14.26. Rom. 10.15. Efes. 3.7,8. 1 Tim. 2.7. 2 Tim. 1.11.
Evr. 5.4.

3. Atunci, dupã ce au postit* ºi s-au
rugat, ºi-au pus mâinile peste ei ºi 
i-au lãsat sã plece. *Cap. 6.6.

4. Barnaba ºi Saul, trimiºi de Duhul
Sfânt, s-au coborât la Seleucia, ºi de
acolo au plecat cu corabia la Cipru*.

*Cap. 4.36.

5. Ajunºi la Salamina, au vestit*
Cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile
iudeilor. Aveau de slujitor pe Ioan**.

*Vers. 46. **Cap. 12.25; 15.37.

6. Dupã ce au strãbãtut toatã insula
pânã la Pafos, au întâlnit pe un* vrãjitor,
proroc mincinos, un iudeu cu numele
Bar-Isus, *Cap. 8.9.

7. care era cu dregãtorul Sergius Paulus,
un om înþelept. Acesta din urmã a chemat
pe Barnaba ºi pe Saul ºi ºi-a arãtat
dorinþa sã audã Cuvântul lui Dumnezeu.
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8. Dar Elima*, vrãjitorul – cãci aºa se
tâlcuieºte numele lui – le stãtea împo-
trivã ºi cãuta sã abatã pe dregãtor de la
credinþã. *Exod 7.11. 2 Tim. 3.8.

9. Atunci Saul, care se mai numeºte
ºi Pavel, fiind plin* de Duhul Sfânt, 
s-a uitat þintã la el *Cap. 4.8.

10. ºi a zis: „Om plin de toatã viclenia
ºi de toatã rãutatea, fiul* dracului,
vrãjmaº al oricãrei neprihãniri, nu mai
încetezi tu sã strâmbi cãile drepte ale
Domnului? *Mat. 13.38. Ioan 8.44. 1 Ioan 3.8.

11. Acum, iatã cã mâna* Domnului
este împotriva ta: vei fi orb ºi nu vei
vedea soarele pânã la o vreme.” Îndatã
a cãzut peste el ceaþã ºi întuneric ºi
cãuta bâjbâind niºte oameni care sã-l
ducã de mânã. *Exod 9.3. 1 Sam. 5.6.

12. Atunci dregãtorul, când a vãzut
ce se întâmplase, a crezut ºi a rãmas
uimit de învãþãtura Domnului.

Pavel în Perga ºi în Antiohia Pisidiei
13. Pavel ºi tovarãºii lui au pornit cu

corabia din Pafos ºi s-au dus la Perga
în Pamfilia. Ioan* s-a despãrþit de ei ºi
s-a întors la Ierusalim. *Cap. 15.38.

14. Din Perga ºi-au urmat drumul
înainte ºi au ajuns la Antiohia din
Pisidia.

În ziua Sabatului, au intrat* în sina-
gogã ºi au ºezut jos. *Cap. 16.13; 17.2; 18.4.

15. Dupã* citirea Legii ºi a Prorocilor,
fruntaºii sinagogii au trimis sã le zicã:
„Fraþilor, dacã aveþi un cuvânt** de
îndemn pentru norod, vorbiþi.”

*Luca 4.16. Vers. 27. **Evr. 13.22.

16. Pavel s-a sculat, a fãcut* semn cu
mâna ºi a zis: „Bãrbaþi israeliþi ºi voi
care** vã temeþi de Dumnezeu, ascul-
taþi! *Cap. 12.17. **Vers. 26,42,43. Cap. 10.35.

17. Dumnezeul acestui popor, Israel,
a* ales pe pãrinþii noºtri. A ridicat la
cinste pe norodul acesta**, în timpul
ºederii lui în þara Egiptului, ºi† l-a
scos din Egipt cu braþul Sãu cel
puternic. *Deut. 7.6,7. 
**Exod 1.1. Ps. 105.23,24. Cap. 7.17. †Exod 6.6; 13.14,16.

18. Timp* de aproape patruzeci de
ani, le-a suferit purtarea în pustiu.

*Exod 16.35. Num. 14.33,34. Ps. 95.9,10. Cap. 7.36.

19. ªi, dupã ce a nimicit* ºapte
popoare în þara Canaanului, le-a** dat
de moºtenire pãmântul lor, pentru
aproape patru sute cincizeci de ani.

*Deut. 7.1. **Ios. 14.1,2. Ps. 78.55.

20. Dupã aceste lucruri, le-a* dat
judecãtori, pânã** la prorocul Samuel.

*Judc. 2.16. **1 Sam. 3.20.

21. Ei au cerut atunci* un împãrat. ªi,
timp de aproape patruzeci de ani,
Dumnezeu le-a dat pe Saul, fiul lui
Chis, din seminþia lui Beniamin;

*1 Sam. 8.5; 10.1.

22. apoi l-a înlãturat* ºi le-a** ridicat
împãrat pe David, despre care a mãrtu-
risit astfel: „Am† gãsit pe David, fiul
lui Iese, om†† dupã inima Mea, care
va împlini toate voile Mele.”

*1 Sam. 15.23,26,28; 16.1. Osea 13.11. **1 Sam. 16.13. 2
Sam. 2.4; 5.3. †Ps. 89.20. ††1 Sam. 13.14. Cap. 7.46.

23. Din* sãmânþa lui David, Dum-
nezeu, dupã fãgãduinþa** Sa, a ridicat
lui Israel un Mântuitor†, care este
Isus. *Isa. 11.1. Luca 1.32,69. Cap. 2.30. Rom. 1.3. 
**2 Sam. 7.12. Ps. 132.11. †Mat. 1.21. Rom. 11.26.

24. Înainte* de venirea Lui, Ioan
propovãduise botezul pocãinþei la tot
norodul lui Israel. *Mat. 3.1. Luca 3.3.

25. ªi Ioan, când era la sfârºitul
însãrcinãrii lui, zicea: „Cine* credeþi
cã sunt eu? Nu sunt Acela; ci iatã cã
dupã mine vine Unul, cãruia eu nu
sunt vrednic sã-I dezleg încãlþãmintea
picioarelor.”

*Mat. 3.11. Marc. 1.7. Luca 3.16. Ioan 1.20,27.

26. Fraþilor, fii ai neamului lui Avraam,
ºi cei ce vã temeþi de Dumnezeu, vouã*
v-a fost trimis Cuvântul acestei mântuiri.

*Mat. 10.6. Luca 24.47. Vers. 46. Cap. 3.26.

27. Cãci locuitorii din Ierusalim ºi mai
marii lor n-au cunoscut* pe Isus; ºi, prin
faptul cã L-au osândit, au împlinit**
cuvintele Prorocilor, care† se citesc în
fiecare Sabat. *Luca 23.34. Cap. 3.17.
1 Cor. 2.8. **Vers. 14,15. Cap. 15.21. †Luca 24.20,44. Cap.
26.22; 28.23.

28. Mãcar* cã n-au gãsit în El nici o
vinã de moarte, totuºi** ei au cerut lui
Pilat sã-L omoare. *Mat. 27.22. 
Marc. 15.13,14. Luca 23.21,22. Ioan 19.6,15. **Cap. 3.13,14.

29. ªi*, dupã ce au împlinit tot ce
este scris despre El, L-au dat jos** de
pe lemn ºi L-au pus într-un mormânt.
*Luca 18.31; 24.44. Ioan 19.28,30,36,37. **Mat. 27.59. Marc.
15.46. Luca 23.53. Ioan 19.38.

30. Dar* Dumnezeu L-a înviat din
morþi. *Mat. 28.6. Cap. 2.24; 3.13,15,26; 5.30.

31. El* S-a arãtat, timp de mai multe
zile, celor ce se suiserã cu El din**
Galileea la Ierusalim ºi care† acum
sunt martorii Lui înaintea norodului.
*Mat. 28.16. Cap. 1.3. 1 Cor. 15.5-7. **Cap. 1.11. †Cap. 1.8;
2.32; 3.15; 5.32.

32. ªi noi vã aducem vestea aceasta
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bunã cã fãgãduinþa* fãcutã pãrinþilor
noºtri,

*Gen. 3.15; 12.3; 22.18. Cap. 26.6. Rom. 4.13. Gal. 3.16.

33. Dumnezeu a împlinit-o pentru
noi, copiii lor, înviind pe Isus; dupã
cum este scris în psalmul al doilea:
„Tu* eºti Fiul Meu, astãzi Te-am
nãscut.” *Ps. 2.7. Evr. 1.5; 5.5.

34. Cã L-a înviat din morþi, aºa cã nu
Se va mai întoarce în putrezire, a spus-o
când a zis: „Vã voi* împlini, cu toatã
credincioºia, fãgãduinþele sfinte pe care
le-am fãcut lui David.” *Isa. 55.3.

35. De aceea mai zice ºi în alt Psalm:
„Nu* vei îngãdui ca sfântul Tãu sã vadã
putrezirea.” *Ps. 16.10. Cap. 2.31.
36. ªi David, dupã ce a slujit celor

din vremea lui, dupã planul lui Dum-
nezeu, a murit*, a fost îngropat lângã
pãrinþii sãi ºi a vãzut putrezirea.

*1 Împ. 2.10. Cap. 2.29.

37. Dar Acela, pe care L-a înviat Dum-
nezeu, n-a vãzut putrezirea.
38. Sã ºtiþi, dar, fraþilor, cã în El* vi

se vesteºte iertarea pãcatelor;
*Ier. 31.34. Dan. 9.24. Luca 24.47. 1 Ioan 2.12.

39. ºi oricine crede este iertat prin
El* de toate lucrurile de care n-aþi
putut fi iertaþi prin Legea lui Moise.

*Isa. 53.11. Rom. 3.28; 8.3. Evr. 7.19.

40. Astfel, luaþi seama sã nu vi se
întâmple ce se spune în Proroci*:

*Isa. 29.14. Hab. 1.5.

41. „Uitaþi-vã, dispreþuitorilor, miraþi-vã
ºi pieriþi; cãci în zilele voastre, am sã fac
o lucrare pe care n-o veþi crede nicidecum
dacã v-ar istorisi-o cineva.” 

Prigonirile iudeilor
42. Când au ieºit afarã, Neamurile 

i-au rugat sã le vorbeascã ºi în Sabatul
viitor despre aceleaºi lucruri.
43. ªi, dupã ce s-a împrãºtiat adunarea,

mulþi din iudei ºi din prozeliþii evlavioºi
au mers dupã Pavel ºi Barnaba, care
stãteau de vorbã cu ei ºi-i* îndemnau sã
stãruie în harul** lui Dumnezeu.

*Cap. 11.23; 14.22. **Tit 2.11. Evr. 12.15. 1 Pet. 5.12.

44. În Sabatul viitor, aproape toatã
cetatea s-a adunat ca sã audã Cuvântul
lui Dumnezeu.
45. Iudeii, când au vãzut noroadele, s-au

umplut de pizmã, vorbeau împotriva
celor spuse* de Pavel ºi-l batjocoreau.

*Cap. 18.6. 1 Pet. 4.4. Iuda 10.

46. Dar Pavel ºi Barnaba le-au zis cu
îndrãznealã: „Cuvântul lui Dumnezeu

trebuia* vestit mai întâi vouã; dar**
fiindcã voi nu-l primiþi ºi singuri vã
judecaþi nevrednici de viaþa veºnicã,
iatã cã ne întoarcem† spre Neamuri.

*Vers. 26. Mat. 10.6. Cap. 3.26. Rom. 1.16. 
**Exod 32.10. Deut. 32.21. Isa. 55.5. Mat. 21.43. Rom. 10.19.
†Cap. 18.6; 28.28.

47. Cãci aºa ne-a poruncit Domnul: 
„Te-am* pus ca sã fii Lumina Neamu-
rilor, ca sã duci mântuirea pânã la
marginile pãmântului.”

*Isa. 42.6; 49.6. Luca 2.32.

48. Neamurile se bucurau când au auzit
lucrul acesta ºi preamãreau Cuvântul
Domnului. ªi* toþi cei ce erau rânduiþi
sã capete viaþa veºnicã au crezut.

*Cap. 2.47.

49. Cuvântul Domnului se rãspândea
în toatã þara.
50. Dar iudeii au întãrâtat pe femeile

cucernice cu vazã ºi pe fruntaºii cetãþii,
au stârnit* o prigonire împotriva lui
Pavel ºi Barnaba ºi i-au izgonit din
hotarele lor. *2 Tim. 3.11.

51. Pavel* ºi Barnaba au scuturat
praful de pe picioare împotriva lor ºi
s-au dus în Iconia,

*Mat. 10.14. Marc. 6.11. Luca 9.5. Cap. 18.6.

52. în timp ce ucenicii erau plini* de
bucurie ºi de Duhul Sfânt.

*Mat. 5.12. Ioan 16.22. Cap. 2.46.

Pavel în Iconia

141. În Iconia, Pavel ºi Barnaba au
intrat în sinagoga iudeilor ºi au

vorbit în aºa fel, cã o mare mulþime de
iudei ºi de greci au crezut.
2. Dar iudeii care n-au crezut au întãrâtat

ºi au rãzvrãtit sufletele Neamurilor împo-
triva fraþilor.
3. Totuºi au rãmas destul de multã vreme

în Iconia ºi vorbeau cu îndrãznealã în
Domnul, care* adeverea Cuvântul privitor
la harul Sãu ºi îngãduia sã se facã semne
ºi minuni prin mâinile lor.

*Marc. 16.20. Evr. 2.4.

4. Mulþimea din cetate s-a dezbinat:
unii erau cu iudeii, alþii cu apostolii*.

*Cap. 13.3.

5. Neamurile ºi iudeii, în învoire cu
mai marii lor, s-au pus în miºcare, ca
sã-i* batjocoreascã ºi sã-i ucidã cu
pietre. *2 Tim. 3.11.

6. Pavel ºi Barnaba au înþeles lucrul
acesta ºi au fugit* în cetãþile Licaoniei:
Listra ºi Derbe ºi în þinutul dimprejur.

*Mat. 10.23.

7. ªi au propovãduit Evanghelia acolo.
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Vindecarea unui olog
8. În* Listra era un om neputincios

de picioare, olog din naºtere, care nu
umblase niciodatã. *Cap. 3.2.

9. El ºedea jos ºi asculta pe Pavel
când vorbea. Pavel s-a uitat þintã la el
ºi, fiindcã a vãzut* cã are credinþã ca
sã fie tãmãduit, *Mat. 8.10; 9.28,29.

10. a zis cu glas tare: „Scoalã-te* drept
în picioare.” ªi el s-a sculat dintr-o
sãriturã ºi a început sã umble. *Isa. 35.6.

11. La vederea celor fãcute de Pavel,
noroadele ºi-au ridicat glasul ºi au
zis în limba licaoneanã: „Zeii* s-au
coborât la noi în chip omenesc.”

*Cap. 8.10; 28.6.

12. Pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar
pe Pavel, Mercur, pentru cã mânuia
Cuvântul.
13. Preotul lui Jupiter, al cãrui

templu era la intrarea cetãþii, a adus
tauri ºi cununi înaintea porþilor ºi
voia* sã le aducã jertfã, împreunã cu
noroadele. *Dan. 2.46.

14. Apostolii Barnaba ºi Pavel, când
au auzit lucrul acesta, ºi-au* rupt
hainele, au sãrit în mijlocul norodului
ºi au strigat: *Mat. 26.65.

15. „Oamenilor, de* ce faceþi lucrul
acesta? ªi noi suntem** oameni de
aceeaºi fire cu voi; noi vã aducem o
veste bunã, ca sã vã întoarceþi de la
aceste lucruri deºarte† la†† Dumnezeul
cel Viu, care*† a fãcut cerul, pãmântul
ºi marea ºi tot ce este în ele.
*Cap. 10.26. **Iac. 5.17. Apoc. 19.10. †1 Sam. 12.21. 1 Împ.
16.13. Ier. 14.22. Amos 2.4. 1 Cor. 8.4. ††1 Tes. 1.9. *†Gen.
1.1. Ps. 33.6; 146.6. Apoc. 14.7.

16. El*, în veacurile trecute, a lãsat
pe toate neamurile sã umble pe cãile
lor, *Ps. 81.12. Cap. 17.30. 1 Pet. 4.3.

17. mãcar cã*, drept vorbind, nu S-a
lãsat fãrã mãrturie, întrucât v-a fãcut
bine, v-a trimis** ploi din cer ºi timpuri
roditoare, v-a dat hranã din belºug ºi
v-a umplut inimile de bucurie.”

*Cap. 17.27. Rom. 1.20. **Lev. 26.4. Deut. 11.14; 28.12.
Iov 5.10. Ps. 65.10; 68.9; 147.8. Ier. 14.22. Mat. 5.45.

18. Abia au putut sã împiedice, cu
vorbele acestea, pe noroade, sã le
aducã jertfã.

Pavel în Derbe ºi Antiohia
19. Atunci au venit pe neaºteptate din*

Antiohia ºi Iconia niºte iudei care au
aþâþat pe noroade. Aceºtia, dupã ce au
împroºcat** pe Pavel cu pietre, l-au
târât afarã din cetate, crezând cã a murit.

*Cap. 13.45. **2 Cor. 11.25. 2 Tim. 3.11.

20. Când l-au înconjurat însã uce-
nicii, Pavel s-a sculat ºi a intrat în
cetate.

A doua zi, a plecat cu Barnaba la
Derbe.
21. Dupã ce au propovãduit Evan-

ghelia în cetatea aceasta ºi* au fãcut
mulþi ucenici, s-au întors la Listra, la
Iconia ºi la Antiohia, *Mat. 28.19.

22. întãrind sufletele ucenicilor. El îi
îndemna* sã stãruie în credinþã ºi spunea
cã în Împãrãþia lui Dumnezeu trebuie**
sã intrãm prin multe necazuri.

*Cap. 11.23; 13.43. **Mat. 10.38; 
16.24. Luca 22.28,29. Rom. 8.17. 2 Tim. 2.11,12; 3.12.

23. Au* rânduit prezbiteri în fiecare
bisericã ºi, dupã ce s-au rugat ºi au
postit, i-au încredinþat în mâna Dom-
nului, în care crezuserã. *Tit 1.5.

24. Au trecut apoi prin Pisidia, au
venit în Pamfilia,
25. au vestit Cuvântul în Perga ºi 

s-au coborât la Atalia.
26. De* acolo au mers cu corabia la

Antiohia, de unde fuseserã încredin-
þaþi** în grija harului lui Dumnezeu,
pentru lucrarea pe care o sãvârºiserã.

*Cap. 13.1,3. **Cap. 15.40.

27. Dupã venirea lor, au adunat bise-
rica ºi au* istorisit tot ce fãcuse Dum-
nezeu prin ei ºi cum deschisese**
Neamurilor uºa credinþei. *Cap. 15.4,12; 
21.19. **1 Cor. 16.9. 2 Cor. 2.12. Col. 4.3. Apoc. 3.8.

28. ªi au rãmas destul de multã vreme
acolo cu ucenicii.

Adunarea Bisericii din Ierusalim

15 1. Câþiva* oameni, veniþi din
Iudeea, învãþau pe fraþi ºi ziceau:

„Dacã** nu sunteþi tãiaþi împrejur
dupã† obiceiul lui Moise, nu puteþi fi
mântuiþi.” *Gal. 2.12. **Ioan 7.22. Vers. 5. 
Gal. 5.2. Filp. 3.2. Col. 2.8,11,16. †Gen. 17.10. Lev. 12.3.

2. Pavel ºi Barnaba au avut cu ei un
viu schimb de vorbe ºi pãreri deose-
bite; ºi fraþii au hotãrât ca Pavel ºi
Barnaba ºi câþiva dintre ei, sã* se suie
la Ierusalim la apostoli ºi prezbiteri,
ca sã-i întrebe asupra acestei neînþele-
geri. *Gal. 2.1.

3. Dupã ce au fost petrecuþi* de
bisericã pânã afarã din cetate, ºi-au
urmat drumul prin Fenicia ºi Samaria,
istorisind** întoarcerea Neamurilor la
Dumnezeu; ºi au fãcut o mare bucurie
tuturor fraþilor.

*Rom. 15.24. 1 Cor. 16.6,11. **Cap. 14.27.

4. Când au ajuns la Ierusalim, au
fost primiþi de bisericã, de apostoli
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ºi de prezbiteri, ºi au* istorisit tot ce
fãcuse Dumnezeu prin ei.

*Vers. 12. Cap. 14.27; 21.19.

5. Atunci unii din partida fariseilor,
care crezuserã, s-au ridicat ºi au zis cã*
Neamurile trebuie sã fie tãiate împrejur
ºi sã li se cearã sã pãzeascã Legea lui
Moise. *Vers. 1.

6. Apostolii ºi prezbiterii s-au adunat
laolaltã, ca sã vadã ce este de fãcut.
7. Dupã ce s-a fãcut multã vorbã, s-a

sculat Petru ºi le-a zis:
„Fraþilor*, ºtiþi cã Dumnezeu, de o

bunã bucatã de vreme, a fãcut o alegere
între voi, ca, prin gura mea, Neamurile
sã audã cuvântul Evangheliei ºi sã
creadã. *Cap. 10.20; 11.12.

8. ªi Dumnezeu, care cunoaºte* inimile,
a mãrturisit pentru ei ºi le-a dat** Duhul
Sfânt ca ºi nouã.

*1 Cron. 28.9. Cap. 1.24. **Cap. 10.44.

9. N-a fãcut nici* o deosebire între
noi ºi ei, întrucât le-a curãþat** inimile
prin credinþã. *Rom. 10.11. **Cap. 10.15,28,43. 
1 Cor. 1.2. 1 Pet. 1.22.

10. Acum, dar, de ce ispitiþi pe Dum-
nezeu ºi* puneþi pe grumazul uceni-
cilor un jug pe care nici pãrinþii noºtri,
nici noi nu l-am putut purta?

*Mat. 23.4. Gal. 5.1.

11. Ci credem* cã noi, ca ºi ei,
suntem mântuiþi prin harul Domnului
Isus.” *Rom. 3.24. Efes. 2.8. Tit 2.11; 3.4,5.

12. Toatã adunarea a tãcut* ºi a
ascultat pe Barnaba ºi pe Pavel, care
au istorisit toate semnele ºi minunile
pe care le fãcuse Dumnezeu prin ei în
mijlocul Neamurilor. *Cap. 14.27.

Hotãrârea bisericii
13. Când au încetat ei de vorbit, Iacov

a* luat cuvântul ºi a zis:
„Fraþilor, ascultaþi-mã! *Cap. 12.17.

14. Simon* a spus cum mai întâi
Dumnezeu ªi-a aruncat privirile peste
Neamuri, ca sã aleagã din mijlocul lor
un popor care sã-I poarte Numele.

*Vers. 7.

15. ªi cu faptul acesta se potrivesc
cuvintele prorocilor, dupã cum este
scris:
16. „Dupã* aceea Mã voi întoarce ºi

voi ridica din nou cortul lui David din
prãbuºirea lui, îi voi zidi dãrâmãturile
ºi-l voi înãlþa din nou: *Amos 9.11,12.

17. pentru ca rãmãºiþa de oameni sã
caute pe Domnul, ca ºi toate Neamurile
peste care este chemat Numele Meu,
18. zice Domnul, care face aceste

lucruri ºi cãruia Îi sunt cunoscute din
veºnicie.”
19. De aceea, eu* sunt de pãrere sã nu

se punã greutãþi acelora dintre Neamuri
care se** întorc la Dumnezeu;

*Vers. 28. **1 Tes. 1.9.

20. ci sã li se scrie doar sã se fereascã
de* pângãririle idolilor, de** curvie,
de dobitoace sugrumate ºi† de sânge.
*Gen. 35.2. Exod 20.3,23. Ezec. 20.30. 1 Cor. 8.1; 10.20,28.
Apoc. 2.14,20. **1 Cor. 6.9,18. Gal. 5.19. Efes. 5.3. Col. 3.5.
1 Tes. 4.3. 1 Pet. 4.3. †Gen. 9.4. Lev. 3.17. Deut. 12.16,23.

21. Cãci încã din vechime, Moise are
în fiecare cetate oameni care-l propo-
vãduiesc, fiindcã este citit* în sina-
gogi în toate zilele de Sabat.”

*Cap. 13.15,27.

22. Atunci apostolii ºi prezbiterii1 ºi
întreaga bisericã au gãsit cu cale sã
aleagã vreo câþiva dintre ei ºi sã-i
trimitã la Antiohia, împreunã cu Pavel
ºi Barnaba. ªi au ales pe Iuda, zis ºi
Barsaba*, ºi pe Sila, oameni cu vazã
între fraþi. *Cap. 1.26.

23. ªi au scris astfel prin ei: 
„Apostolii, prezbiterii1 ºi fraþii: cãtre

fraþii dintre Neamuri care sunt în
Antiohia, în Siria ºi în Cilicia, plecã-
ciune!
24. Fiindcã am auzit cã unii*, plecaþi

dintre noi fãrã vreo însãrcinare din
partea noastrã, v-au tulburat prin vor-
birile lor ºi v-au zdruncinat sufletele,
zicând sã vã tãiaþi împrejur ºi sã pãziþi
Legea; *Vers. 1. Gal. 2.4; 5.12. Tit 1.10,11.

25. noi, dupã ce ne-am adunat cu toþii
laolaltã, cu un gând, am gãsit cu cale
sã alegem niºte oameni ºi sã-i trimitem
la voi împreunã cu preaiubiþii noºtri
Barnaba ºi Pavel,
26. oamenii* aceºtia care ºi-au pus

în joc viaþa pentru Numele Domnului
nostru Isus Hristos.

*Cap. 13.50; 14.19. 1 Cor. 15.30. 2 Cor. 11.23,26.

27. Am trimis, dar, pe Iuda ºi pe Sila,
care vã vor spune prin viu grai aceleaºi
lucruri.
28. Cãci s-a pãrut nimerit Duhului

Sfânt ºi nouã sã nu mai punem peste
voi nici o altã greutate decât ceea ce
trebuie,
29. adicã: sã* vã feriþi de lucrurile

jertfite idolilor, de sânge**, de dobi-
toace sugrumate ºi de curvie, lucruri
de care, dacã vã veþi pãzi, va fi bine de
voi. Fiþi sãnãtoºi!”

*Vers. 20. Cap. 21.25. Apoc. 2.14,20. **Lev. 17.14.
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Hotãrârea adusã în Antiohia
30. Ei deci ºi-au luat rãmas bun de la

bisericã ºi s-au dus la Antiohia, unde
au dat epistola mulþimii adunate.
31. Dupã ce au citit-o, fraþii s-au

bucurat de îmbãrbãtarea pe care le-o
aducea.
32. Iuda ºi Sila, care ºi ei erau proroci,

au* îndemnat pe fraþi ºi i-au întãrit cu
multe cuvinte. *Cap. 14.22; 18.23.

33. Dupã câtãva vreme, fraþii i-au*
lãsat sã se întoarcã în pace la aceia de
care fuseserã trimiºi. *1 Cor. 16.11. Evr. 11.31.

34. Totuºi Sila a gãsit cu cale sã
rãmânã acolo.
35. Pavel* ºi Barnaba au rãmas în

Antiohia ºi învãþau pe norod ºi
propovãduiau, cu mulþi alþii, Cuvântul
Domnului. *Cap. 13.l.

Pavel cerceteazã bisericile
36. Dupã câteva zile, Pavel a zis lui

Barnaba: „Sã ne întoarcem ºi sã
mergem pe la fraþii din* toate cetãþile
în care am vestit Cuvântul Domnului,
ca sã vedem ce mai fac.”

*Cap. 13.4,13,14,51; 14.1,6,24,25.

37. Barnaba voia sã ia cu el ºi pe
Ioan*, numit Marcu; *Cap. 12.12,25; 13.5. 
Co1. 4.10. 2 Tim. 4.11. Film. 24.

38. dar Pavel socotea cã nu este bine
sã ia cu ei pe acela care îi* pãrãsise din
Pamfilia ºi nu-i însoþise în lucrarea
lor. *Cap. 13.13.

39. Neînþelegerea aceasta a fost
destul de mare, ca sã-i facã sã se
despartã unul de altul. Barnaba a luat
cu el pe Marcu ºi a plecat cu corabia la
Cipru.
40. Pavel ºi-a ales pe Sila ºi a plecat,

dupã ce a fost încredinþat* de fraþi în
grija harului Domnului. *Cap. 14.26.

41. El a strãbãtut Siria ºi Cilicia,
întãrind* bisericile. *Cap. 16.5.

Timotei – Vedenia lui Pavel

161. În urmã, Pavel s-a dus la
Derbe* ºi la Listra. ªi iatã cã

acolo era un ucenic, numit** Timotei,
fiul† unei iudeice credincioase ºi al unui
tatã grec. *Cap. 14.6. **Cap. 19.22. Rom. 16.21. 
1 Cor. 4.17. Filp. 2.19. 1 Tes. 3.2. 1 Tim. 1.2. 2 Tim. 1.2. †2
Tim. 1.5.

2. Fraþii* din Listra ºi Iconia îl vorbeau
de bine. *Cap. 6.3.

3. Pavel a vrut sã-l ia cu el; ºi, dupã
ce l-a luat*, l-a tãiat împrejur, din

pricina iudeilor care erau în acele
locuri; cãci toþi ºtiau cã tatãl lui era
grec. *1 Cor. 9.20. Gal. 2.3; 5.2.

4. Pe când trecea prin cetãþi, învãþa
pe fraþi sã pãzeascã hotãrârile* apos-
tolilor ºi prezbiterilor din Ierusalim.

*Cap. 15.28,29.

5. Bisericile* se întãreau în credinþã
ºi sporeau la numãr din zi în zi.

*Cap. 15.41.

6. Fiindcã au fost opriþi de Duhul
Sfânt sã vesteascã Cuvântul în Asia,
au trecut prin þinutul Frigiei ºi Gala-
tiei.
7. Ajunºi lângã Misia, se pregãteau sã

intre în Bitinia; dar Duhul lui Isus nu 
le-a dat voie.
8. Au trecut atunci prin Misia ºi 

s-au* coborât la Troa.
*2 Cor. 2.12. 2 Tim. 4.13.

9. Noaptea, Pavel a avut o vedenie: un
om* din** Macedonia stãtea în picioare
ºi i-a fãcut urmãtoarea rugãminte:
„Treci în Macedonia ºi ajutã-ne!”

*Cap. 10.30. **2 Cor. 2.13.

10. Dupã vedenia aceasta a lui Pavel,
am cãutat îndatã sã ne ducem în
Macedonia, cãci înþelegeam cã Dom-
nul ne cheamã sã le vestim Evanghelia.

Pavel la Filipi – Lidia
11. Dupã ce am pornit din Troa, am

mers cu corabia drept la Samotracia, ºi
a doua zi ne-am oprit la Neapolis.
12. De acolo ne-am dus la Filipi*,

care este cea dintâi cetate dintr-un
þinut al Macedoniei ºi o colonie
romanã. În cetatea aceasta am stat
câteva zile. *Filip. 1.1.

13. În ziua Sabatului am ieºit afarã pe
poarta cetãþii, lângã un râu, unde
credeam cã se aflã un loc de rugãciune.
Am ºezut jos ºi am vorbit femeilor
care erau adunate laolaltã.
14. Una din ele, numitã Lidia, vânzã-

toare de purpurã, din cetatea Tiatira,
era o femeie temãtoare de Dumnezeu
ºi asculta. Domnul i-a* deschis inima,
ca sã ia aminte la cele ce spunea
Pavel. *Luca 24.45.

15. Dupã ce a fost botezatã, ea ºi casa
ei, ne-a rugat ºi ne-a zis: „Dacã mã
socotiþi credincioasã Domnului, intraþi
ºi rãmâneþi în casa mea.” ªi ne-a* silit
sã intrãm.s

*Gen. 19.3; 33.11. Judc. 19.21. Luca 24.29. Evr. 13.2.
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O slujnicã ghicitoare – 
Temnicerul din Filipi

16. Pe când ne duceam la locul de
rugãciune, ne-a ieºit înainte o roabã
care* avea un duh de ghicire1. Prin
ghicire, ea aducea mult câºtig** stãpâ-
nilor ei. *1 Sam. 28.7. **Cap. 19.24.

17. Roaba aceasta s-a luat dupã Pavel
ºi dupã noi ºi striga: „Oamenii aceºtia
sunt robii Dumnezeului celui Preaînalt
ºi ei vã vestesc calea mântuirii.”
18. Aºa a fãcut ea timp de mai multe

zile. Pavel, necãjit*, s-a întors ºi a zis
duhului: „În Numele lui Isus Hristos
îþi poruncesc sã ieºi din ea.” ªi** a
ieºit chiar în ceasul acela.

*Marc. 1.25,34. **Marc. 16.17.

19. Când au vãzut* stãpânii roabei cã 
s-a dus nãdejdea câºtigului lor, au pus
mâna** pe Pavel ºi pe Sila ºi i-au†
târât în piaþã înaintea fruntaºilor.

*Cap. 19.25,26. **2 Cor. 6.5. †Mat. 10.18.

20. I-au dat pe mâna dregãtorilor ºi
au zis: „Oamenii aceºtia ne tulburã*
cetatea; sunt niºte iudei,

*1 Împ. 18.17. Cap. 17.6.

21. care vestesc niºte obiceiuri pe
care noi, romanii, nu trebuie nici sã le
primim, nici sã le urmãm.”
22. Norodul s-a ridicat ºi el împotriva

lor, ºi dregãtorii au pus sã le smulgã
hainele de pe ei ºi au* poruncit sã-i
batã cu nuiele. *2 Cor. 6.5; 11.23,25; 1 Tes. 2.2.

23. Dupã ce le-au dat multe lovituri, 
i-au aruncat în temniþã ºi au dat în
grijã temnicerului sã-i pãzeascã bine.
24. Temnicerul, ca unul care primise

o astfel de poruncã, i-a aruncat în
temniþa dinãuntru ºi le-a bãgat picioa-
rele în butuci.
25. Pe la miezul nopþii, Pavel ºi Sila

se rugau ºi cântau cântãri de laudã lui
Dumnezeu; iar cei închiºi îi ascultau.
26. Deodatã*, s-a fãcut un mare

cutremur de pãmânt, aºa cã s-au
clãtinat temeliile temniþei. Îndatã, s-au
deschis toate uºile ºi s-au** dezlegat
legãturile fiecãruia.

*Cap. 4.31. **Cap. 5.19; 12.7,10.

27. Temnicerul s-a deºteptat; ºi, când
a vãzut uºile temniþei deschise, a scos
sabia ºi era sã se omoare, cãci credea
cã cei închiºi au fugit.
28. Dar Pavel a strigat cu glas tare:

„Sã nu-þi faci nici un rãu, cãci toþi
suntem aici.”
29. Atunci temnicerul a cerut o

luminã, a sãrit înãuntru ºi, tremurând
de fricã, s-a aruncat la picioarele lui
Pavel ºi ale lui Sila;
30. i-a scos afarã ºi le-a zis: „Domnilor*,

ce trebuie sã fac ca sã fiu mântuit?”
*Luca 3.10. Cap. 2.37; 9.6.

31. Pavel ºi Sila i-au rãspuns: „Crede*
în Domnul Isus, ºi vei fi mântuit tu ºi
casa ta.” *Ioan 3.16,36; 6.47. 1 Ioan 5.10.

32. ªi i-au vestit Cuvântul Domnului,
atât lui cât ºi tuturor celor din casa lui.
33. Temnicerul i-a luat cu el, chiar în

ceasul acela din noapte, le-a spãlat
rãnile ºi a fost botezat îndatã, el ºi toþi
ai lui.
34. Dupã ce i-a dus în casã, le-a* pus

masa ºi s-a bucurat cu toatã casa lui cã
a crezut în Dumnezeu. *Luca 5.29; 19.6.

Pavel ºi Sila slobozi
35. Când s-a fãcut ziuã, dregãtorii au

trimis pe cei ce purtau nuielele1, sã
spunã temnicerului: „Dã drumul oame-
nilor acelora.”
36. ªi temnicerul a spus lui Pavel

aceste cuvinte: „Dregãtorii au trimis
sã vi se dea drumul; acum, dar, ieºiþi
afarã ºi duceþi-vã în pace.”
37. Dar Pavel le-a zis: „Dupã ce ne-au

bãtut cu nuiele în faþa tuturor, fãrã sã
fim judecaþi, pe noi, care* suntem
romani, ne-au aruncat în temniþã, ºi
acum ne scot afarã pe ascuns! Nu
merge aºa! Sã vinã ei singuri sã ne
scoatã afarã!” *Cap. 22.25.

38. Cei ce purtau nuielele au spus
aceste cuvinte dregãtorilor. Aceºtia s-au
temut, când au auzit cã sunt romani.
39. Dregãtorii au venit sã-i potoleascã,

i-au scos afarã din temniþã ºi i-au*
rugat sã pãrãseascã cetatea. *Mat. 8.34.

40. Ei au ieºit din temniþã ºi au*
intrat în casa Lidiei; ºi, dupã ce au
vãzut ºi mângâiat pe fraþi, au plecat.

*Vers. 14.
Pavel la Tesalonic

17 1. Pavel ºi Sila au trecut prin
Amfipoli ºi Apolonia ºi au venit

în Tesalonic, unde era o sinagogã a
iudeilor.
2. Pavel, dupã obiceiul sãu, a* intrat
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1. Greceºte: lictori1. Greceºte: un duh al lui Piton



în sinagogã. Trei zile de Sabat a vorbit
cu ei din Scripturi,

*Luca 4.16. Cap. 9.20; 13.5,14; 14.1; 16.13; 19.8.

3. dovedind ºi lãmurind cã* Hristosul
trebuia sã pãtimeascã ºi sã învie din
morþi. „ªi acest Isus pe care vi-L
vestesc eu”, zicea el, „este Hristosul.”

*Luca 24.26,46. Cap. 18.28. Gal. 3.1.

4. Unii* din ei ºi o mare mulþime de
greci temãtori de Dumnezeu ºi multe
femei de frunte au crezut ºi au trecut
de partea lui Pavel ºi a lui Sila**.

*Cap. 28.24. **Cap. 15.22,27,32,40.

5. Dar iudeii care nu crezuserã, de
pizmã, au luat cu ei niºte oameni fãrã
cãpãtâi din mulþime, au fãcut gloatã ºi
au întãrâtat cetatea. S-au nãpustit asu-
pra casei lui Iason ºi cãutau pe Pavel
ºi pe Sila, ca sã-i aducã afarã la norod.
6. Fiindcã nu i-au gãsit, au târât pe

Iason* ºi pe vreo câþiva fraþi înaintea
dregãtorilor cetãþii ºi strigau: „Oamenii
aceºtia**, care au rãscolit lumea, au
venit ºi aici, *Rom. 16.21. **Cap. 16.20.

7. ºi Iason i-a gãzduit. Ei toþi lucreazã
împotriva poruncilor cezarului ºi
spun* cã este un alt Împãrat: Isus.”

*Luca 23.2. Ioan 19.12. 1 Pet. 2.13.

8. Prin aceste vorbe, iudeii au tulburat
norodul ºi pe dregãtorii cetãþii,
9. care au dat drumul lui Iason ºi

celorlalþi, numai dupã ce au cãpãtat de
la ei un zãlog.

Pavel la Bereea
10. Fraþii* au trimis îndatã, noaptea,

pe Pavel ºi pe Sila la Bereea. Când au
sosit, au intrat în sinagoga iudeilor.

*Vers. 14. Cap. 9.25. 

11. Iudeii aceºtia aveau o inimã mai
aleasã decât cei din Tesalonic. Au primit
Cuvântul cu toatã râvna ºi cercetau*
Scripturile în fiecare zi, ca sã vadã dacã
ce li se spunea, este aºa.

*Isa. 34.16. Luca 16.29. Ioan 5.39.

12. Mulþi dintre ei ºi din femeile cu
vazã ale grecilor ºi mulþi bãrbaþi au
crezut.
13. Dar iudeii din Tesalonic, când au

aflat cã Pavel vestea Cuvântul lui
Dumnezeu ºi în Bereea, au venit acolo,
ca sã tulbure ºi sã aþâþe noroadele.
14. Atunci fraþii au pornit îndatã* pe

Pavel spre mare; Sila ºi Timotei au
rãmas în Bereea. *Mat. 10.23.

Pavel la Atena – Cuvântarea
15. Cei ce însoþeau pe Pavel l-au

dus pânã la Atena. Apoi s-au întors,

cu însãrcinarea* sã ducã lui Sila ºi lui
Timotei porunca sã vinã cât mai
curând la el. *Cap. 18.5.

16. Pe când îi aºtepta Pavel în Atena,
i se* întãrâta duhul la vederea acestei
cetãþi pline de idoli. *2 Pet. 2.8.

17. În sinagogã stãtea deci de vorbã
cu iudeii ºi cu oamenii temãtori de
Dumnezeu, iar în piaþã stãtea de vorbã
în fiecare zi cu aceia pe care-i
întâlnea.
18. Unii din filosofii epicurieni ºi

stoici au intrat în vorbã cu el. ªi unii
ziceau: „Ce vrea sã spunã palavragiul
acesta?” Alþii, când l-au auzit cã
vesteºte pe Isus ºi învierea, ziceau:
„Pare cã vesteºte niºte dumnezei
strãini.”
19. Atunci l-au luat, l-au dus la

Areopag ºi au zis: „Putem sã ºtim care
este aceastã învãþãturã nouã pe care o
vesteºti tu?
20. Fiindcã tu ne aduci ceva ciudat la

auz. Am vrea, dar, sã ºtim ce vrea sã
zicã aceasta.”
21. Cãci toþi atenienii ºi strãinii care

stãteau în Atena nu-ºi petreceau vremea
cu nimic altceva decât sã spunã sau sã
asculte ceva nou.
22. Pavel a stat în picioare în mijlocul

Areopagului ºi a zis:
„Bãrbaþi atenieni! În toate privinþele

vã gãsesc foarte religioºi.
23. Cãci, pe când strãbãteam cetatea

voastrã ºi mã uitam de aproape la
lucrurile la care vã închinaþi voi, am
descoperit chiar ºi un altar pe care este
scris: „Unui Dumnezeu necunoscut!”
Ei bine, ceea ce voi cinstiþi fãrã sã
cunoaºteþi, aceea vã vestesc eu.
24. Dumnezeu*, care a fãcut lumea ºi

tot ce este în ea, este Domnul** cerului
ºi al pãmântului ºi nu† locuieºte în
temple fãcute de mâini.

*Cap. 14.15. **Mat. 11.25. †Cap. 7.48.

25. El nu este slujit de mâini omeneºti,
ca* ºi când ar avea trebuinþã de ceva,
El**, care dã tuturor viaþa, suflarea ºi
toate lucrurile.
*Ps. 50.8. **Gen. 2.7. Num. 16.22. Iov 12.10; 27.3; 33.4. Isa.
42.5; 57.16. Zah. 12.1.

26. El a fãcut ca toþi oamenii, ieºiþi
dintr-unul singur, sã locuiascã pe toatã
faþa pãmântului; le-a aºezat anumite
vremi ºi a pus anumite hotare* locu-
inþei lor, *Deut. 32.8.

27. ca* ei sã caute pe Dumnezeu ºi
sã se sileascã sã-L gãseascã bâjbâind,
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mãcar** cã nu este departe de fiecare
din noi. *Rom. 1.20. **Cap. 14.47.

28. Cãci în* El avem viaþa, miºcarea
ºi fiinþa, dupã cum** au zis ºi unii din
poeþii voºtri: „Suntem din neamul
Lui...” *Col. 1.17. Evr. 1.3. **Tit 1.12.

29. Astfel, dar, fiindcã suntem de
neam din Dumnezeu, nu* trebuie sã
credem cã Dumnezeirea este asemenea
aurului sau argintului sau pietrei
cioplite cu meºteºugirea ºi iscusinþa
omului. *Isa. 40.18.

30. Dumnezeu nu þine seama de
vremurile* de neºtiinþã ºi porunceºte
acum** tuturor oamenilor de pretu-
tindeni sã se pocãiascã; *Cap. 14.16. 
Rom. 3.25. **Luca 24.47. Tit 2.11,12. 1 Pet. 1.14; 4.3.

31. pentru cã a rânduit o zi în care va*
judeca lumea dupã dreptate, prin Omul
pe care L-a rânduit pentru aceasta ºi
despre care a dat tuturor oamenilor o
dovadã netãgãduitã, prin** faptul cã L-a
înviat din morþi...” *Cap. 10.42. Rom. 2.16; 
14.10. **Cap. 2.24.

32. Când au auzit ei de învierea
morþilor, unii îºi bãteau joc, iar alþii au
zis: „Asupra acestor lucruri te vom
asculta altã datã.”
33. Astfel, Pavel a ieºit din mijlocul

lor.
34. Totuºi unii au trecut de partea lui

ºi au crezut; între aceºtia era Dionisie
areopagitul, o femeie numitã Damaris
ºi alþii împreunã cu ei.

Pavel la Corint

181. Dupã aceea Pavel a plecat din
Atena ºi s-a dus la Corint.

2. Acolo a gãsit pe un iudeu, numit
Acuila*, de neam din Pont, venit de
curând din Italia, cu nevasta sa,
Priscila, deoarece Claudiu poruncise
ca toþi iudeii sã plece din Roma. A
venit la ei. *Rom. 16.3. 1 Cor. 16.19. 2 Tim. 4.19.

3. ªi, fiindcã avea acelaºi meºteºug, a
rãmas la ei ºi* lucrau: meseria lor era
facerea corturilor.s

*Cap. 20.34. 1 Cor. 4.12. 1 Tes. 2.9. 2 Tes. 3.8.

4. Pavel* vorbea în sinagogã în
fiecare zi de Sabat ºi îndupleca pe
iudei ºi pe greci. *Cap. 17.2.

5. Dar când au venit* Sila ºi Timotei
din Macedonia, Pavel s-a** dedat în
totul propovãduirii ºi dovedea iudeilor
cã Isus este Hristosul.

*Cap. 17.14-15. **Iov 32.18. Vers. 28. Cap. 17.3. 

6. Fiindcã iudeii i se împotriveau* 
ºi-l batjocoreau, Pavel ºi-a scuturat**
hainele ºi le-a zis: „Sângele† vostru

sã cadã asupra capului vostru; eu††
sunt curat. De acum*† încolo, mã voi
duce la Neamuri.”
*Cap. 13.45. 1 Pet. 4.4. **Neem. 5.13. Mat. 10.14. Cap. 13.51.
†Lev. 20.9,11,12. 2 Sam. 1.16. Ezec. 18.13; 33.4. ††Ezec.
3.18,19; 33.9. Cap. 20.26. *†Cap. 13.46; 28.28.

7. ªi, dupã ce a ieºit de acolo, a intrat
în casa unui om temãtor de Dumnezeu,
numit Iust, a cãrui casã era vecinã cu
sinagoga.
8. Dar* Crisp, fruntaºul sinagogii, a

crezut în Domnul împreunã cu toatã
casa lui. ªi mulþi dintre corinteni, care
auziserã pe Pavel, au crezut ºi ei ºi au
fost botezaþi. *1 Cor. 1.14.

9. Noaptea, Domnul* a zis lui Pavel
într-o vedenie: „Nu te teme; ci vorbeºte
ºi nu tãcea, *Cap. 23.11.

10. cãci* Eu sunt cu tine; ºi nimeni nu
va pune mâna pe tine, ca sã-þi facã rãu:
vorbeºte, fiindcã am mult norod în
aceastã cetate.” *Ier. 1.18,19. Mat. 28.20.

11. Aici a rãmas un an ºi ºase luni ºi
învãþa printre corinteni Cuvântul lui
Dumnezeu.

Rãscoala iudeilor
12. Pe când era Galion cârmuitor al

Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu un gând
împotriva lui Pavel, l-au dus înaintea
scaunului de judecatã 
13. ºi au zis: „Omul acesta aþâþã pe

oameni sã se închine lui Dumnezeu
într-un fel care este împotriva Legii.”
14. Pavel voia sã înceapã vorba, când

Galion a zis iudeilor:
„Dacã* ar fi vorba de vreo faptã rea sau

de vreo blestemãþie, v-aº asculta dupã
cuviinþã, iudeilor! *Cap. 23.29; 25.11,19.

15. Dar dacã este vorba de neînþele-
geri asupra unui cuvânt, asupra unor
nume ºi asupra Legii voastre, treaba
voastrã: eu nu vreau sã fiu judecãtor
peste aceste lucruri.”
16. ªi i-a alungat de la scaunul de

judecatã.
17. Atunci au pus toþi mâna pe Sosten*,

fruntaºul sinagogii, ºi-l bãteau înaintea
scaunului de judecatã, fãrã ca lui
Galion sã-i pese. *1 Cor. 1.1.

Pavel la Ierusalim ºi Antiohia
18. Pavel a mai rãmas destul de multã

vreme în Corint. În urmã, ºi-a luat
ziua bunã de la fraþi ºi a plecat cu
corabia spre Siria, împreunã cu Priscila
ºi Acuila, dupã ce ºi-a tuns* capul în
Chencrea**, cãci fãcuse o juruinþã.

*Num. 6.18. Cap. 21.24. **Rom. 16.1.
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19. Au ajuns în Efes; ºi Pavel a lãsat
acolo pe însoþitorii lui. A intrat în
sinagogã ºi a stat de vorbã cu iudeii,
20. care l-au rugat sã rãmânã la ei

mai multã vreme. El însã n-a voit,
21. ci ºi-a luat rãmas bun de la ei ºi a

zis: „Trebuie* numaidecât ca sãrbã-
toarea care vine, s-o fac în Ierusalim.
Dacã** va voi Dumnezeu, mã voi
întoarce iarãºi la voi.” ªi a plecat din
Efes. *Cap. 19.21; 20.16. **1 Cor. 4.19.
Evr. 6.3. Iac. 4.15.

22. S-a dat jos din corabie în Ceza-
reea, s-a suit la Ierusalim ºi, dupã ce a
urat de bine bisericii, s-a coborât în
Antiohia.

A treia cãlãtorie – Apolo
23. Dupã ce a petrecut câtãva vreme în

Antiohia, Pavel a plecat ºi a strãbãtut
din loc în loc þinutul Galatiei* ºi Frigiei,
întãrind** pe toþi ucenicii.

*Gal. 1.2; 4.14. **Cap. 14.22; 15.32,41.

24. La Efes, a venit un* iudeu, numit
Apolo, de neam din Alexandria. Omul
acesta avea darul vorbirii ºi era tare în
Scripturi. *1 Cor. 1.12; 3.5,6; 4.6. Tit 3.13.

25. El era învãþat în ce priveºte Calea
Domnului, avea un duh înfocat* ºi
vorbea ºi învãþa amãnunþit pe oameni
despre Isus, mãcar cã nu cunoºtea**
decât botezul lui Ioan.

*Rom. 12.11. **Cap. 19.3.

26. A început a vorbi cu îndrãznealã
în sinagogã. Acuila ºi Priscila, când 
l-au auzit, l-au luat la ei ºi i-au arãtat
mai cu de-amãnuntul Calea lui Dum-
nezeu.
27. Fiindcã el voia sã treacã în Ahaia,

fraþii l-au îmbãrbãtat sã se ducã ºi au
scris ucenicilor sã-l primeascã bine.
Când a ajuns, a* ajutat mult, prin harul
lui Dumnezeu, pe cei ce crezuserã;

*1 Cor. 3.6.

28. cãci înfrunta cu putere pe iudei
înaintea norodului ºi le dovedea* din
Scripturi cã Isus este Hristosul.

*Vers. 5. Cap. 9.22; 17.3. 

Ucenicii lui Ioan se fac creºtini

19 1. Pe când era Apolo* în Corint,
Pavel, dupã ce a trecut prin

þinuturile de sus ale Asiei, a ajuns la
Efes. Aici a întâlnit pe câþiva ucenici 

*1 Cor. 1.12; 3.5,6.

2. ºi le-a zis: „Aþi primit voi Duhul
Sfânt când aþi crezut?” Ei i-au rãspuns:
„Nici n-am* auzit mãcar cã a fost dat
un Duh Sfânt.” *1 Sam. 3.7. Cap. 8.16.

3. „Dar cu ce botez aþi fost botezaþi?”,
le-a zis el. ªi ei au rãspuns: „Cu* botezul
lui Ioan.” *Cap. 18.25.

4. Atunci Pavel a zis: „Ioan* a botezat
cu botezul pocãinþei ºi spunea norodului
sã creadã în Cel ce venea dupã el, adicã
în Isus.” *Mat. 3.11. Ioan 1.15,27,30. Cap. 1.5;  
11.16; 13.24,25.

5. Când au auzit ei aceste vorbe, au
fost botezaþi în* Numele Domnului
Isus. *Cap. 8.16.

6. Când* ºi-a pus Pavel mâinile peste
ei, Duhul Sfânt S-a coborât peste ei, ºi
vorbeau** în alte limbi ºi proroceau.

*Cap. 6.6; 8.17. **Cap. 2.4; 10.46.

7. Erau cam doisprezece bãrbaþi de toþi.

Pavel învaþã pe norod la Efes
8. În urmã*, Pavel a intrat în sinagogã,

unde vorbea cu îndrãznealã. Timp de
trei luni a vorbit cu ei despre lucrurile
privitoare la** Împãrãþia lui Dum-
nezeu ºi cãuta sã înduplece pe cei ce-l
ascultau. *Cap. 17.2; 18.4. **Cap. 1.3; 28.23.

9. Dar, fiindcã* unii rãmâneau împie-
triþi ºi necredincioºi ºi vorbeau de rãu**
Calea Domnului înaintea norodului,
Pavel a plecat de la ei, a despãrþit pe
ucenici de ei ºi a învãþat în fiecare zi
pe norod în ºcoala unuia numit Tiran.

*2 Tim. 1.15. 2 Pet. 2.2. Iuda 10. **Vers. 23. Cap. 9.2; 22.4;
24.14.

10. Lucrul acesta* a þinut doi ani, aºa
cã toþi cei ce locuiau în Asia, iudei ºi
greci, au auzit Cuvântul Domnului.

*Cap. 20.31.

11. ªi Dumnezeu fãcea* minuni nemai-
pomenite prin mâinile lui Pavel;

*Marc. 16.20. Cap. 14.3.

12. pânã acolo* cã peste cei bolnavi
se puneau basmale sau ºorþuri care
fuseserã atinse de trupul lui, ºi-i lãsau
bolile ºi ieºeau afarã din ei duhurile
rele. *2 Împ. 4.29. Cap. 5.15.

Exorciºtii iudei
13. Niºte* exorciºti iudei care umblau

din loc în loc au** încercat sã cheme
Numele Domnului Isus peste cei ce
aveau duhuri rele, zicând: „Vã jur pe
Isus, pe care-L propovãduieºte Pavel,
sã ieºiþi afarã!”

*Mat. 12.27. **Marc. 9.38. Luca 9.49.

14. Cei ce fãceau lucrul acesta erau
ºapte feciori ai lui Sceva, un preot
iudeu din cei mai de seamã.
15. Duhul cel rãu le-a rãspuns: „Pe

Isus Îl cunosc, ºi pe Pavel îl ºtiu; dar
voi cine sunteþi?”
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16. ªi omul în care era duhul cel rãu
a sãrit asupra lor, i-a biruit pe amândoi
ºi i-a schingiuit în aºa fel, cã au fugit
goi ºi rãniþi din casa aceea.
17. Lucrul acesta a fost cunoscut de

toþi iudeii, de toþi grecii care locuiau
în Efes, ºi* i-a apucat frica pe toþi: ºi
Numele Domnului Isus era proslãvit.

*Luca 1.65; 7.16. Cap. 2.43; 5.5,11.

18. Mulþi din cei ce crezuserã, veneau
sã mãrturiseascã* ºi sã spunã ce
fãcuserã. *Mat. 3.6.

19. ªi unii din cei ce fãcuserã
vrãjitorii ºi-au adus cãrþile ºi le-au  ars
înaintea tuturor: preþul lor s-a socotit
la cincizeci de mii de arginþi.
20. Cu atâta* putere se rãspândea ºi

se întãrea Cuvântul Domnului.
*Cap. 6.7; 12.24.

Rãscoala argintarului Dimitrie 
21. Dupã ce* s-au petrecut aceste

lucruri, Pavel ºi-a** pus de gând sã se
ducã la Ierusalim, trecând prin Mace-
donia ºi Ahaia. „Dupã ce voi merge
acolo”, îºi zicea el, „trebuie† sã vãd ºi
Roma.” *Rom. 15.25. 
Gal. 2.1. **Cap. 20.22. †Cap. 18.21; 23.11. Rom. 15.24-28.

22. A trimis în Macedonia pe doi din*
ajutoarele lui, pe Timotei ºi Erast**,
iar el a mai rãmas câtãva vreme în
Asia. *Cap. 13.5. **Rom. 16.23. 2 Tim. 4.20.

23. Pe vremea aceea*, s-a fãcut o
mare tulburare cu privire la Calea**
Domnului. *2 Cor. 1.8. **Cap. 9.2.

24. Un argintar, numit Dimitrie, fãcea
temple de argint de ale Dianei ºi aducea
lucrãtorilor sãi nu puþin* câºtig cu ele.

*Cap. 16.16,19.

25. I-a adunat la un loc, împreunã cu
cei de aceeaºi meserie, ºi le-a zis:
„Oamenilor, ºtiþi cã bogãþia noastrã
atârnã de meseria aceasta;
26. ºi vedeþi ºi auziþi cã Pavel acesta,

nu numai în Efes, dar aproape în toatã
Asia, a înduplecat ºi a abãtut mult
norod ºi zice cã zeii fãcuþi de mâini
nu* sunt dumnezei.

*Ps. 115.4. Isa. 44.10-20. Ier. 10.3.

27. Primejdia care vine din acest fapt
nu este numai cã meseria noastrã cade
în dispreþ; dar ºi cã templul marii zeiþe
Diana este socotit ca o nimica ºi chiar
mãreþia aceleia care este cinstitã în
toatã Asia ºi în toatã lumea este
nimicitã.”
28. Cuvintele acestea i-au umplut de

mânie ºi au început sã strige: „Mare
este Diana efesenilor!”

29. Toatã cetatea s-a tulburat. Au
nãvãlit cu toþii într-un gând în teatru ºi
au luat cu ei pe macedonenii Gaiu* ºi
Aristarh**, tovarãºii de cãlãtorie ai lui
Pavel. *Rom. 16.23. 
1 Cor. 1.14. **Cap. 20.4; 27.2. Col. 4.10. Film. 24.

30. Pavel voia sã vinã înaintea noro-
dului, dar nu l-au lãsat ucenicii.
31. Chiar ºi unii din mai marii Asiei

care-i erau prieteni au trimis la el 
sã-l roage sã nu se ducã la teatru.
32. Unii strigau una, alþii alta, cãci

adunarea era în învãlmãºealã, ºi cei
mai mulþi nici nu ºtiau pentru ce se
adunaserã.
33. Atunci au scos din norod pe

Alexandru, pe care iudeii îl împingeau
înainte. Alexandru* a fãcut** semn cu
mâna ºi voia sã se apere înaintea
norodului. *1 Tim. 1.20. 2 Tim. 4.14. **Cap. 12.17.

34. Dar când l-au cunoscut cã este
iudeu, au strigat toþi într-un glas, timp
de aproape douã ceasuri: „Mare este
Diana efesenilor!”
35. Totuºi logofãtul a potolit norodul

ºi a zis: „Bãrbaþi efeseni, cine este
acela care nu ºtie cã cetatea efesenilor
este pãzitoarea templului marii Diane
ºi a chipului ei cãzut din cer?
36. Fiindcã nimeni nu poate sã

tãgãduiascã lucrul acesta, trebuie sã
vã potoliþi ºi sã nu faceþi nimic cu
pornire nechibzuitã.
37. Cãci aþi adus aici pe oamenii

aceºtia care nu sunt vinovaþi nici de
jefuirea templului, nici de hulã împo-
triva zeiþei noastre.
38. Deci dacã, în adevãr, Dimitrie ºi

meºterii lui au sã se plângã împotriva
cuiva, sunt zile de judecatã ºi sunt
dregãtori; sã se pârascã unii pe alþii.
39. Dar dacã umblaþi dupã altceva, se

va hotãrî într-o adunare legiuitã.
40. Noi, de fapt, suntem în primejdie

sã fim învinuiþi de rãscoalã pentru cele
întâmplate astãzi, cãci n-avem nici un
temei ca sã putem îndreptãþi zarva
aceasta.”
41. Dupã aceste cuvinte, a dat drumul

adunãrii.

Pavel în Macedonia

201. Când a încetat zarva, Pavel
a chemat pe ucenici ºi, dupã ce

le-a dat sfaturi, ºi-a luat ziua bunã de
la ei ºi a* plecat în Macedonia.

*1 Cor. 16.5. 1 Tim. 1.3.

2. A strãbãtut þinutul acesta ºi a dat
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ucenicilor o mulþime de sfaturi. Apoi a
venit în Grecia,
3. unde a rãmas trei luni. Era gata sã

plece cu corabia în Siria, dar* iudeii 
i-au întins curse. Atunci s-a hotãrât sã
se întoarcã prin Macedonia.

*Cap. 9.23; 23.12; 25.3. 2 Cor. 11.26.

4. Avea ca tovarãºi pânã în Asia pe:
Sopater din Bereea, fiul lui Pir, Aris-
tarh* ºi Secund din Tesalonic, Gaiu**
din Derbe, Timotei†, precum ºi Tihic††
ºi Trofim*†, care erau din Asia.
*Cap. 19.29; 27.2. Col. 4.10. **Cap. 19.29. †Cap. 16.1.
††Efes. 6.21. Col. 4.7. 2 Tim. 4.12. Tit 3.12. *†Cap. 21.29. 
2 Tim. 4.20.

5. Aceºtia au luat-o înainte ºi ne-au
aºteptat la Troa.
6. Iar noi, dupã zilele* praznicului

Azimelor, am plecat cu corabia din
Filipi ºi, în cinci zile, am ajuns la ei
în** Troa, unde am stat ºapte zile.
*Exod 12.14,15; 23.15. **Cap. 16.8. 2 Cor. 2.12. 2 Tim. 4.13.

Învierea lui Eutih
7. În ziua dintâi* a sãptãmânii, eram

adunaþi laolaltã ca sã** frângem pâinea.
Pavel, care trebuia sã plece a doua zi,
vorbea ucenicilor ºi ºi-a lungit vorbirea
pânã la miezul nopþii.
*1 Cor. 16.2. Apoc. 1.10. **Cap. 2.42,46. 1 Cor. 10.16; 11.20, etc.

8. În* odaia de sus, unde eram adunaþi,
erau multe lumini. *Cap. 1.13.

9. ªi un tânãr, numit Eutih, care
ºedea pe fereastrã, a adormit de-a
binelea în timpul lungii vorbiri a lui
Pavel; biruit de somn, a cãzut jos din
catul al treilea ºi a fost ridicat mort.
10. Dar Pavel s-a coborât, s-a* repezit

spre el, l-a luat în braþe ºi a zis: „Nu**
vã tulburaþi, cãci sufletul lui este în el.”

*1 Împ. 17.21. 2 Împ. 4.34. **Mat. 9.24.

11. Dupã ce s-a suit iarãºi, a frânt
pâinea, a cinat ºi a mai vorbit multã
vreme pânã la ziuã. Apoi a plecat.
12. Flãcãul a fost adus viu, ºi lucrul

acesta a fost pricina unei mari mângâ-
ieri.

Pavel la Milet
13. Noi am venit înaintea lui Pavel la

corabie ºi am plecat cu corabia la Asos,
unde ne învoiserãm sã ne întâlnim din
nou; pentru cã el trebuia sã facã
drumul pe jos.
14. Când s-a întâlnit cu noi în Asos,

l-am luat în corabie ºi ne-am dus la
Mitilene.
15. De aici am mers pe mare, ºi a

doua zi am ajuns în faþa insulei Chios.
În ziua urmãtoare, de-abia am atins

Samos, ne-am oprit în Troghilion, ºi a
doua zi am venit la Milet.
16. Pavel se hotãrâse sã treacã pe lângã

Efes, fãrã sã se opreascã aici, ca sã nu
piardã vremea în Asia; cãci* se grãbea
ca, dacã-i va fi cu putinþã, sã** fie în
Ierusalim de ziua† Cincizecimii.
*Cap. 18.21; 19.21; 21.4,12. **Cap. 24.17. †Cap. 2.1. 1 Cor. 16.8.

Cuvântarea de rãmas bun
17. Însã din Milet, Pavel a trimis la

Efes ºi a chemat pe prezbiterii bisericii.
18. Când au venit la el, le-a zis:

„ªtiþi cum m-am purtat cu voi în
toatã vremea, din* ziua dintâi în care
am pus piciorul pe pãmântul Asiei.

*Cap. 18.19; 19.1,10.

19. Am slujit Domnului cu toatã
smerenia, cu multe lacrimi ºi în
mijlocul încercãrilor pe* care mi le
ridicau uneltirile iudeilor. *Vers. 3.

20. ªtiþi cã n-am* ascuns nimic din ce
vã era de folos ºi nu m-am temut sã vã
propovãduiesc ºi sã vã învãþ înaintea
norodului ºi în case *Vers. 27.

21. ºi sã vestesc* iudeilor ºi grecilor
pocãinþa** faþã de Dumnezeu ºi cre-
dinþa în Domnul nostru Isus Hristos.

*Cap. 18.5. **Marc. 1.15. Luca 24.47. Cap. 2.38.

22. ªi acum, iatã cã, împins* de Duhul,
mã duc la Ierusalim, fãrã sã ºtiu ce mi se
va întâmpla acolo. *Cap. 19.21.

23. Numai Duhul Sfânt* mã înºtiin-
þeazã din cetate în cetate cã mã aºteaptã
lanþuri ºi necazuri. *Cap. 21.4,11. 
1 Tes. 3.3.

24. Dar eu* nu þin numaidecât la
viaþa mea, ca ºi cum mi-ar fi scumpã,
ci** vreau numai sã-mi sfârºesc cu
bucurie calea ºi† slujba pe†† care am
primit-o de la Domnul Isus, ca sã
vestesc Evanghelia harului lui Dum-
nezeu. *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.

25. ªi acum, ºtiu* cã nu-mi veþi mai
vedea faþa, voi toþi aceia în mijlocul
cãrora am umblat propovãduind Împã-
rãþia lui Dumnezeu. *Vers. 38. Rom. 15.23.

26. De aceea vã mãrturisesc astãzi cã
sunt curat de sângele* tuturor.

*Cap. 18.6. 2 Cor. 7.2.

27. Cãci* nu m-am ferit sã vã vestesc
tot planul** lui Dumnezeu.

*Vers. 20. **Luca 7.30. Ioan 15.15. Efes. 1.11.

28. Luaþi seama*, dar, la voi înºivã ºi la
toatã turma peste care v-a** pus Duhul
Sfânt episcopi1, ca sã pãstoriþi Biserica
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1. Sau: priveghetori

Domnului, pe care† a câºtigat-o cu††
însuºi sângele Sãu. *1 Tim. 4.16. 1 Pet. 5.2. 
**1 Cor. 12.28. †Efes. 1.7,14. Col. 1.14. Evr. 9.12. 1 Pet. 1.19.
Apoc. 5.9. ††Evr. 9.14.

29. ªtiu bine cã, dupã plecarea mea,
se vor* vârî între voi lupi rãpitori, care
nu vor cruþa turma; *Mat. 7.15. 2 Pet. 2.l.

30. ºi se vor scula din* mijlocul vostru
oameni care vor învãþa lucruri stricãcioase,
ca sã tragã pe ucenici de partea lor.

*1 Tim. 1.20. 1 Ioan 2.19.

31. De aceea vegheaþi ºi aduceþi-vã
aminte cã, timp de trei* ani, zi ºi noapte,
n-am încetat sã sfãtuiesc cu lacrimi pe
fiecare din voi. *Cap. 19.10.

32. ªi acum, fraþilor, vã încredinþez în
mâna lui Dumnezeu ºi a Cuvântului*
harului Sãu care vã** poate zidi sufleteºte
ºi vã poate da moºtenirea† împreunã cu
toþi cei sfinþiþi. *Evr. 13.9. 
**Cap. 9.31. †Cap. 26.18. Efes. 1.18. Col. 1.12; 3.24. Evr.
9.15. 1 Pet. 1.4.

33. N-am râvnit nici la argintul*, nici
la aurul, nici la hainele cuiva.

*1 Sam. 12.3. 1 Cor. 9.12. 2 Cor. 7.2; 11.9; 12.17.

34. Singuri ºtiþi cã* mâinile acestea
au lucrat pentru trebuinþele mele ºi ale
celor ce erau cu mine.

*Cap. 18.3. 1 Cor. 4.12. 1 Tes. 2.9. 2 Tes. 3.8.

35. În toate privinþele v-am dat o pildã
ºi v-am arãtat cã*, lucrând astfel,
trebuie sã ajutaþi pe cei slabi ºi sã vã
aduceþi aminte de cuvintele Domnului
Isus, care însuºi a zis: „Este mai ferice
sã dai decât sã primeºti.”
*Rom. 15.1. 1 Cor. 9.12. 2 Cor. 11.9,12; 12.13. Efes. 4.28.
1 Tes. 4.11; 5.14. 2 Tes. 3.8.

36. Dupã ce a vorbit astfel, a înge-
nuncheat* ºi s-a rugat împreunã cu ei
toþi. *Cap. 7.60; 21.5.

37. ªi au izbucnit cu toþii în lacrimi,
au cãzut* pe grumazul lui Pavel ºi 
l-au sãrutat. *Gen. 45.14; 46.29.

38. Cãci erau întristaþi mai ales de
vorba pe care* le-o spusese el, cã nu-i
vor mai vedea faþa. ªi l-au petrecut
pânã la corabie. *Vers. 25.

Pavel îºi ia rãmas bun de la 
ucenicii din Tir 

211. Dupã ce ne-am smuls din
braþele lor, am plecat pe apã ºi

ne-am dus drept la Cos, a doua zi la
Rodos, ºi de acolo la Patara.
2. Am gãsit o corabie, care avea sã

treacã în Fenicia, ne-am suit în ea ºi
am plecat.

3. Am trecut prin faþa insulei Cipru,
am lãsat-o la stânga ºi ne-am urmat
drumul spre Siria; apoi ne-am dat jos
în Tir, unde avea sã se descarce
corabia.
4. Acolo am gãsit pe ucenici ºi am

rãmas ºapte zile. Ucenicii*, prin Duhul,
ziceau lui Pavel sã nu se suie la
Ierusalim. *Vers. 12. Cap. 20.23. 

5. Dar când s-au împlinit zilele, am
plecat ºi ne-am vãzut de drum; ºi 
ne-au petrecut toþi, cu nevestele ºi
copiii, pânã afarã din cetate. Am
îngenuncheat* pe mal ºi ne-am rugat.

*Cap. 20.36.

6. Apoi ne-am luat ziua bunã unii de
la alþii, ºi noi ne-am suit în corabie, iar
ei s-au întors acasã*. *Ioan 1.11.

Pavel la Ptolemaida ºi la Cezareea –
Prorocia lui Agab

7. Dupã ce ne-am isprãvit cãlãtoria
pe mare, din Tir am plecat la Ptole-
maida, unde am urat de bine fraþilor ºi
am stat la ei o zi.
8. A doua zi, am plecat ºi am ajuns la

Cezareea. Am intrat în casa lui Filip
evanghelistul*, care** era unul din cei
ºapte, ºi am gãzduit la el.

*Efes. 4.11. 2 Tim. 4.5. **Cap. 6.5; 8.26,40.

9. El avea patru fete fecioare care*
proroceau. *Ioel 2.28. Cap. 2.17.

10. Fiindcã stãteam de mai multe zile
acolo, un proroc, numit Agab*, s-a
coborât din Iudeea *Cap. 11.28.

11. ºi a venit la noi. A luat brâul lui
Pavel, ºi-a legat picioarele ºi mâinile
ºi a zis: „Iatã ce zice Duhul Sfânt:
„Aºa* vor lega iudeii în Ierusalim pe
omul acela al cui este brâul acesta ºi-l
vor da în mâinile Neamurilor.”

*Vers. 33. Cap. 20.23. 

12. Când am auzit lucrul acesta, atât
noi, cât ºi cei de acolo, am rugat pe
Pavel sã nu se suie la Ierusalim.
13. Atunci Pavel a rãspuns: „Ce*

faceþi de plângeþi aºa ºi-mi rupeþi
inima? Eu sunt gata nu numai sã fiu
legat, dar chiar sã ºi mor în Ierusalim
pentru Numele Domnului Isus.”

*Cap. 20.24.

14. Dacã am vãzut cã nu-l putem
îndupleca, n-am mai stãruit ºi am zis:
„Facã-se voia* Domnului!”

*Mat. 6.10; 26.42. Luca 11.2; 22.42.

15. Dupã zilele acelea, ne-am
pregãtit de plecare ºi ne-am suit la
Ierusalim.
16. Câþiva ucenici din Cezareea au
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venit ºi ei cu noi ºi ne-au dus la unul
numit Mnason, din Cipru, vechi ucenic,
la care aveam sã gãzduim. 

Pavel la Ierusalim în Templu
17. Când* am ajuns la Ierusalim,

fraþii ne-au primit cu bucurie. *Cap. 15.4.

18. A doua zi, Pavel a mers cu noi la
Iacov*, ºi toþi prezbiterii s-au adunat
acolo. *Cap. 15.13. Gal. 1.19; 2.9.

19. Dupã ce le-a dat ziua bunã, le-a
istorisit* cu de-amãnuntul ce fãcuse
Dumnezeu în mijlocul Neamurilor
prin** slujba lui.

*Cap. 15.4,12. Rom. 15.18,19. **Cap. 1.17; 20.24.

20. Când l-au auzit, au proslãvit pe
Dumnezeu. Apoi i-au zis: „Vezi, frate,
câte mii de iudei au crezut, ºi toþi sunt
plini de râvnã* pentru Lege.

*Cap. 22.3. Rom. 10.2. Gal. 1.14.

21. Dar ei au auzit despre tine cã
înveþi pe toþi iudeii care trãiesc
printre Neamuri sã se lepede de
Moise, cã le zici sã nu-ºi taie copiii
împrejur ºi sã nu trãiascã potrivit cu
obiceiurile.
22. Ce este de fãcut? Negreºit,

mulþimea are sã se adune, cãci vor
auzi cã ai venit.
23. Deci fã ce-þi vom spune noi.

Avem aici patru bãrbaþi care au fãcut o
juruinþã.
24. Ia-i cu tine, curãþã-te împreunã cu

ei ºi cheltuieºte tu pentru ei, ca sã-ºi
radã* capul. ªi astfel vor cunoaºte toþi
cã nu este nimic adevãrat din cele ce
au auzit despre tine, ci cã ºi tu umbli
întocmai dupã rânduialã ºi pãzeºti
Legea. *Num. 6.2,13,18. Cap. 18.18.

25. Cu privire la Neamurile care au
crezut, noi* am hotãrât ºi le-am scris
cã trebuie sã se fereascã de lucrurile
jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace
sugrumate ºi de curvie.” *Cap. 15.20,29.

26. Atunci Pavel a luat pe oamenii
aceia, s-a curãþat ºi a* intrat cu ei a
doua zi în Templu, ca sã vesteascã**
sfârºitul zilelor curãþãrii când se va
aduce jertfã pentru fiecare din ei.

*Cap. 24.18. **Num. 6.13.

Prinderea lui Pavel
27. Cãtre sfârºitul celor ºapte zile,

iudeii* din Asia, când au vãzut pe
Pavel în Templu, au întãrâtat tot
norodul, au** pus mâinile pe el 

*Cap. 24.18. **Cap. 26.21.

28. ºi au început sã strige: „Bãrbaþi
israeliþi, daþi ajutor! Iatã omul care*

propovãduieºte pretutindeni ºi în toatã
lumea împotriva norodului, împotriva
Legii ºi împotriva Locaºului acestuia;
ba încã a vârât ºi pe niºte greci în
Templu ºi a spurcat acest Locaº
sfânt.” *Cap. 24.5,6.

29. În adevãr, vãzuserã mai înainte pe
Trofim*, efeseanul, împreunã cu el în
cetate ºi credeau cã Pavel îl bãgase în
Templu. *Cap. 20.4.

30. Toatã cetatea s-a pus în miºcare*
ºi s-a strâns norodul din toate pãrþile.
Au pus mâna pe Pavel ºi l-au scos
afarã din Templu, ale cãrui uºi au fost
încuiate îndatã. *Cap. 26.21.

31. Pe când încercau sã-l omoare, s-a
dus vestea la cãpitanul oastei cã tot
Ierusalimul s-a tulburat.
32. Acesta* a luat îndatã ostaºi ºi

sutaºi ºi a alergat la ei. Când au vãzut
pe cãpitan ºi pe ostaºi, au încetat sã
mai batã pe Pavel. *Cap. 23.27; 24.7.

33. Atunci cãpitanul s-a apropiat, a*
pus mâna pe el ºi a poruncit sã-l lege
cu douã lanþuri. Apoi a întrebat cine
este ºi ce a fãcut. *Vers. 11. Cap. 20.23. 

34. Dar unii strigau într-un fel, alþii
în alt fel prin mulþime; fiindcã nu
putea deci sã înþeleagã adevãrul, din
pricina zarvei, a poruncit sã-l ducã în
cetãþuie.
35. Când a ajuns pe trepte, Pavel a

trebuit sã fie dus de ostaºi, din pricina
îmbulzelii norodului întãrâtat;
36. cãci mulþimea norodului se þinea

dupã el ºi striga: „La moarte* cu el!”
*Luca 23.18. Ioan 19.15. Cap. 22.22.

Pavel cere voie sã vorbeascã
37. Tocmai când era sã fie bãgat în

cetãþuie, Pavel a zis cãpitanului: „Îmi
este îngãduit sã-þi spun ceva?” Cãpi-
tanul a rãspuns: „ªtii greceºte?
38. Nu cumva* eºti egipteanul acela

care s-a rãsculat acum în urmã ºi a
dus în pustiu pe cei patru mii de
tâlhari?” *Cap. 5.36.

39. „Eu* sunt iudeu”, a spus Pavel,
„din Tarsul din Cilicia, cetãþean al
unei cetãþi nu fãrã însemnãtate. Te
rog, dã-mi voie sã vorbesc norodului.”

*Cap. 9.11; 22.3.

40. Dupã ce i-a dat voie cãpitanul,
Pavel a stat în picioare pe trepte ºi a*
fãcut semn norodului cu mâna. S-a
fãcut o mare tãcere, ºi Pavel le-a
vorbit în limba evreiascã astfel:

*Cap. 12.17.

FAPTELE APOSTOLILOR 211084

Cuvântarea lui Pavel

221. „Fraþilor* ºi pãrinþilor, ascul-
taþi acum cuvântul meu de

apãrare faþã de voi!” *Cap. 7.2.

2. Când au auzit ei cã le vorbeºte în
limba evreiascã, au þinut ºi mai multã
liniºte. ªi Pavel a zis:
3. „Eu* sunt iudeu, nãscut în Tarsul

Ciliciei; dar am fost crescut în cetatea
aceasta, am învãþat la** picioarele lui
Gamaliel† sã cunosc cu†† de-amã-
nuntul Legea pãrinþilor noºtri ºi am
fost*† tot atât de plin de râvnã pentru
Dumnezeu, cum†* sunteþi ºi voi toþi
azi. *Cap. 21.39. 2 Cor. 11.22. Filp. 3.5.  
**Deut. 33.3. 2 Împ. 4.38. Luca 10.39. †Cap. 5.34. ††Cap.
26.5. *†Cap. 21.20. Gal. 1.14. †*Rom. 10.2.

4. Am* prigonit pânã la moarte
aceastã Cale, am legat ºi am pus în
temniþã bãrbaþi ºi femei;

*Cap. 8.3; 26.9-11. Filp. 3.6. 1 Tim. 1.13.

5. marele preot ºi tot* soborul bãtrâ-
nilor îmi sunt martori. Am luat chiar ºi
scrisori de la** ei cãtre fraþii din
Damasc, unde m-am dus sã aduc legaþi
la Ierusalim pe cei ce se aflau acolo,
ca sã fie pedepsiþi.

*Luca 22.66. Cap. 4.5. **Cap. 9.2; 26.10,12.

6. Când eram* pe drum ºi mã apro-
piam de Damasc, deodatã, pe la
amiazã, a strãlucit împrejurul meu o
mare luminã din cer. *Cap. 9.3; 26.12,13.

7. Am cãzut la pãmânt ºi am auzit un
glas care-mi zicea: „Saule, Saule,
pentru ce Mã prigoneºti?”
8. „Cine eºti, Doamne?”, am rãspuns

eu. ªi El mi-a zis: „Eu sunt Isus din
Nazaret pe care-L prigoneºti.”
9. Cei* ce erau cu mine au vãzut bine

lumina ºi s-au înfricoºat; dar n-au
auzit glasul Celui ce vorbea.

*Dan. 10.7. Cap. 9.7.

10. Atunci am zis: „Ce sã fac,
Doamne?” „Scoalã-te”, mi-a rãspuns
Domnul, „du-te în Damasc ºi acolo þi se
va spune ce trebuie sã faci.”
11. „Fiindcã nu puteam sã vãd nimic,

din pricina strãlucirii luminii aceleia,
cei ce erau cu mine m-au luat de mânã
ºi aºa am ajuns în Damasc.
12. ªi a venit la mine un* om, numit

Anania, bãrbat temãtor de Dumnezeu
dupã Lege, ºi pe care toþi iudeii** care
locuiesc în Damasc îl vorbeau† de bine.

*Cap. 9.17. **Cap. 10.22. †1 Tim. 3.7.

13. El mi-a zis: „Frate Saule,
capãtã-þi din nou vederea!” Chiar în

clipa aceea, mi-am cãpãtat vederea ºi
m-am uitat la el.
14. El mi-a zis: „Dumnezeul* pãrin-

þilor noºtri te-a** ales sã cunoºti voia
Lui, sã† vezi pe†† Cel Neprihãnit ºi
sã*† auzi cuvinte din gura Lui;
*Cap. 3.13; 5.30. **Cap. 9.15; 26.16. †1 Cor. 9.1; 15.8.
††Cap. 3.14; 7.52. *†1 Cor. 11.23. Gal. 1.12.

15. cãci* Îi vei fi martor, faþã de toþi
oamenii, pentru lucrurile pe care le-ai
vãzut ºi auzit. *Cap. 23.11. **Cap. 4.20; 26.16.

16. ªi acum, ce zãboveºti? Scoalã-te,
primeºte botezul ºi fii spãlat* de pãca-
tele tale, chemând** Numele Dom-
nului.” *Cap. 2.38. Evr. 10.22. **Cap. 9.14. Rom. 10.13.

17. ªi mi s-a* întâmplat cã, dupã ce 
m-am întors la Ierusalim, pe când mã
rugam în Templu, am cãzut într-o rãpire
sufleteascã; *Cap. 9.26. 2 Cor. 12.2.

18. ºi am* vãzut pe Domnul care-mi
zicea: „Grãbeºte-te**, ieºi iute din
Ierusalim, cãci nu vor primi mãrturisirea
ta despre Mine.” *Vers. 14. **Mat. 10.14.

19. ªi am zis: „Doamne, ei* ºtiu cã
eu bãgam în temniþã ºi bãteam** prin
sinagogi pe cei ce cred în Tine 

*Vers. 4. Cap. 8.3. **Mat. 10.17.

20. ºi cã*, atunci când se vãrsa
sângele lui ªtefan, martorul Tãu, eram
ºi eu de faþã, îmi uneam** încuviinþarea
mea cu a celorlalþi ºi pãzeam hainele
celor ce-l omorau.”

*Luca 11.48. Cap. 7.58. **Cap. 8.1. Rom. 1.32.

21. Atunci El mi-a zis: „Du-te, cãci*
te voi trimite departe la Neamuri...”
*Cap. 9.15; 13.2,46,47; 18.6; 26.17. Rom. 1.5; 11.13; 15.16.
Gal. 1.15,16; 2.7,8. Efes. 3.7,8. 1 Tim. 2.7. 2 Tim. 1.11.

Pavel, cetãþean roman
22. Ei l-au ascultat pânã la cuvântul

acesta. Dar atunci ºi-au ridicat glasul
ºi au zis: „Ia* de pe pãmânt pe un
astfel de om! Nu este vrednic sã**
trãiascã!” *Cap. 21.36. **Cap. 25.24.

23. ªi scoteau strigãte, îºi aruncau
hainele ºi azvârleau cu þãrânã în
vãzduh.
24. Cãpitanul a poruncit sã ducã pe

Pavel în cetãþuie ºi sã-l cerceteze,
bãtându-l cu biciul, ca sã afle din ce
pricinã strigau aºa împotriva lui.
25. Pe când îl legau cu curele, Pavel

a zis sutaºului care era de faþã: „Vã*
este îngãduit sã bateþi pe un roman
care nu este osândit?” *Cap. 16.37.

26. La auzul acestor cuvinte, sutaºul
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s-a dus sã dea de ºtire cãpitanului ºi a
zis: „Ce ai de gând sã faci? Omul
acesta este cetãþean roman.”
27. ªi, când a venit cãpitanul, a zis lui

Pavel: „Spune-mi, eºti roman?” „Da”,
i-a rãspuns el.
28. Cãpitanul a zis: „Eu cu o mare

sumã de bani am dobândit cetãþenia
aceasta.” „ªi eu”, a zis Pavel, „sunt
chiar nãscut roman.”
29. Numaidecât, cei ce aveau sã-l

cerceteze prin bãtaie au încetat sã-l
mai necãjeascã; ba cãpitanul, când a
aflat cã Pavel este roman, s-a temut,
pentru cã-l legase.

Pavel înaintea Sinedriului
30. A doua zi, fiindcã voia sã ºtie

bine pentru ce este pârât de iudei, l-a
dezlegat ºi a poruncit sã se adune
laolaltã preoþii cei mai de seamã ºi tot
soborul; apoi, a adus pe Pavel jos ºi
l-a pus înaintea lor.

231. Pavel s-a uitat þintã la sobor ºi
a zis: „Fraþilor, eu* am vieþuit cu

toatã curãþia cugetului meu înaintea
lui Dumnezeu, pânã în ziua aceasta...”
*Cap. 24.16. 1 Cor. 4.4. 2 Cor. 1.12; 4.2. 2 Tim. 1.3. Evr.
13.18.

2. Marele preot Anania a poruncit
celor ce stãteau lângã el sã-l* loveascã
peste gurã. *1 Împ. 22.24. Ier. 20.2. Ioan 18.22.

3. Atunci Pavel i-a zis: „Te va bate
Dumnezeu, perete vãruit! Tu ºezi sã
mã judeci dupã Lege, ºi porunceºti* sã
mã loveascã, împotriva Legii!”

*Lev. 19.35. Deut. 25.1,2. Ioan 7.51.
4. Cei ce stãteau lângã el, i-au zis:

„Îþi baþi joc de marele preot al lui
Dumnezeu?”
5. ªi Pavel a zis: „N-am* ºtiut,

fraþilor, cã este marele preot; cãci este
scris: „Pe** mai marele norodului tãu
sã nu-l grãieºti de rãu.”

*Cap. 24.17. **Exod 22.28. Ecl. 10.20. 2 Pet. 2.10. Iuda 8.
6. Pavel, ca unul care ºtia cã o parte din

adunare erau saduchei, iar alta farisei, a
strigat în plin sobor: „Fraþilor, eu*
sunt fariseu, fiu de fariseu; din pricina
nãdejdii** în învierea morþilor sunt
dat în judecatã.”

*Cap. 26.5. Filp. 3.5. **Cap. 24.15,21; 26.6; 28.20.
7. Când a zis vorbele acestea, s-a

stârnit o neînþelegere între farisei ºi
saduchei, ºi adunarea s-a dezbinat.
8. Cãci* saducheii zic cã nu este

înviere, nici înger, nici duh, pe când
fariseii le mãrturisesc pe amândouã.

*Mat. 22.23. Marc. 12.18. Luca 20.27.

9. S-a fãcut o mare zarvã; ºi câþiva
cãrturari din partida fariseilor, s-au
sculat în picioare, au început o ceartã
aprinsã ºi au zis: „Noi nu gãsim nici*
o vinã în omul acesta; dar dacã** i-a
vorbit un duh sau un înger†...?”

*Cap. 25.25; 26.31. **Cap. 22.7,17,18. †Cap. 5.39.

10. Fiindcã gâlceava creºtea, cãpitanul
se temea ca Pavel sã nu fie rupt în
bucãþi de ei. De aceea a poruncit
ostaºilor sã se coboare sã-l smulgã din
mijlocul lor ºi sã-l ducã în cetãþuie.
11. În* noaptea urmãtoare, Domnul

S-a arãtat lui Pavel ºi i-a zis: „Îndrãz-
neºte, Pavele; cãci, dupã cum ai mãr-
turisit despre Mine în Ierusalim, tot
aºa trebuie sã mãrturiseºti ºi în Roma.”

*Cap. 18.9; 27.23,24.

Pavel este dus la Cezareea
12. La ziuã, iudeii au uneltit* ºi s-au

legat cu blestem cã nu vor mânca, nici
nu vor bea, pânã nu vor omorî pe
Pavel. *Vers. 21,30. Cap. 25.3.

13. Cei ce fãcuserã legãmântul acesta
erau mai mulþi de patruzeci.
14. Ei s-au dus la preoþii cei mai de

seamã ºi la bãtrâni ºi le-au zis: „Noi
ne-am legat cu mare blestem sã nu
gustãm nimic pânã nu vom omorî pe
Pavel.
15. Acum, dar, voi, împreunã cu

soborul, daþi de ºtire cãpitanului ºi
rugaþi-l sã-l aducã mâine jos, înaintea
voastrã, ca ºi cum aþi vrea sã-i cercetaþi
pricina mai cu de-amãnuntul; ºi, pânã sã
ajungã el, noi suntem gata sã-l
omorâm.”
16. Fiul surorii lui Pavel a auzit de

aceastã cursã, s-a dus în cetãþuie ºi a
spus lui Pavel.
17. Pavel a chemat pe unul din sutaºi

ºi a zis: „Du pe tinerelul acesta la
cãpitan, cãci are sã-i spunã ceva.”
18. Sutaºul a luat pe tânãr cu el, l-a

dus la cãpitan ºi a zis: „Pavel cel
întemniþat m-a chemat ºi m-a rugat sã
aduc la tine pe acest tinerel, care are
sã-þi spunã ceva.”
19. Cãpitanul l-a apucat de mânã, l-a

luat deoparte ºi l-a întrebat: „Ce ai 
sã-mi spui?”
20. El a rãspuns: „Iudeii* s-au sfãtuit

sã te roage sã aduci mâine pe Pavel
înaintea soborului, ca ºi cum ai avea
sã-l cercetezi mai cu de-amãnuntul.

*Vers. 12.
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21. Tu sã nu-i asculþi, pentru cã mai
mulþi de patruzeci dintre ei îl pândesc
ºi s-au legat cu blestem sã nu mãnânce
ºi sã nu bea nimic pânã nu-l vor
omorî; acum stau gata ºi n-aºteaptã
decât fãgãduinþa ta.”
22. Cãpitanul a lãsat pe tinerel sã plece

ºi i-a poruncit sã nu spunã nimãnui cã
i-a descoperit aceste lucruri.
23. În urmã, a chemat pe doi sutaºi

ºi le-a zis: „La ceasul al treilea din
noapte, sã aveþi gata douã sute de
ostaºi, ºaptezeci de cãlãreþi ºi douã
sute de suliþari, ca sã meargã pânã la
Cezareea.”
24. Le-a poruncit sã aducã ºi dobitoace

pentru Pavel, ca sã-l punã cãlare ºi sã-l
ducã sãnãtos ºi teafãr la dregãtorul
Felix.
25. Lui Felix i-a scris o scrisoare cu

urmãtorul cuprins:
26. „Claudius Lisias cãtre preaalesul

dregãtor Felix: Plecãciune!
27. Acest* om pe care l-au prins

iudeii era sã fie omorât de ei; ºi eu 
m-am dus repede cu ostaºi ºi l-am
scos din mâna lor, cãci am aflat cã este
roman. *Cap. 21.33; 24.7.

28. Am* vrut sã aflu pricina pentru
care-l pârau, ºi l-am adus înaintea
soborului lor. *Cap. 22.30.

29. Am gãsit cã era pârât pentru*
lucruri privitoare la Legea lor, dar**
cã nu sãvârºise nici o nelegiuire care
sã fie vrednicã de moarte sau de
lanþuri. *Cap. 18.15; 25.19. **Cap. 26.31.
30. Mi s-a dat* însã de ºtire cã iudeii

îl pândesc ca sã-l omoare; l-am trimis
îndatã la tine ºi am fãcut cunoscut** ºi
celor ce-l învinuiesc sã-þi spunã þie ce
au împotriva lui. Fii sãnãtos.”

*Vers. 20. **Cap. 24.8; 25.6.
31. Ostaºii, dupã porunca pe care o

primiserã, au luat pe Pavel ºi l-au dus
noaptea pânã la Antipatrida.
32. A doua zi, au lãsat pe cãlãreþi 

sã-ºi urmeze drumul înainte cu el, iar
ei s-au întors în cetãþuie.
33. Ajunºi în Cezareea, cãlãreþii au dat

scrisoarea în mâna dregãtorului ºi au
adus pe Pavel înaintea lui.
34. Dregãtorul, dupã ce a citit scri-

soarea, a întrebat din ce þinut este
Pavel. Când a aflat cã este din Cilicia*, 

*Cap. 21.39.

35. „Te* voi asculta”, a zis el, „când
vor veni pârâºii tãi.” ªi a poruncit sã
fie pãzit în palatul** lui Irod.

*Cap. 24.1,10; 25.16. **Mat. 27.27.

Pavel la Cezareea

241. Dupã cinci* zile, a venit
marele preot** Anania cu unii

din bãtrâni ºi cu un vorbitor, numit
Tertul. Au adus înaintea dregãtorului
plângere împotriva lui Pavel.

*Cap. 21.27. **Cap. 23.2,30,36; 25.2.

2. Pavel a fost chemat, ºi Tertul a
început sã-l pârascã astfel:

„Preaalesule Felix, tu ne faci sã ne
bucurãm de o pace mare; ºi neamul
acesta a cãpãtat îmbunãtãþiri sãnãtoase
prin îngrijirile tale.
3. Lucrul acesta îl mãrturisim cu

toatã mulþumirea, în toatã vremea ºi în
tot locul.
4. Dar, ca sã nu te þin prea mult, te

rog sã asculþi, în bunãtatea ta, câteva
cuvinte.
5. Am* gãsit pe omul acesta, care este

o ciumã: pune la cale rãzvrãtiri printre
toþi iudeii de pe tot pãmântul, este mai
marele partidei nazarinenilor 

*Luca 23.2. Cap. 6.13; 16.20; 17.6; 21.28. 1 Pet. 2.12,15.

6. ºi* a încercat sã spurce chiar ºi
Templul. ªi am pus mâna pe el. Am vrut
sã-l judecãm** dupã Legea noastrã,

*Cap. 21.28. **Ioan 18.31.

7. dar* a venit cãpitanul Lisias, l-a
smuls din mâinile noastre cu mare
silã *Cap. 21.33.

8. ºi a poruncit* pârâºilor lui sã vinã
înaintea ta. Dacã-l vei cerceta, tu însuþi
vei putea afla de la el toate lucrurile
de care îl pârâm noi.” *Cap. 28.30.

9. Iudeii s-au unit la învinuirea
aceasta ºi au spus cã aºa stau lucru-
rile.

Apãrarea lui Pavel
10. Dupã ce i-a fãcut dregãtorul semn

sã vorbeascã, Pavel a rãspuns:
„Fiindcã ºtiu cã de mulþi ani eºti

judecãtorul neamului acestuia, voi rãs-
punde cu încredere pentru apãrarea mea.
11. Nu sunt mai mult de douãspre-

zece zile, te poþi încredinþa de lucrul
acesta, de când m-am suit sã* mã
închin la Ierusalim. *Vers. 17. Cap. 21.26. 

12. Nu* m-au gãsit nici în Templu,
nici în sinagogi, nici în cetate, stând
de vorbã cu cineva sau fãcând rãscoalã
de norod. *Cap. 25.8; 28.17.

13. Aºa cã n-ar putea dovedi lucrurile
de care mã pârãsc acum.
14. Îþi mãrturisesc cã slujesc Dum-

nezeului* pãrinþilor mei, dupã Calea**
pe care ei o numesc partidã; eu cred
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tot ce este scris în Lege† ºi în Proroci 
*Amos 8.14. Cap. 9.2. **2 Tim. 1.3. †Cap. 26.22; 28.23.

15. ºi am* în Dumnezeu nãdejdea
aceasta, pe care o au ºi ei înºiºi, cã**
va fi o înviere a celor drepþi ºi a celor
nedrepþi.

*Cap. 23.6; 26.6,7; 28.20. **Dan. 12.2. Ioan 5.28,29.

16. De aceea mã* silesc sã am tot-
deauna un cuget curat înaintea lui
Dumnezeu ºi înaintea oamenilor.

*Cap. 23.1.

17. Dupã o lipsã de mai mulþi ani,
am* venit sã aduc milostenii neamului
meu ºi sã aduc daruri la Templu.

*Cap. 11.29,30; 20.16. Rom. 15.25. 2 Cor. 8.4. Gal. 2.10.

18. Tocmai atunci* niºte iudei din
Asia m-au gãsit curãþat în Templu, nu
cu gloatã, nici cu zarvã. *Cap. 21.26,27; 26.21.

19. Ei înºiºi* ar trebui sã se înfã-
þiºeze înaintea ta ºi sã mã pârascã,
dacã au ceva împotriva mea.

*Cap. 23.30; 25.16.

20. Sau sã spunã aceºtia singuri de ce
nelegiuire m-au gãsit vinovat, când
am stat înaintea soborului,
21. afarã numai doar de strigãtul acesta

pe care l-am scos în mijlocul lor:
„Pentru* învierea morþilor sunt dat eu în
judecatã astãzi înaintea voastrã.” 

*Cap. 23.6; 28.20.

22. Felix, care ºtia destul de bine despre
„Calea” aceasta, i-a amânat zicând: „Am
sã cercetez pricina voastrã când va veni
cãpitanul* Lisias.” *Vers. 7.

23. ªi a poruncit sutaºului sã pãzeascã
pe Pavel, dar sã-l lase puþin mai
slobod ºi sã nu opreascã pe* nimeni
din ai lui sã-i slujeascã sau sã vinã la el.

*Cap. 27.3; 28.16.

Pavel stã de vorbã cu Felix
24. Dupã câteva zile, a venit Felix cu

nevasta sa, Drusila, care era iudeicã; a
chemat pe Pavel ºi l-a ascultat despre
credinþa în Hristos Isus.
25. Dar, pe când vorbea Pavel despre

neprihãnire, despre înfrânare ºi despre
judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis:
„De astã datã, du-te; când voi mai avea
prilej, te voi chema.”
26. Totodatã el trãgea nãdejde cã Pavel

are sã-i* dea bani; de aceea trimitea ºi
mai des sã-l cheme, ca sã stea de vorbã
cu el. *Exod 23.8.

Pavel înaintea lui Festus
27. Doi ani au trecut astfel; ºi, în locul

lui Felix, a venit Porcius Festus. Felix

a vrut* sã facã pe placul iudeilor, ºi a
lãsat pe Pavel în temniþã.

*Exod 23.2. Cap. 12.3; 25.9,14.

251. Festus, când a venit în þinutul
sãu, dupã trei zile, s-a suit de la

Cezareea în Ierusalim.
2. Preoþii cei mai de seamã* ºi frun-

taºii iudeilor i-au adus plângere împo-
triva lui Pavel. L-au rugat cu stãruinþã 

*Vers. 15. Cap. 24.1. 

3. ºi i-au cerut, ca un hatâr pentru ei,
sã trimitã sã-l aducã la Ierusalim. Prin
aceasta îi întindeau* o cursã, ca sã-l
omoare pe drum. *Cap. 23.12,15.

4. Festus a rãspuns cã Pavel este pãzit
în Cezareea ºi cã el însuºi are sã plece
în curând acolo.
5. „Deci”, a zis el, „cei mai de frunte

dintre voi sã se coboare împreunã cu
mine ºi, dacã* este ceva vinovat în
omul acesta, sã-l pârascã.”

*Vers. 18. Cap. 18.14. 

6. Festus n-a zãbovit între ei decât
opt sau zece zile; apoi s-a coborât la
Cezareea.

A doua zi, a ºezut pe scaunul de jude-
cãtor ºi a poruncit sã fie adus Pavel.
7. Când a sosit Pavel, iudeii care

veniserã de la Ierusalim l-au încon-
jurat ºi au adus împotriva lui multe* ºi
grele învinuiri pe care nu le puteau
dovedi. *Marc. 15.3. Luca 23.2,10. Cap. 24.5,13.

8. Pavel a început sã se apere ºi a zis:
„N-am pãcãtuit cu nimic, nici* împo-
triva Legii iudeilor, nici împotriva
Templului, nici împotriva cezarului.”

*Cap. 6.13; 24.12; 28.17.

9. Festus, care voia* sã capete bunã-
voinþa iudeilor, drept rãspuns, a zis lui
Pavel: „Vrei** sã te sui la Ierusalim
ºi sã fii judecat pentru aceste lucruri
înaintea mea?” *Cap. 24.27. **Vers. 20.

10. Pavel a zis: „Eu stau înaintea
scaunului de judecatã al cezarului;
acolo trebuie sã fiu judecat. Pe iudei
nu i-am nedreptãþit cu nimic, dupã
cum ºtii ºi tu foarte bine.
11. Dacã* am fãcut vreo nedreptate

sau vreo nelegiuire vrednicã de moarte,
nu mã dau în lãturi de la moarte; dar,
dacã nu este nimic adevãrat din
lucrurile de care mã pârãsc ei, nimeni
n-are dreptul sã mã dea în mâinile lor.
Cer** sã fiu judecat de cezar.”

*Vers. 25. Cap. 18.14; 23.29; 26.31. **Cap. 26.32; 28.19.

12. Atunci Festus, dupã ce s-a chib-
zuit cu sfetnicii lui, a rãspuns: „De
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cezar ai cerut sã fii judecat, înaintea
cezarului te vei duce.”

Împãratul Agripa la Cezareea
13. Dupã câteva zile, împãratul Agripa

ºi Berenice au sosit la Cezareea, ca sã
ureze de bine lui Festus.
14. Fiindcã au stat acolo mai multe

zile, Festus a spus împãratului cum
stau lucrurile cu Pavel; ºi a zis: „Felix
a lãsat în temniþã pe un* om, *Cap. 24.27.

15. împotriva* cãruia, când eram eu
în Ierusalim, mi s-au plâns preoþii cei
mai de seamã ºi bãtrânii iudeilor ºi 
i-au cerut osândirea. *Vers. 2,3.

16. Le-am* rãspuns cã la romani nu
este obiceiul sã se dea nici un om,
înainte ca cel pârât sã fi fost pus faþã
cu pârâºii lui ºi sã fi avut putinþa sã se
apere de lucrurile de care este pârât.

*Vers. 4,5.

17. Ei au venit deci aici; ºi, fãrã
întârziere*, am ºezut a doua zi pe
scaunul meu de judecãtor ºi am
poruncit sã aducã pe omul acesta.

*Vers. 6.

18. Pârâºii, când s-au înfãþiºat, nu 
l-au învinuit de nici unul din lucrurile
rele pe care mi le închipuiam eu.
19. Aveau împotriva lui numai* niºte

neînþelegeri cu privire la religia lor ºi
la un oarecare Isus care a murit ºi
despre care Pavel spunea cã este viu. 

*Cap. 18.15; 23.29.

20. Fiindcã nu ºtiam ce hotãrâre sã
iau în neînþelegerea aceasta, l-am
întrebat dacã vrea sã meargã la Ieru-
salim ºi sã fie judecat acolo pentru
aceste lucruri.
21. Dar Pavel a cerut ca pricina lui sã

fie þinutã ca sã fie supusã hotãrârii
împãratului, ºi am poruncit sã fie pãzit
pânã ce-l voi trimite la cezar.”
22. Agripa* a zis lui Festus: „Aº vrea

sã aud ºi eu pe omul acela.” „Mâine”,
a rãspuns Festus, „îl vei auzi.”

*Cap. 9.15.

23. A doua zi deci, Agripa ºi Berenice
au venit cu multã falã ºi au intrat în
locul de ascultare împreunã cu cãpitanii
ºi cu oamenii cei mai de frunte ai
cetãþii. La porunca lui Festus, Pavel a
fost adus acolo.
24. Atunci Festus a zis: „Împãrate

Agripa ºi voi toþi care sunteþi de
faþã cu noi; uitaþi-vã la omul acesta,
despre care toatã* mulþimea iudeilor

m-a rugat în Ierusalim ºi aici, strigând
cã nu trebuie sã** mai trãiascã.

*Vers. 2,3,7. **Cap. 22.22.

25. Fiindcã am înþeles cã n-a fãcut*
nimic vrednic de moarte, ºi fiindcã
singur** a cerut sã fie judecat de
cezar, am hotãrât sã-l trimit.

*Cap. 23.9,29; 26.31. **Vers. 11,12.

26. Eu n-am nimic temeinic de scris
domnului meu cu privire la el; de
aceea l-am adus înaintea voastrã, ºi
mai ales înaintea ta, împãrate Agripa,
ca, dupã ce se va face cercetarea, sã
am ce scrie.
27. Cãci mi se pare fãrã noimã sã

trimit pe un întemniþat, fãrã sã arãt de
ce este pârât.”

Pavel înaintea lui Agripa

261. Agripa a zis lui Pavel: „Ai
voie sã te aperi!” 

Pavel a întins mâna ºi a început sã se
apere astfel:
2. „Mã socotesc fericit, împãrate

Agripa, cã am sã mã apãr astãzi
înaintea ta pentru toate lucrurile de
care sunt pârât de iudei;
3. cãci tu cunoºti foarte bine toate

obiceiurile ºi neînþelegerile lor. De
aceea, te rog sã mã asculþi cu îngã-
duinþã.
4. Viaþa mea, din cele dintâi zile ale

tinereþii mele, este cunoscutã de toþi
iudeii, pentru cã am petrecut-o în
Ierusalim, în mijlocul neamului meu.
5. Dacã vor sã mãrturiseascã, ei ºtiu

de la început cã am trãit ca fariseu,
dupã cea mai îngustã partidã* a
religiei noastre.

*Cap. 22.3; 23.6; 24.15,21. Filp. 3.5.

6. ªi* acum sunt dat în judecatã
pentru nãdejdea fãgãduinþei** pe care
a fãcut-o Dumnezeu pãrinþilor noºtri 
*Cap. 23.6. **Gen. 3.15; 22.18; 26.4; 49.10. Deut. 18.15.
2 Sam. 7.12. Ps. 132.11. Isa. 4.2; 7.14; 9.6; 40.10. Ier.
23.5; 33.14-16. Ezec. 34.23; 37.24. Dan. 9.24. Mica 7.20.
Cap. 13.32. Rom. 15.8. Tit 2.13.

7. ºi a cãrei împlinire o aºteaptã cele
douãsprezece* seminþii ale noastre care
slujesc necurmat lui Dumnezeu, zi**
ºi noapte. Pentru aceastã nãdejde†,
împãrate, sunt pârât eu de iudei!

*Iac. 1.1. **Luca 2.37. 1 Tes. 3.10. 1 Tim. 5.5. †Filp. 3.11.

8. Ce? Vi se pare de necrezut cã Dum-
nezeu învie morþii?
9. ªi* eu, ce-i drept, credeam cã

trebuie sã fac multe lucruri împotriva
Numelui lui Isus din Nazaret,

*Ioan 16.2. 1 Tim. 1.13.
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10. ºi aºa* am ºi fãcut în Ierusalim.
Am aruncat în temniþã pe mulþi sfinþi,
cãci am primit puterea aceasta de la**
preoþii cei mai de seamã; ºi, când erau
osândiþi la moarte, îmi dãdeam ºi eu
votul împotriva lor.

*Cap. 8.3. Gal. 1.13. **Cap. 9.14,21; 22.5.

11. I-am pedepsit adesea în toate
sinagogile* ºi îmi dãdeam toatã silinþa
ca sã-i fac sã huleascã. În pornirea
mea nebunã împotriva lor, îi prigo-
neam pânã ºi în cetãþile strãine.

*Cap. 22.19.

12. În* acest scop, m-am dus la
Damasc, cu putere ºi învoire de la
preoþii cei mai de seamã. *Cap. 9.3; 22.6.

13. Pe la amiazã, împãrate, pe drum,
am vãzut strãlucind împrejurul meu ºi
împrejurul tovarãºilor mei o luminã
din cer, a cãrei strãlucire întrecea pe a
soarelui.
14. Am cãzut cu toþii la pãmânt; ºi eu

am auzit un glas care-mi zicea în
limba evreiascã: „Saule, Saule, pentru
ce Mã prigoneºti? Îþi este greu sã arunci
cu piciorul înapoi în vârful unui þepuº.”
15. „Cine eºti, Doamne?”, am rãspuns

eu. ªi Domnul a zis: „Eu sunt Isus pe
care-L prigoneºti.
16. Dar scoalã-te ºi stai în picioare;

cãci M-am arãtat þie, ca* sã te pun
slujitor ºi martor atât al lucrurilor pe
care le-ai vãzut, cât ºi al lucrurilor pe
care Mã vei vedea fãcându-le. *Cap. 22.15.

17. Te-am ales din mijlocul norodului
acestuia ºi din mijlocul Neamurilor la*
care te trimit, *Cap. 22.21.

18. ca sã* le deschizi ochii, sã** se
întoarcã de la întuneric la luminã, ºi de sub
puterea Satanei la Dumnezeu; ºi sã†
primeascã, prin credinþa în Mine, iertare de
pãcate ºi moºtenirea†† împreunã cu cei*†
sfinþiþi.” *Isa. 35.5; 42.7. Luca 1.79. Ioan 8.12. 
2 Cor. 4.4. Efes. 1.18. 1 Tes. 5.5. **2 Cor. 6.14. Efes.
4.18; 5.8. Col. 1.13. 1 Pet. 2.9,25. †Luca 1.77. ††Efes.
1.11. Col. 1.12. *†Cap. 20.32.

19. De aceea, împãrate Agripa,
n-am vrut sã mã împotrivesc vedeniei
cereºti.
20. Ci am* propovãduit întâi celor din

Damasc, apoi în Ierusalim, în toatã
Iudeea ºi la Neamuri, sã se pocãiascã ºi
sã se întoarcã la Dumnezeu ºi sã facã
fapte** vrednice de pocãinþa lor.

*Cap. 9.20,22,29; 11.26; 13.14,16-21. **Mat. 3.8.

21. Iatã de ce au pus iudeii* mâna pe
mine în Templu ºi au cãutat sã mã
omoare. *Cap. 21.30,31.

22. Dar, mulþumitã ajutorului lui

Dumnezeu, am rãmas în viaþã pânã în
ziua aceasta; ºi am mãrturisit înaintea
celor mici ºi celor mari, fãrã sã mã
depãrtez cu nimic de la ce* au spus
Prorocii ºi Moise** cã are sã se
întâmple; *Luca 24.27,44. Cap. 24.14; 28.23. Rom.

3.21. **Ioan 5.46.

23. ºi anume, cã* Hristosul trebuie sã
pãtimeascã ºi cã**, dupã ce va fi Cel
dintâi din învierea morþilor, va† vesti
luminã norodului ºi Neamurilor.” *Luca
24.26,46. **1 Cor. 15.20. Col. 1.18. Apoc. 1.5. †Luca 2.32.

24. Pe când vorbea el astfel ca sã se
apere, Festus a zis cu glas tare:
„Pavele, eºti* nebun! Învãþãtura ta cea
multã te face sã dai în nebunie.”

*2 Împ. 9.11. Ioan 10.20. 1 Cor. 1.23; 2.13,14; 4.10.

25. „Nu sunt nebun, preaalesule
Festus”, a rãspuns Pavel, „dimpotrivã,
rostesc cuvinte adevãrate ºi chibzuite.
26. Împãratul ºtie aceste lucruri ºi de

aceea îi vorbesc cu îndrãznealã; cãci
sunt încredinþat cã nu-i este nimic
necunoscut din ele, fiindcã nu s-au
petrecut într-un colþ!
27. Crezi tu în Proroci, împãrate

Agripa?... ªtiu cã crezi.”
28. ªi Agripa a zis lui Pavel: „Curând

mai vrei tu sã mã îndupleci sã mã fac
creºtin!”
29. „Fie curând*, fie târziu”, a rãspuns

Pavel, „sã dea Dumnezeu ca nu numai
tu, ci toþi cei ce mã ascultã astãzi sã fiþi
aºa cum sunt eu, afarã de lanþurile
acestea.” *1 Cor. 7.7.

Nevinovãþia lui Pavel recunoscutã
30. Împãratul, dregãtorul, Berenice ºi

toþi cei ce ºedeau împreunã cu ei s-au
sculat.
31. ªi când au plecat, ziceau* unii

cãtre alþii: „Omul acesta n-a fãcut
nimic vrednic de moarte sau de închi-
soare.” *Cap. 23.9,29; 25.25.

32. ªi Agripa a zis lui Festus: „Omului
acestuia i s-ar fi putut da drumul, dacã*
n-ar fi cerut sã fie judecat de cezar.”

*Cap. 25.11.

Plecarea lui Pavel la Roma

271. Dupã ce s-a hotãrât* sã ple-
cãm cu corabia în Italia, pe Pavel

ºi pe alþi câþiva întemniþaþi i-au dat pe
mâna unui sutaº al cetei de ostaºi
Augusta, numit Iuliu. *Cap. 25.12,25.

2. Ne-am suit într-o corabie de la
Adramit, care avea sã meargã pe coasta
Asiei, ºi am pornit. Aveam cu noi pe
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Aristarh* macedoneanul din Tesa-
lonic. *Cap. 19.29.

3. A doua zi, am ajuns la Sidon; ºi
Iuliu, care se purta* omenos cu Pavel,
i-a dat voie sã meargã pe la prietenii
sãi ºi sã fie îngrijit de ei. *Cap. 24.23; 28.16.

4. Dupã ce am plecat de acolo, am
plutit pe lângã Cipru, pentru cã vân-
turile erau potrivnice.
5. Dupã ce am trecut marea care

scaldã Cilicia ºi Pamfilia, am ajuns la
Mira în Licia.
6. Acolo sutaºul a gãsit o corabie din

Alexandria, care mergea în Italia, ºi
ne-a suit în ea.
7. Timp de mai multe zile, am mers

încet cu corabia, ºi nu fãrã greutate am
atins înãlþimea Cnid, unde nu ne-a
lãsat vântul sã ne oprim. Am trecut pe
la capãtul Cretei, alãturi de Salmona.
8. De abia am mers cu corabia pe

marginea insulei ºi am ajuns la un loc
numit „Limanuri bune”, de care era
aproape cetatea Lasea.
9. Trecuse destul de multã vreme, ºi

cãlãtoria pe mare se fãcea primej-
dioasã, pentru cã* trecuse chiar ºi
vremea „postului”. De aceea Pavel a
înºtiinþat pe ceilalþi *Lev. 23.27,29.

10. ºi le-a zis: „Oamenilor, cãlãtoria
vãd cã nu se va face fãrã primejdie ºi
fãrã multã pagubã, nu numai pentru
încãrcãturã ºi pentru corabie, dar chiar
ºi pentru vieþile noastre.”
11. Sutaºul a ascultat mai mult de

cârmaci ºi de stãpânul corãbiei decât
de vorbele lui Pavel.
12. ªi, fiindcã limanul nu era bun de

iernat, cei mai mulþi au fost de pãrere
sã plece cu corabia de acolo, ca sã
încerce sã ajungã la Fenix, liman din
Creta, aºezat spre miazãzi-apus ºi spre
miazãnoapte-apus, ca sã ierneze acolo.
13. Începuse sã sufle un vânt uºor de

miazãzi; ºi, ca unii care se credeau
stãpâni pe þintã, au ridicat ancorele ºi
au pornit cu corabia pe marginea Cretei.
14. Dar nu dupã multã vreme, s-a

dezlãnþuit asupra insulei un vânt fur-
tunos, numit Eurachilon.
15. Corabia a fost luatã de el, fãrã sã

poatã lupta împotriva vântului, ºi 
ne-am lãsat duºi în voia lui.
16. Am trecut repede pe la partea de

jos a unui ostrov, numit Clauda, ºi abia
am putut sã punem mâna pe luntre.
17. Dupã ce au ridicat-o în sus, au

întrebuinþat mijloace de ajutor, au
încins corabia cu frânghii; ºi, de teamã
sã nu cadã peste Sirta, au lãsat pânzele
în jos. Astfel s-au lãsat mânaþi de
vânt.
18. Fiindcã eram bãtuþi foarte tare de

furtunã, a doua zi au început sã arunce
în mare încãrcãtura din corabie,
19. ºi a treia zi, noi, cu mâinile

noastre, am* lepãdat uneltele corãbiei.
*Iona 1.5.

20. Soarele ºi stelele nu s-au vãzut
mai multe zile, ºi furtuna era aºa de
puternicã încât la urmã pierdusem
orice nãdejde de scãpare.
21. Oamenii nu mâncaserã de multã

vreme. Atunci Pavel s-a sculat în
mijlocul lor ºi a zis: „Oamenilor,
trebuia sã mã ascultaþi ºi sã nu fi
pornit cu corabia din Creta, ca sã fi
scãpat de aceastã primejdie ºi de
aceastã pagubã.
22. Acum vã sfãtuiesc sã fiþi cu voie

bunã; pentru cã nici unul din voi nu va
pieri; ºi nu va fi altã pierdere decât a
corãbiei.
23. Un înger* al Dumnezeului, al

cãruia sunt eu ºi cãruia** Îi slujesc,
mi s-a arãtat azi-noapte 

*Cap. 23.11. **Dan. 6.16. Rom. 1.9. 2 Tim. 1.3.

24. ºi mi-a zis: „Nu te teme, Pavele;
tu trebuie sã stai înaintea cezarului; ºi
iatã cã Dumnezeu þi-a dãruit pe toþi cei
ce merg cu corabia împreunã cu tine.”
25. De aceea, oamenilor, liniºtiþi-vã,

cãci* am încredere în Dumnezeu cã se
va întâmpla aºa cum mi s-a spus.

*Luca 1.45. Rom. 4.20,21. 2 Tim. 1.12.

26. Dar trebuie sã dãm peste* un
ostrov.” *Cap. 28.1.

27. În noaptea a paisprezecea, pe când
eram împinºi încoace ºi încolo cu corabia
pe marea Adriaticã, pe la miezul nopþii,
marinarii au bãnuit cã se apropie de
pãmânt.
28. Au mãsurat adâncimea apei ºi au

gãsit douãzeci de stânjeni; au mers
puþin mai departe, au mãsurat-o din nou
ºi au gãsit cincisprezece stânjeni.
29. De teamã sã nu se loveascã de

stânci, au aruncat patru ancore înspre
cârma corãbiei ºi doreau sã se facã
ziuã.
30. Dar, deoarece corãbierii cãutau sã

fugã din corabie ºi slobozeau luntrea
în mare, sub cuvânt cã ar vrea sã
arunce ancorele înspre partea dinainte
a corãbiei,
31. Pavel a zis sutaºului ºi ostaºilor:
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„Dacã oamenii aceºtia nu vor rãmâne
în corabie, nu puteþi fi scãpaþi.”
32. Atunci ostaºii au tãiat funiile

luntrei ºi au lãsat-o sã cadã jos.
33. Înainte de ziuã, Pavel a rugat pe

toþi sã mãnânce ºi a zis: „Astãzi sunt
paisprezece zile de când staþi mereu de
veghe ºi n-aþi luat nimic de mâncare în
gurã.
34. De aceea vã rog sã mâncaþi, cãci

lucrul acesta este pentru scãparea voas-
trã; ºi nu vi se va pierde nici* un pãr din
cap.” *1 Împ. 1.52. Mat. 10.30. Luca 12.7; 21.18.

35. Dupã ce a spus aceste vorbe, a
luat pâine, a* mulþumit lui Dumnezeu
înaintea tuturor, a frânt-o ºi a început
sã mãnânce. *1 Sam. 9.13. Mat. 15.36. 
Marc. 8.6. Ioan 6.11. 1 Tim. 4.3,4.

36. Toþi s-au îmbãrbãtat atunci ºi au
luat ºi ei de au mâncat.
37. În corabie eram de toþi douã sute

ºaptezeci ºi ºase de suflete*.
*Cap. 2.41; 7.14. Rom. 13.1. 1 Pet. 3.20.

38. Dupã ce s-au sãturat, au uºurat
corabia, aruncând grâul în mare.
39. Când s-a fãcut ziuã, n-au cunoscut

pãmântul; dar au vãzut de departe un
golf care avea maluri nisipoase ºi au
hotãrât sã împingã corabia într-acolo,
dacã va fi cu putinþã.
40. Au tãiat ancorele, ca sã le sloboadã

în mare, ºi au slãbit în acelaºi timp
funiile cârmelor; apoi au ridicat ventrila
cea micã dupã suflarea vântului ºi s-au
îndreptat spre mal.
41. Dar au dat peste o limbã de

pãmânt, unde s-a* înfipt corabia; ºi
partea dinainte a corãbiei s-a împlântat
ºi stãtea neclintitã, pe când partea
dinapoi a început sã se rupã de izbitura
valurilor. *2 Cor. 11.25.

42. Ostaºii au fost de pãrere sã omoare
pe cei întemniþaþi, ca sã nu scape vreunul
prin înot.
43. Sutaºul însã, care voia sã scape

pe Pavel, i-a oprit de la gândul acesta.
A poruncit ca cei ce pot înota sã se
arunce de pe corabie în apã ºi sã iasã
cei dintâi la pãmânt;
44. iar ceilalþi sã se aºeze unii pe

scânduri, iar alþii pe frânturi de corabie,
ºi aºa s-a fãcut cã au* ajuns toþi teferi
la uscat. *Vers. 22.

Trei luni în insula Malta

281. Dupã ce am scãpat de primejdie,
am aflat cã ostrovul* se chema

Malta. *Cap. 27.26.

2. Barbarii* ne-au arãtat o bunãvoinþã

puþin obiºnuitã; ne-au primit pe toþi la
un foc mare, pe care-l aprinseserã din
pricinã cã ploua ºi se lãsase un frig
mare. *Rom. 1.14. 1 Cor. 14.11. Col. 3.11.
3. Pavel strânsese o grãmadã de

mãrãcini ºi-i pusese pe foc; o nãpârcã
a ieºit afarã din pricina cãldurii ºi s-a
lipit de mâna lui.
4. Barbarii, când au vãzut nãpârca

spânzuratã de mâna lui, au zis unii
cãtre alþii: „Cu adevãrat omul acesta
este un ucigaº, cãci „Dreptatea” nu
vrea sã-l lase sã trãiascã, mãcar cã a
fost scãpat din mare.”
5. Pavel a scuturat nãpârca în foc ºi

n-a simþit nici un rãu.
6. Oamenii aceia se aºteptau sã-l

vadã umflându-se sau cãzând deodatã
mort; dar, dupã ce au aºteptat mult
ºi au vãzut cã nu i se întâmplã nici*
un rãu, ºi-au schimbat pãrerea ºi
ziceau** cã este un zeu.

*Marc. 16.18. Luca 10.19. **Cap. 14.11.

Vindecarea tatãlui lui Publius
7. În împrejurimi erau moºiile mai

marelui ostrovului, numit Publius. El
ne-a primit ºi ne-a ospãtat cu cea mai
mare bunãvoinþã trei zile.
8. Tatãl lui Publius zãcea atunci în

pat, bolnav de friguri ºi de urdinare.
Pavel s-a dus la el, s-a rugat*, a pus**
mâinile peste el ºi l-a vindecat.
*Iac. 5.14,15. **Marc. 6.5; 7.32; 16.18. Luca 4.40. Cap.
19.11,12. 1 Cor. 12.9,28.
9. Atunci au venit ºi ceilalþi bolnavi

din ostrovul acela ºi au fost vindecaþi.
10. Ni s-a dat mare cinste*; ºi, la

plecarea noastrã cu corabia, ne-au dat
tot ce ne trebuia pentru drum.

*Mat. 15.6. 1 Tim. 5.17.

Sosirea la Roma
11. Dupã o ºedere de trei luni, am

pornit cu o corabie din Alexandria
care iernase în ostrov ºi care purta
semnul Dioscurilor.
12. Am ajuns la Siracusa ºi am rãmas

acolo trei zile.
13. De acolo, am mers înainte pe

lângã coastã ºi am venit la Regio; iar
a doua zi, fiindcã sufla vântul de
miazãzi, dupã douã zile am venit la
Puzole,
14. unde am dat peste niºte fraþi care

ne-au rugat sã mai rãmânem ºapte zile
cu ei. ªi aºa am ajuns la Roma.
15. Din Roma ne-au ieºit înainte,

pânã în „Forul lui Apiu” ºi pânã la
„Cele trei cârciumi”, fraþii care auziserã
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Urarea

11. Pavel, rob al lui Isus Hristos,
chemat* sã fie apostol, pus

deoparte** ca sã vesteascã Evanghelia
lui Dumnezeu, *Fapt. 22.21. 1 Cor. 1.1. Gal. 1.1. 
1 Tim. 1.11; 2.7. 2 Tim. 1.11. **Fapt. 9.15; 13.2. Gal. 1.15.

2. pe care o* fãgãduise mai înainte
prin** prorocii Sãi în Sfintele Scrip-
turi. *Fapt. 26.6. Tit 1.2. **Cap. 3.21; 16.26. Gal. 8.8.

3. Ea priveºte pe Fiul Sãu, nãscut*
din sãmânþa lui David, în ce priveºte
trupul, *Mat. 1.6,16. Luca 1.32. Fapt. 2.30. 2 Tim. 2.8.

4. iar în ce priveºte* duhul** sfinþe-
niei, dovedit cu putere† cã este Fiul
lui Dumnezeu, prin învierea morþilor;
adicã pe Isus Hristos, Domnul nostru,

*Ioan 1.14. Ga1. 4.4. **Fapt. 13.33. †Evr. 9.14. 

5. prin care am* primit harul ºi apos-

EPISTOLA LUI PAVEL CÃTRE ROMANI

despre noi. Când i-a vãzut Pavel, a
mulþumit lui Dumnezeu ºi s-a îmbãrbã-
tat.
16. Când am ajuns la Roma, sutaºul a

dat pe cei întemniþaþi cãpitanului
strãjerilor palatului, iar lui* Pavel i 
s-a îngãduit sã rãmânã într-un loc
deosebit, cu un ostaº care-l pãzea.

*Cap. 24.25; 27.3.

Pavel propovãduieºte la Roma
17. Dupã trei zile, Pavel a chemat pe

mai marii iudeilor; ºi, când s-au
adunat, le-a zis: „Fraþilor, fãrã sã fi
fãcut* ceva împotriva norodului sau
obiceiurilor pãrinþilor noºtri, am** fost
bãgat la închisoare în Ierusalim, ºi de
acolo am fost dat în mâinile romanilor.

*Cap. 24.12,13; 25.8. **Cap. 21.33.

18. Dupã ce m-au supus la cerce-
tare*, ei aveau de gând sã-mi dea
drumul, pentru cã nu era în mine nici
o vinã vrednicã de moarte.

*Cap. 22.24; 24.10; 25.8; 26.31.

19. Dar iudeii s-au împotrivit, ºi am*
fost silit sã cer sã fiu judecat de cezar,
fãrã sã am de altfel nici un gând sã
pârãsc neamul meu. *Cap. 25.11.

20. De aceea, v-am chemat sã vã vãd
ºi sã vorbesc cu voi; cãci din pricina*
nãdejdii lui Israel port eu acest**
lanþ.” *Cap. 26.6,7. **Cap. 26.29. 
Efes. 3.1; 4.1; 6.20. 2 Tim. 1.16; 2.9. Film. 10,13.

21. Ei i-au rãspuns: „Noi n-am primit
din Iudeea nici o scrisoare cu privire
la tine ºi n-a venit aici nici un frate
care sã fi spus sau sã fi vorbit ceva rãu
despre tine.
22. Dar am vrea sã auzim pãrerea ta,

pentru cã ºtim cã partida aceasta
pretutindeni stârneºte* împotrivire.”

*Luca 2.34. Cap. 24.5,14. 1 Pet. 2.12; 4.14.

23. I-au hotãrât o zi ºi au venit mai

mulþi la locuinþa lui. Pavel le-a vestit*
Împãrãþia lui Dumnezeu, le-a adus
dovezi ºi a cãutat sã-i încredinþeze,
prin** Legea lui Moise ºi prin Proroci,
despre lucrurile privitoare la Isus.
Vorbirea þinea de dimineaþa pânã
seara. *Luca 24.27. Cap. 17.3; 19.8. **Cap. 26.6,22.

24. Unii* au crezut ce le spunea el,
iar alþii n-au crezut. *Cap. 14.4; 17.4; 19.9.

25. Fiindcã ei au plecat acasã în
neînþelegere unii cu alþii, Pavel n-a
adãugat decât aceste vorbe: „Bine a
spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia
cãtre pãrinþii voºtri,
26. când a zis: „Du-te* la poporul

acesta ºi zi-i: „Veþi auzi cu urechile
voastre, ºi nu veþi înþelege; cu ochii
voºtri veþi privi, ºi nu veþi vedea.
*Isa. 6.9. Ier. 5.21. Ezec. 12.2. Mat. 13.14,15. Marc. 4.12.
Luca 8.10. Ioan 12.40. Rom. 11.8.

27. Cãci inima acestui norod s-a
împietrit; ei aud greu cu urechile, ºi-au
închis ochii, ca nu cumva sã vadã cu
ochii, sã audã cu urechile, sã înþeleagã
cu inima, sã se întoarcã la Dumnezeu,
ºi sã-i vindec.”
28. Sã ºtiþi, dar, cã mântuirea aceasta

a lui Dumnezeu a fost trimisã neamu-
rilor*, ºi o vor asculta.”
*Mat. 21.41,43. Cap. 13.46,47; 18.6; 22.21; 26.17,18. Rom.
11.11.

29. Când a zis aceste vorbe, iudeii au
plecat, vorbind cu aprindere între ei.

Pavel stã ºi propovãduieºte doi ani 
la Roma

30. Pavel a rãmas doi ani întregi într-o
casã pe care o luase cu chirie. Primea
pe toþi care veneau sã-l vadã,
31. propovãduia* Împãrãþia lui Dum-

nezeu ºi învãþa pe oameni, cu toatã
îndrãzneala ºi fãrã nici o piedicã, cele
privitoare la Domnul Isus Hristos.

*Cap. 4.31. Efes. 6.19.
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tolia, ca sã aducem, pentru** Numele
Lui, la ascultarea† credinþei pe toate
neamurile,
*Cap. 12.3; 15.15. 1 Cor. 15.10. Gal. 1.15; 2.9. Efes. 3.8.
**Fapt. 6.7. Cap. 16.26. †Fapt. 9.15.

6. între care sunteþi ºi voi, cei
chemaþi sã fiþi ai lui Isus Hristos.
7. Deci vouã tuturor, care sunteþi

preaiubiþi ai lui Dumnezeu în Roma,
chemaþi* sã fiþi sfinþi: Har** ºi pace
de la Dumnezeu, Tatãl nostru, ºi de la
Domnul Isus Hristos! *Cap. 9.24. 
1 Cor. 1.2. 1 Tes. 4.7. **1 Cor. 1.3. 2 Cor. 1.2. Gal. 1.3.

Pavel ºi creºtinii din Roma
8. Mai întâi mulþumesc* Dumnezeului

meu, prin Isus Hristos, pentru voi toþi,
cãci credinþa** voastrã este vestitã în
toatã lumea. *1 Cor. 1.4. Filp. 1.3. 
Col. 1.3,4. 1 Tes. 1.2. Film. 4. **Cap. 16.19. 1 Tes. 1.8.

9. Dumnezeu*, cãruia Îi slujesc** în
duhul meu, în Evanghelia Fiului Sãu,
îmi este martor cã vã pomenesc neîn-
cetat† în rugãciunile mele
*Cap. 9.1. 2 Cor. 1.23. Filp. 1.8. 1 Tes. 2.5. **Fapt. 27.23. 
2 Tim. 1.3. †1 Tes. 3.10.

10. ºi cer totdeauna* ca, prin voia**
lui Dumnezeu, sã am în sfârºit feri-
cirea sã vin la voi.

*Cap. 15.23,32. 1 Tes. 3.10. **Iac. 4.15.

11. Cãci doresc sã vã vãd, ca sã* vã
dau vreun dar duhovnicesc pentru
întãrirea voastrã, *Cap. 15.29.

12. sau mai degrabã, ca sã ne îmbãr-
bãtãm laolaltã în mijlocul vostru, prin
credinþa* pe care o avem împreunã, ºi
voi ºi eu. *Tit 1.4. 2 Pet. 1.1.

13. Nu vreau sã nu ºtiþi, fraþilor, cã
de* multe ori am avut de gând sã vin
la voi, ca sã culeg vreun rod** printre
voi, ca printre celelalte neamuri, dar†
am fost împiedicat pânã acum.

*Cap. 15.23. **Fapt. 16.7. Filp. 4.17. †1 Tes. 2.18.

14. Eu* sunt dator ºi grecilor ºi bar-
barilor, ºi celor învãþaþi ºi celor neîn-
vãþaþi. *1 Cor. 9.16.

15. Astfel, în ce mã priveºte pe mine,
am o vie dorinþã sã vã vestesc Evan-
ghelia vouã, celor din Roma.

Neprihãnirea se capãtã prin credinþã
16. Cãci* mie nu mi-e ruºine de

Evanghelia lui Hristos; fiindcã** ea este
puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea
fiecãruia care crede: întâi a† iudeului,
apoi a grecului; *Ps. 40.9,10. Marc. 8.38. 
2 Tim. l.8. **1 Cor. 1.18; 15.2. †Luca 2.30-32; 24.47. Fapt.
3.26; 13.26,46. Cap. 2.9.

17. deoarece în* ea este descoperitã o
neprihãnire pe care o dã Dumnezeu,
prin credinþã ºi care duce la credinþã,
dupã cum este scris: „Cel neprihãnit**
va trãi prin credinþã.” *Cap. 3.21. 
**Hab. 2.4. Ioan 3.36. Gal. 3.11. Filp. 3.9. Evr. 10.38.

Starea de pãcat a omenirii
18. Mânia* lui Dumnezeu se desco-

perã din cer împotriva oricãrei necin-
stiri a lui Dumnezeu ºi împotriva
oricãrei nelegiuiri a oamenilor care
înãbuºã adevãrul în nelegiuirea lor.

*Fapt. 17.30. Efes. 5.6. Col. 3.6.

19. Fiindcã* ce se poate cunoaºte
despre Dumnezeu le este descoperit în
ei, cãci le-a fost arãtat de Dumnezeu**.

*Fapt. 14.17. **Ioan 1.9.

20. În adevãr, însuºirile nevãzute* ale
Lui, puterea Lui veºnicã ºi dumnezeirea
Lui se vãd lãmurit, de la facerea lumii,
când te uiþi cu bãgare de seamã la ele
în lucrurile fãcute de El. Aºa cã nu se
pot dezvinovãþi;

*Ps. 19.1, etc. Fapt. 14.17; 17.27.

21. fiindcã, mãcar cã au cunoscut pe
Dumnezeu, nu L-au proslãvit ca
Dumnezeu, nici nu I-au mulþumit; ci
s-au dedat la gândiri deºarte*, ºi inima
lor fãrã pricepere s-a întunecat.

*2 Împ. 17.15. Ier. 2.5. Efes. 4.17,18.

22. S-au* fãlit cã sunt înþelepþi, ºi au
înnebunit; *Ier. 10.14.

23. ºi au schimbat slava Dumnezeului*
nemuritor într-o icoanã care seamãnã cu
omul muritor, pãsãri, dobitoace cu patru
picioare ºi târâtoare. *Deut. 4.16, etc. 
Ps. 106.20. Isa. 40.18,25. Ier. 2.11. Ezec. 8.10. Fapt. 17.29.

24. De aceea*, Dumnezeu i-a lãsat
pradã necurãþiei, sã urmeze poftele
inimilor lor; aºa cã** îºi necinstesc
singuri† trupurile;
*Ps. 81.12. Fapt. 7.42. Efes. 4.18,19. 2 Tes. 2.11,12. **1 Cor.
6.18. 1 Tes. 4.4. 1 Pet. 4.3. †Lev. 18.22.

25. cãci au schimbat în minciunã
adevãrul* lui Dumnezeu ºi au slujit ºi
s-au închinat fãpturii în** locul Fãcã-
torului, care este binecuvântat în veci!
Amin. *1 Tes. 1.9. 
1 Ioan 5.20. **Isa. 44.20. Ier. 10.14; 13.25. Amos 2.4.

26. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a
lãsat în voia unor patimi* scârboase;
cãci femeile lor au schimbat întrebu-
inþarea fireascã a lor în una care este
împotriva firii; *Lev. 18.22,23. Efes. 5.12. Iuda 10.

27. tot astfel, ºi bãrbaþii au pãrãsit
întrebuinþarea fireascã a femeii, s-au
aprins în poftele lor unii pentru alþii,
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au sãvârºit parte bãrbãteascã cu parte
bãrbãteascã lucruri scârboase ºi au
primit în ei înºiºi plata cuvenitã pentru
rãtãcirea lor.
28. Fiindcã n-au cãutat sã pãstreze pe

Dumnezeu în cunoºtinþa lor, Dumnezeu
i-a lãsat în voia minþii lor blestemate,
ca sã facã lucruri neîngãduite*.

*Efes. 5.4.

29. Astfel, au ajuns plini de orice fel
de nelegiuire, de curvie, de viclenie,
de lãcomie, de rãutate; plini de pizmã,
de ucidere, de ceartã, de înºelãciune,
de porniri rãutãcioase; sunt ºoptitori,
30. bârfitori, urâtori de Dumnezeu,

obraznici, trufaºi, lãudãroºi, nãscoci-
tori de rele, neascultãtori de pãrinþi,
31. fãrã pricepere, cãlcãtori de cuvânt,

fãrã dragoste fireascã, neînduplecaþi,
fãrã milã.
32. ªi, mãcar cã ºtiu* hotãrârea lui

Dumnezeu, cã cei ce fac asemenea
lucruri sunt** vrednici de moarte,
totuºi, ei nu numai cã le fac, dar ºi
gãsesc de buni† pe cei ce le fac.

*Cap. 2.2. **Cap. 6.21. †Ps. 50.18. Osea 7.3.

Nepocãinþa iudeilor

21. Aºadar, omule, oricine ai fi tu,
care judeci pe altul, nu te poþi dezvi-

novãþi*; cãci** prin faptul cã judeci
pe altul, te osândeºti singur; fiindcã
tu, care judeci pe altul, faci aceleaºi
lucruri.

*Cap. 1.20. **2 Sam. 12.5-7. Mat. 7.1,2. Ioan 8.9.

2. ªtim, în adevãr, cã judecata lui
Dumnezeu împotriva celor ce sãvâr-
ºesc astfel de lucruri este potrivitã cu
adevãrul.
3. ªi crezi tu, omule, care judeci pe

cei ce sãvârºesc astfel de lucruri, ºi pe
care le faci ºi tu, cã vei scãpa de
judecata lui Dumnezeu?
4. Sau dispreþuieºti tu bogãþiile*

bunãtãþii, îngãduinþei** ºi îndelungii†
Lui rãbdãri? Nu vezi†† tu cã bunãtatea
lui Dumnezeu te îndeamnã la pocãinþã?

*Cap. 9.23. Efes. 1.7; 
2.4,7. **Cap. 3.25. †Exod 34.6. ††Isa. 30.18. 2 Pet. 3.9,15.

5. Dar, cu împietrirea inimii tale, care
nu vrea sã se pocãiascã, îþi* aduni o
comoarã de mânie pentru ziua mâniei
ºi a arãtãrii dreptei judecãþi a lui Dum-
nezeu, *Deut. 32.34. Iac. 5.3.

6. care* va rãsplãti fiecãruia dupã
faptele lui. *Iov 34.11. 
Ps. 62.12. Prov. 24.12. Ier. 17.10; 32.19. Mat. 16.27. Cap.
14.12. 1 Cor. 3.8. 2 Cor. 5.10. Apoc. 2.23; 20.12; 22.12.

7. ªi anume, va da viaþa veºnicã celor

ce, prin stãruinþa în bine, cautã slava,
cinstea ºi nemurirea;
8. ºi va da mânie ºi urgie celor ce, din

duh de gâlceavã, se împotrivesc* adevã-
rului ºi ascultã de nelegiuire.

*Iov 24.13. Cap. 1.18. 2 Tes. 1.8.

9. Necaz ºi strâmtorare va veni peste
orice suflet omenesc care face rãul:
întâi* peste iudeu, apoi peste grec.

*Amos. 3.2. Luca 12.47,48. 1 Pet. 4.17.

10. Slavã*, cinste ºi pace va veni însã
peste oricine face binele: întâi peste
iudeu, apoi peste grec. *1 Pet. 1.7.

11. Cãci* înaintea lui Dumnezeu nu
se are în vedere faþa omului.
*Deut. 10.17. 2 Cron. 19.7. Iov 34.19. Fapt. 10.34. Gal. 2.6.
Efes. 6.9. Col. 3.25. 1 Pet. 1.17.

12. Toþi cei ce au pãcãtuit fãrã Lege
vor pieri fãrã Lege; ºi toþi cei ce au
pãcãtuit având Lege vor fi judecaþi
dupã Lege.
13. Pentru cã nu* cei ce aud Legea

sunt neprihãniþi înaintea lui Dum-
nezeu, ci cei ce împlinesc Legea
aceasta vor fi socotiþi neprihãniþi.

*Mat. 7.21. Iac. 1.22,23,25. 1 Ioan 3.7.

14. Când Neamurile, mãcar cã n-au
lege, fac din fire lucrurile Legii, prin
aceasta ei, care n-au o lege, îºi sunt
singuri lege;
15. ºi ei dovedesc cã lucrarea Legii este

scrisã în inimile lor; fiindcã despre
lucrarea aceasta mãrturiseºte cugetul
lor ºi gândurile lor, care sau se învino-
vãþesc sau se dezvinovãþesc între ele.
16. ªi faptul acesta se va vedea în*

ziua când, dupã Evanghelia** mea,
Dumnezeu va judeca, prin† Isus Hristos,
lucrurile ascunse ale oamenilor.
*Ecl. 12.14. Mat. 25.31. Ioan 12.48. Cap. 3.6. 1 Cor. 4.5.
Apoc. 20.12. **Ioan 5.22. Fapt. 10.42; 17.31. 2 Tim. 4.1,8. 
1 Pet. 4.5. †Cap. 16.25. 1 Tim. 1.11. 2 Tim. 2.8.

Iudeii nu se pot dezvinovãþi
17. Tu*, care te numeºti iudeu, care

te** rezemi pe o Lege, care† te lauzi
cu Dumnezeul tãu,
*Mat. 3.9. Ioan 8.33. Cap. 9.6,7. 2 Cor. 11.22. **Mica 3.11.
Cap. 9.4. †Isa. 45.25; 48.2. Ioan 8.41.

18. care cunoºti* voia Lui, care ºtii sã
faci deosebire** între lucruri, pentru
cã eºti învãþat de Lege;

*Deut. 4.8. Ps. 147.19,20. **Filp. 1.10.

19. tu, care te* mãguleºti cã eºti
cãlãuza orbilor, lumina celor ce sunt în
întuneric, *Mat. 15.14; 23.16,17,19,24. Ioan 9.34,40,41.

20. povãþuitorul celor fãrã minte, învã-
þãtorul celor neºtiutori, pentru cã în
Lege ai* dreptarul cunoºtinþei depline
ºi al adevãrului; – *Cap. 6.17. 2 Tim. 1.13; 3.5.
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21. tu deci, care înveþi pe alþii, pe tine
însuþi nu te înveþi? Tu, care propo-
vãduieºti: „Sã nu furi”, furi?
22. Tu* care zici: „Sã nu preacur-

veºti”, preacurveºti?** Tu, cãruia þi-e
scârbã de idoli, le jefuieºti templele?

*Ps. 50.16, etc. Mat. 23.3, etc. **Mal. 3.8.

23. Tu*, care te fãleºti cu Legea,
necinsteºti pe Dumnezeu prin cãlcarea
acestei Legi? *Vers. 17.

24. Cãci „din pricina voastrã este
hulit Numele lui Dumnezeu între
Neamuri”, dupã cum este* scris.

*2 Sam. 12.14. Isa. 52.5. Ezec. 36.20,23.

Adevãrata tãiere împrejur
25. Tãierea împrejur*, negreºit, este

de folos, dacã împlineºti Legea; dar
dacã tu calci Legea, tãierea ta împrejur
ajunge netãiere împrejur. *Gal. 5.3.

26. Dacã* deci cel netãiat împrejur
pãzeºte poruncile Legii, netãierea lui
împrejur nu i se va socoti ea ca o
tãiere împrejur? *Fapt. 10.34,35.

27. Cel netãiat împrejur din naºtere,
care împlineºte Legea, nu te* va osândi
el pe tine, care o calci, mãcar cã ai
slova Legii ºi tãierea împrejur?

*Mat. 12.41,42.

28. Iudeu nu* este acela care se aratã
pe din afarã cã este iudeu; ºi tãiere
împrejur nu este aceea care este pe din
afarã, în carne.

*Mat. 3.9. Ioan 8.39. Cap. 9.6,7. Gal. 6.15. Apoc. 2.9.

29. Ci iudeu este acela* care este
iudeu înãuntru; ºi tãiere împrejur**
este aceea a inimii, în duh†, nu în
slovã; un astfel de iudeu îºi scoate
lauda†† nu de la oameni, ci de la
Dumnezeu. *1 Pet. 3.4. **Filp. 3.3. Col. 2.11. 
†Cap. 7.6. 2 Cor. 3.6. ††1 Cor. 4.5. 2 Cor. 10.18. 1 Tes. 2.4.

Întâietatea iudeului

31. Care este deci întâietatea
iudeului sau care este folosul tãierii

împrejur?
2. Oricum, sunt mari. ªi, mai întâi de

toate, prin faptul cã* lor le-au fost
încredinþate cuvintele lui Dumnezeu.

*Deut. 4.7,8. Ps. 147.19,20. Cap. 2.18; 9.4.

3. ªi ce are a face dacã unii* n-au
crezut? Necredinþa** lor va nimici ea
credincioºia lui Dumnezeu? *Cap. 10.16. 
Evr. 4.2. **Num. 23.19. Cap. 9.6; 11.29. 2 Tim. 2.13.

4. Nicidecum*! Dimpotrivã, Dum-
nezeu** sã fie gãsit adevãrat, ºi toþi†
oamenii sã fie gãsiþi mincinoºi, dupã
cum este scris: „Ca†† sã fii gãsit nepri-

hãnit în cuvintele Tale ºi sã ieºi
biruitor când vei fi judecat.”

*Iov 40.8. **Ioan 3.33. †Ps. 62.9; 116.11. ††Ps. 51.4.

5. Dar, dacã nelegiuirea noastrã pune
în luminã neprihãnirea lui Dumnezeu,
ce vom zice? Nu cumva Dumnezeu
este nedrept când Îºi dezlãnþuie mânia?
(Vorbesc* în felul oamenilor.)

*Cap. 6.19. Gal. 3.15.

6. Nicidecum! Pentru cã, altfel, cum*
va judeca Dumnezeu lumea?

*Gen. 18.25. Iov 8.3; 34.17.

7. ªi dacã, prin minciuna mea, adevãrul
lui Dumnezeu strãluceºte ºi mai mult
spre slava Lui, de ce mai sunt eu
însumi judecat ca pãcãtos?
8. ªi de ce sã* nu facem rãul ca sã

vinã bine din el, cum pretind unii, care
ne vorbesc de rãu, cã spunem noi?
Osânda acestor oameni este dreaptã.

*Cap. 5.20; 6.1,15.

Iudeii ºi Neamurile sunt la fel
9. Ce urmeazã atunci? Suntem noi

mai buni decât ei? Nicidecum. Fiindcã
am dovedit cã toþi*, fie iudei, fie
greci, sunt sub pãcat, *Vers. 23. Gal. 3.22.

10. dupã cum este scris: „Nu este nici
un om neprihãnit, nici unul mãcar.
11. Nu* este nici unul care sã aibã

pricepere. Nu este nici unul care sã
caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu.

*Ps. 14.1-3; 53.1.

12. Toþi s-au abãtut ºi au ajuns niºte
netrebnici. Nu este nici unul care sã
facã binele, nici unul mãcar.
13. Gâtlejul* lor este un mormânt

deschis; se slujesc de limbile lor ca sã
înºele; sub buze au venin** de aspidã;

*Ps. 5.9. Ier. 5.16. **Ps. 140.3.

14. gura* le este plinã de blestem ºi
de amãrãciune; *Ps. 10.7.

15. au picioarele grabnice* sã verse
sânge; *Prov. 1.16. Isa. 59.7,8.

16. prãpãdul ºi pustiirea sunt pe
drumul lor;
17. nu cunosc calea pãcii;
18. frica de Dumnezeu nu* este îna-

intea ochilor lor.” *Ps. 36.1.

19. ªtim însã cã tot ce* spune Legea,
spune celor ce sunt sub Lege, pentru
ca orice** gurã sã fie astupatã, ºi
toatã† lumea sã fie gãsitã vinovatã
înaintea lui Dumnezeu.
*Ioan 10.34; 15.25. **Iov 5.16. Ps. 107.42. Ezec. 16.63. Cap.
1.20; 2.1. †Vers. 9,23. Cap. 2.2. 

20. Cãci nimeni nu va fi socotit ne-
prihãnit înaintea Lui prin* faptele Legii,
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deoarece prin** Lege vine cunoºtinþa
deplinã a pãcatului. *Ps. 143.2. 
Fapt. 13.39. Gal. 2.16; 3.11. Efes. 2.8,9. Tit 3.5. **Cap. 7.7.

Iertarea prin credinþã
21. Dar acum s-a arãtat o neprihãnire*1

pe care o dã Dumnezeu, fãrã lege –
despre ea mãrturisesc** Legea ºi†
Prorocii – *Fapt. 15.11. Cap. 1.17. Filp. 3.9. 
Evr. 11.4, etc. **Ioan 5.46. Fapt. 26.22. †Cap. 1.2. 1 Pet. 1.10.

22. ºi anume, neprihãnirea datã de
Dumnezeu, care vine prin* credinþa în
Isus Hristos, pentru toþi ºi peste toþi cei
ce cred în El. Nu** este nici o deosebire.

*Cap. 4. **Cap. 10.12. Gal. 3.28. Col. 3.11.

23. Cãci toþi* au pãcãtuit ºi sunt
lipsiþi de slava lui Dumnezeu.

*Vers. 9. Cap. 11.32. Gal. 3.22.

24. ªi sunt socotiþi neprihãniþi, fãrã
platã, prin* harul Sãu, prin** rãscum-
pãrarea care este în Hristos Isus.
*Cap. 4.16. Efes. 2.8. Tit 3.5,7. **Mat. 20.28. Efes. 1.7. Col.
1.11. 1 Tim. 2.6. Evr. 9.12. 1 Pet. 1.18,19.

25. Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai
dinainte sã fie*, prin credinþa în sângele**
Lui, o jertfã de ispãºire, ca sã-ªi arate
neprihãnirea Lui; cãci† trecuse cu vederea
pãcatele dinainte, în vremea îndelungii
rãbdãri a lui Dumnezeu; *Lev. 16.15. 

1 Ioan 2.2; 4.10. **Col. 1.20. †Fapt. 13.38,39. 17.30. 1 Tim.

1.15. Evr. 9.15.

26. pentru ca, în vremea de acum, 
sã-ªi arate neprihãnirea Lui în aºa fel,
încât sã fie neprihãnit, ºi totuºi sã
socoteascã neprihãnit pe cel ce crede
în Isus.
27. Unde este, dar*, pricina de laudã?

S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor?
Nu; ci prin legea credinþei.

*Cap. 2.17,23; 4.2. 1 Cor. 1.29,31. Efes. 2.9.

28. Pentru cã noi credem cã omul este
socotit neprihãnit prin* credinþã, fãrã
faptele Legii.

*Fapt. 13.38,39. Vers. 20-22. Cap. 8.3. Gal. 2.16.

29. Sau, poate, Dumnezeu este numai
Dumnezeul iudeilor? Nu este ºi al
Neamurilor? Da, este ºi al Neamurilor;
30. deoarece Dumnezeu este Unul*

singur, ºi El va socoti neprihãniþi, prin
credinþã, pe cei tãiaþi împrejur, ºi tot
prin credinþã ºi pe cei netãiaþi împrejur.

*Cap. 10.12,13. Gal. 3.8,20,28.

Pilda lui Avraam
31. Deci prin credinþã desfiinþãm noi

Legea? Nicidecum. Dimpotrivã, noi
întãrim Legea.

41. Ce vom zice, dar, cã a cãpãtat,
prin puterea lui, strãmoºul nostru

Avraam*?
*Isa. 51.2. Mat. 3.9. Ioan 8.33,39. 2 Cor. 11.22.

2. Dacã Avraam a fost socotit nepri-
hãnit* prin fapte, are cu ce sã se laude,
dar nu înaintea lui Dumnezeu.

*Cap. 3.20,27,28.

3. Cãci ce zice Scriptura? „Avraam*
a crezut pe Dumnezeu, ºi aceasta i s-a
socotit ca neprihãnire.”

*Gen. 15.6. Gal. 3.6. Iac. 2.23.

4. Însã, celui* ce lucreazã, plata
cuvenitã lui i se socoteºte nu ca un
har, ci ca ceva datorat; *Cap. 11.6.

5. pe când, celui ce nu lucreazã, ci
crede în Cel ce socoteºte pe pãcãtos
neprihãnit*, credinþa pe care o are el
îi este socotitã ca neprihãnire. *Ios. 24.2.

6. Tot astfel, ºi David numeºte fericit
pe omul acela pe care Dumnezeu, fãrã
fapte, îl socoteºte neprihãnit.
7. „Ferice*”, zice el, „de aceia ale

cãror fãrãdelegi sunt iertate ºi ale
cãror pãcate sunt acoperite! *Ps. 32.1,2.

8. Ferice de omul cãruia nu-i þine
Domnul în seamã pãcatul!”
9. Fericirea aceasta este numai pentru

cei tãiaþi împrejur sau ºi pentru cei
netãiaþi împrejur? Cãci zicem cã lui
Avraam credinþa „i-a fost socotitã ca
neprihãnire.”
10. Dar cum i-a fost socotitã? Dupã

sau înainte de tãierea lui împrejur? Nu
când era tãiat împrejur, ci când era
netãiat împrejur.
11. Apoi a* primit ca semn tãierea

împrejur, ca o pecete a acelei neprihã-
niri pe care o cãpãtase prin credinþã,
când era netãiat împrejur. ªi aceasta,
pentru ca sã** fie tatãl tuturor celor
care cred, mãcar cã nu sunt tãiaþi
împrejur; ca, adicã, sã li se socoteascã
ºi lor neprihãnirea aceasta;

*Gen. 17.10. **Luca 19.9. Vers. 12,16. Gal. 3.7.

12. ºi pentru ca sã fie ºi tatãl celor
tãiaþi împrejur, adicã al acelora care,
nu numai cã sunt tãiaþi împrejur, dar ºi
calcã pe urmele credinþei aceleia pe
care o avea tatãl nostru Avraam, când
nu era tãiat împrejur.

Moºtenirea vine prin credinþã
13. În adevãr, fãgãduinþa fãcutã lui

Avraam sau seminþei lui, cã va moº-
teni* lumea, n-a fost fãcutã pe temeiul
Legii, ci pe temeiul acelei neprihãniri
care se capãtã prin credinþã.

*Gen. 17.4, etc. Gal. 3.29.
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14. Cãci*, dacã moºtenitori sunt cei
ce se þin de Lege, credinþa este zadar-
nicã, ºi fãgãduinþa este nimicitã;

*Gal. 3.18.

15. pentru cã Legea* aduce mânie; ºi
unde nu este o lege, acolo nu este nici
cãlcare de lege. *Cap. 3.20; 5.13,20; 
7.8,10,11. 1 Cor. 15.56. 2 Cor. 3.7,9. Gal. 3.10,19. 1 Ioan 3.4.

16. De aceea moºtenitori sunt cei ce
se fac prin credinþã, pentru ca sã fie
prin har*, ºi pentru ca** fãgãduinþa sã
fie chezãºuitã pentru toatã sãmânþa lui
Avraam: nu numai pentru sãmânþa
aceea care este sub Lege, ci ºi pentru
sãmânþa aceea care† are credinþa lui
Avraam, tatãl nostru al tuturor,

*Cap. 3.24. **Gal. 3.22. †Isa. 51.2. Cap. 9.8.

17. dupã cum este scris: „Te-am*
rânduit sã fii tatãl multor neamuri.”
El, adicã, este tatãl nostru înaintea lui
Dumnezeu în care a crezut, care**
învie morþii ºi care cheamã lucrurile†
care nu sunt, ca ºi cum ar fi.
*Gen. 17.5. **Cap. 8.11. Efes. 2.1,5. †Cap. 9.26. 1 Cor. 1.28.
1 Pet. 2.10.

18. Nãdãjduind împotriva oricãrei
nãdejdi, el a crezut, ºi astfel a ajuns
tatãl multor neamuri, dupã cum i se
spusese: „Aºa* va fi sãmânþa ta.”

*Gen. 15.5.

19. ªi, fiindcã n-a fost slab în credinþã,
el nu s-a* uitat la trupul sãu care era
îmbãtrânit – avea aproape o sutã de ani
– nici la faptul cã Sara nu mai putea sã
aibã copii. *Gen. 17.17; 18.11. Evr. 11.11,12.

20. El nu s-a îndoit de fãgãduinþa lui
Dumnezeu, prin necredinþã, ci, întãrit
prin credinþa lui, a dat slavã lui
Dumnezeu,
21. deplin încredinþat cã El ce fãgã-

duieºte, poate* sã ºi împlineascã.
*Ps. 115.3. Luca 1.37,45. Evr. 11.19.

22. De aceea credinþa aceasta „i-a
fost socotitã ca neprihãnire.”
23. Dar nu* numai pentru el este scris

cã „i-a fost socotitã ca neprihãnire“;
*Cap. 15.4. 1 Cor. 10.6,11.

24. ci este scris ºi pentru noi, cãrora,
de asemenea, ne va fi socotitã, nouã
celor ce credem în Cel* ce a înviat din
morþi pe Isus Hristos, Domnul nostru,

*Fapt. 2.24; 13.30.

25. care* a fost dat din pricina
fãrãdelegilor noastre, ºi a înviat** din
pricinã cã am fost socotiþi neprihãniþi.
*Isa. 53.5,6. Cap. 3.25; 5.6; 8.32. 2 Cor. 5.21. Gal. 1.4. Evr.
9.28. 1 Pet. 2.24; 3.18. **1 Cor. 15.17. 1 Pet. 1.21.

Roadele acestui fapt

51. Deci fiindcã suntem socotiþi
neprihãniþi, prin credinþã*, avem1

pace** cu Dumnezeu, prin† Domnul
nostru Isus Hristos.
*Isa. 32.17. Ioan 16.33. Cap. 3.28,30. **Efes. 2.14. Col. 1.20.
†Ioan 10.9; 14.6. Efes. 2.18; 3.12. Evr. 10.19.

2. Lui Îi datorãm faptul cã, prin
credinþã, am intrat în aceastã stare de
har în* care suntem; ºi ne bucurãm**
în nãdejdea slavei lui Dumnezeu.

*1 Cor. 15.1. **Evr. 3.6.

3. Ba mai mult, ne* bucurãm chiar ºi
în necazurile noastre; cãci ºtim** cã
necazul aduce rãbdare,
*Mat. 5.11,12. Fapt. 5.41. 2 Cor. 12.10. Filp. 2.17. Iac. 1.2,12.
1 Pet. 3.14. **Iac. 1.3.

4. rãbdarea* aduce biruinþã în încer-
care, iar biruinþa aceasta aduce nãdejdea.

*Iac. 1.12.

5. Însã nãdejdea* aceasta nu înºalã,
pentru cã** dragostea lui Dumnezeu a
fost turnatã în inimile noastre prin
Duhul Sfânt care ne-a fost dat.

*Filp. 1.20. **2 Cor. 1.22. Gal. 4.6. Efes. 1.13,14.

6. Cãci, pe când eram noi încã fãrã
putere, Hristos, la vremea cuvenitã, a*
murit pentru cei nelegiuiþi.

*Vers. 8. Cap. 4.25. 

7. Pentru un om neprihãnit cu greu ar
muri cineva; dar pentru binefãcãtorul
lui, poate cã s-ar gãsi cineva sã moarã.
8. Dar Dumnezeu* Îºi aratã dragostea

faþã de noi prin faptul cã, pe când
eram noi încã pãcãtoºi, Hristos a murit
pentru noi.

*Ioan 15.13. 1 Pet. 3.18. 1 Ioan 3.16; 4.9,10.

9. Deci cu atât mai mult acum,
când suntem socotiþi neprihãniþi, prin*
sângele Lui, vom fi mântuiþi prin El de
mânia lui Dumnezeu**.

*Cap. 3.25. Efes. 2.13. Evr. 9.14. 1 Ioan 1.7. **Cap. 1.18.
1 Tes. 1.10.

10. Cãci, dacã* atunci când eram
vrãjmaºi, am fost împãcaþi** cu Dum-
nezeu, prin moartea Fiului Sãu, cu
mult mai mult acum, când suntem
împãcaþi cu El, vom fi mântuiþi prin†
viaþa Lui. *Cap. 8.32. **2 Cor. 5.18,19. 
Efes. 2.16. Col. 1.20,21. †Ioan 5.26; 14.19. 2 Cor. 4.10,11.

11. ªi nu numai atât, dar ne* ºi
bucurãm în Dumnezeu, prin Domnul
nostru Isus Hristos, prin care am cãpãtat
împãcarea. *Cap. 2.17; 3.29,30. Gal. 4.9.

Pãcatul ºi harul
12. De aceea, dupã cum printr-un*

singur om a intrat pãcatul în lume, ºi
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1. Sau: sã avem

prin** pãcat a intrat moartea, ºi astfel
moartea a trecut asupra tuturor oame-
nilor, din pricinã cã toþi au pãcãtuit...
*Gen. 3.6. 1 Cor. 15.21. **Gen. 2.17. Cap. 6.23. 1 Cor. 15.21.

13. (Cãci înainte de Lege pãcatul era
în lume. Dar pãcatul* nu este þinut în
seamã câtã vreme nu este o lege.

*Cap. 4.15. 1 Ioan 3.4.

14. Totuºi moartea a domnit, de la
Adam pânã la Moise, chiar peste cei
ce nu pãcãtuiserã printr-o cãlcare de
lege asemãnãtoare cu a lui Adam,
care* este o icoanã preînchipuitoare a
Celui ce avea sã vinã. *1 Cor. 15.21,22,45.

15. Dar cu darul fãrã platã nu este ca
ºi cu greºeala; cãci, dacã prin greºeala
unuia singur, cei mulþi au fost loviþi cu
moartea, apoi cu mult mai mult harul
lui Dumnezeu ºi darul pe care ni l-a
fãcut harul acesta într-un singur Om,
adicã în Isus Hristos, s-au dat din
belºug celor* mulþi.

*Isa. 53.11. Mat. 20.28; 26.28.

16. ªi darul fãrã platã nu vine ca prin
acel unul care a pãcãtuit; cãci jude-
cata venitã de la unul a adus osânda;
dar darul fãrã platã, venit în urma
multor greºeli, a adus o hotãrâre de
iertare.
17. Dacã deci prin greºeala unuia

singur, moartea a domnit prin el
singur, cu mult mai mult cei ce
primesc, în toatã plinãtatea, harul ºi
darul neprihãnirii, vor domni în viaþã
prin acel Unul singur, care este Isus
Hristos!)
18. ... Astfel, dar, dupã cum printr-o

singurã greºealã a venit o osândã care
a lovit pe* toþi oamenii, tot aºa, printr-o
singurã hotãrâre de iertare a venit
pentru toþi oamenii o hotãrâre de
neprihãnire care dã viaþa.

*Ioan 12.32. Evr. 2.9.

19. Cãci, dupã cum prin neascultarea
unui singur om, cei mulþi au fost
fãcuþi pãcãtoºi, tot aºa, prin ascultarea
unui singur Om, cei mulþi vor fi fãcuþi
neprihãniþi.
20. Ba încã ºi Legea* a venit pentru

ca sã se înmulþeascã greºeala; dar
unde s-a înmulþit pãcatul, acolo harul
s-a înmulþit** ºi mai mult; *Ioan 15.22. 
Cap. 3.20; 4.15; 7.8. Gal. 3.19,23. **Luca 7.47. 1 Tim. 1.14.

21. pentru ca, dupã cum pãcatul a
stãpânit dând moartea, tot aºa ºi harul
sã stãpâneascã dând neprihãnirea, ca
sã dea viaþa veºnicã, prin Isus Hristos,
Domnul nostru.

Harul
ne izbãveºte de stãpânirea pãcatului

61. Ce vom zice, dar? Sã pãcãtuim*
mereu, ca sã se înmulþeascã harul?

*Vers. 15. Cap. 3.8. 

2. Nicidecum! Noi, care am* murit
faþã de pãcat, cum sã mai trãim în
pãcat?

*Vers. 11. Cap. 7.4. Gal. 2.19; 6.14. Col. 3.3. 1 Pet. 2.24.

3. Nu ºtiþi cã toþi câþi* am fost
botezaþi în Isus Hristos, am fost
botezaþi în** moartea Lui?

*Gal. 3.27. **1 Cor. 15.29.

4. Noi deci, prin botezul în moartea
Lui, am fost îngropaþi* împreunã cu
El, pentru ca, dupã cum** Hristos a
înviat din morþi, prin slava† Tatãlui,
tot aºa†† ºi noi sã trãim o viaþã nouã.
*Col. 2.12. **Cap. 8.11. 1 Cor. 6.14. 2 Cor. 13.4. †Ioan 2.11;
11.40. ††Gal. 6.15. Efes. 4.22-24. Col. 3.10.

5. În adevãr, dacã* ne-am fãcut una
cu El, printr-o moarte asemãnãtoare cu
a Lui, vom fi una cu El ºi printr-o
înviere asemãnãtoare cu a Lui.

*Filp. 3.10,11.

6. ªtim bine cã omul* nostru cel
vechi a fost rãstignit împreunã cu El,
pentru ca trupul** pãcatului sã fie
dezbrãcat de puterea lui, în aºa fel ca
sã nu mai fim robi ai pãcatului;

*Gal. 2.20; 5.24; 6.14. Efes. 4.22. Col. 3.5,9. **Col. 2.11.

7. cãci cine* a murit, de drept, este
izbãvit de pãcat. *1 Pet. 4.1.

8. Acum, dacã* am murit împreunã
cu Hristos, credem cã vom ºi trãi
împreunã cu El, *2 Tim. 2.11.

9. întrucât ºtim cã Hristosul* înviat
din morþi nu mai moare: moartea nu
mai are nici o stãpânire asupra Lui.

*Apoc. 1.18.

10. Fiindcã prin moartea de care a
murit, El a* murit pentru pãcat, o datã
pentru totdeauna; iar prin viaþa pe care
o trãieºte, trãieºte** pentru Dumnezeu.

*Evr. 9.27,28. **Luca 20.38.

11. Tot aºa ºi voi înºivã, socotiþi-vã
morþi* faþã de pãcat, ºi vii** pentru
Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul
nostru. *Vers. 2. **Gal. 2.19.

12. Deci* pãcatul sã nu mai dom-
neascã în trupul vostru muritor ºi sã
nu mai ascultaþi de poftele lui.

*Ps. 19.13; 119.133.

13. Sã nu mai daþi în stãpânirea pãca-
tului mãdularele* voastre, ca niºte
unelte ale nelegiuirii; ci daþi-vã** pe
voi înºivã lui Dumnezeu, ca vii, din
morþi cum eraþi; ºi daþi lui Dumnezeu
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mãdularele voastre, ca pe niºte unelte
ale neprihãnirii.

*Cap. 7.5. Col. 3.5. Iac. 4.1. **Cap. 12.1. 1 Pet. 2.24; 4.2.

14. Cãci* pãcatul nu va mai stãpâni
asupra voastrã, pentru cã nu sunteþi sub
Lege, ci sub har. *Cap. 7.4,6; 8.2. Gal. 5.18.

Harul nu îndreptãþeºte pãcatul
15. Ce urmeazã de aici? Sã pãcãtuim

pentru cã* nu mai suntem sub Lege, ci
sub har? Nicidecum. *1 Cor. 9.21.

16. Nu ºtiþi cã, dacã* vã daþi robi
cuiva, ca sã-l ascultaþi, sunteþi robii
aceluia de care ascultaþi, fie cã este
vorba de pãcat, care duce la moarte,
fie cã este vorba de ascultare, care
duce la neprihãnire?

*Mat. 6.24. Ioan 8.34. 2 Pet. 2.19.

17. Dar mulþumiri fie aduse lui
Dumnezeu, pentru cã, dupã ce aþi fost
robi ai pãcatului, aþi ascultat acum din
inimã de dreptarul* învãþãturii pe care
aþi primit-o. *2 Tim. 1.13.

18. ªi, prin chiar faptul cã aþi fost
izbãviþi* de sub pãcat, v-aþi fãcut robi
ai neprihãnirii. –

*Ioan 8.32. 1 Cor. 7.22. Gal. 5.1. 1 Pet. 2.16.

19. Vorbesc omeneºte, din pricina
neputinþei firii voastre pãmânteºti:
dupã cum odinioarã v-aþi fãcut mãdu-
larele voastre roabe ale necurãþiei ºi
fãrãdelegii, aºa cã sãvârºeaþi fãrãde-
legea, tot aºa, acum trebuie sã vã
faceþi mãdularele voastre roabe ale
neprihãnirii, ca sã ajungeþi la sfinþirea
voastrã!
20. Cãci, atunci când eraþi robi* ai

pãcatului, eraþi slobozi faþã de nepri-
hãnire. *Ioan 8.34.

21. ªi ce* roade aduceaþi atunci?
Roade de care acum vã este ruºine:
pentru cã sfârºitul** acestor lucruri
este moartea. *Cap. 7.5. **Cap. 1.32.

22. Dar acum, odatã ce aþi fost
izbãviþi* de pãcat ºi v-aþi fãcut robi ai
lui Dumnezeu, aveþi ca rod sfinþirea,
iar ca sfârºit viaþa veºnicã. *Ioan 8.32.

23. Fiindcã plata* pãcatului este
moartea, dar darul** fãrã platã al lui
Dumnezeu este viaþa veºnicã în Isus
Hristos, Domnul nostru. *Gen. 2.17. 
Cap. 5.12. Iac. 1.15. **Cap. 2.7; 5.17,21. 1 Pet. 1.4.

Creºtinul izbãvit de Lege

71. Nu ºtiþi, fraþilor – cãci vorbesc
unor oameni care cunosc Legea –

cã Legea are stãpânire asupra omului
câtã vreme trãieºte el?
2. Cãci femeia* mãritatã este legatã

prin Lege de bãrbatul ei câtã vreme
trãieºte el;
dar dacã-i** moare bãrbatul, este

dezlegatã de legea bãrbatului ei.
*1 Cor. 7.39. **Mat. 5.32.

3. Dacã deci, când îi trãieºte bãrbatul,
ea se mãritã dupã altul, se va chema
preacurvã; dar dacã-i moare bãrbatul,
este dezlegatã de lege, aºa cã nu mai
este preacurvã, dacã se mãritã dupã
altul.
4. Tot astfel, fraþii mei, prin trupul lui

Hristos, ºi voi aþi* murit în ce priveºte
Legea, ca sã fiþi ai altuia, adicã ai
Celui ce a înviat din morþi; ºi aceasta,
ca sã aducem rod pentru Dumnezeu.

*Cap. 8.2. Gal. 2.19; 5.18. Efes. 2.15. Col. 2.14. Gal. 5.22.

5. Cãci, când trãiam sub firea noastrã
pãmânteascã, patimile pãcatelor, aþâ-
þate de Lege, lucrau* în mãdularele
noastre ºi ne fãceau sã** aducem
roade pentru moarte.

*Cap. 6.13. **Cap. 6.21. Gal. 5.19. Iac. 1.15.

6. Dar acum, am fost izbãviþi de
Lege ºi suntem morþi faþã de Legea
aceasta care ne þinea robi, pentru ca sã
slujim lui Dumnezeu într-un* duh
nou, iar nu dupã vechea slovã.

*Cap. 2.29. 2 Cor. 3.6.

Legea dã cunoºtinþa pãcatului
7. Deci ce vom zice? Legea este ceva

pãcãtos?
Nicidecum! Dimpotrivã, pãcatul nu 

l-am* cunoscut decât prin Lege. De
pildã, n-aº fi cunoscut pofta, dacã Legea
nu mi-ar fi spus: „Sã** nu pofteºti!”
*Cap. 3.20. **Exod 20.17. Deut. 5.21. Fapt. 20.33. Cap. 13.9.

8. Apoi pãcatul* a luat prilejul ºi a
fãcut sã se nascã în mine, prin
poruncã, tot felul de pofte; cãci fãrã
Lege, pãcatul este mort. *Cap. 4.15; 5.20.

9. Odinioarã, fiindcã eram fãrã* Lege,
trãiam; dar, când a venit porunca,
pãcatul a înviat, ºi eu am murit.

*1 Cor. 15.56.

10. ªi porunca, ea, care* trebuia sã-mi
dea viaþa, mi-a pricinuit moartea.

*Lev. 18.5. Ezec. 20.11,13,21. 2 Cor. 3.7.

11. Pentru cã pãcatul a luat prilejul,
prin ea m-a amãgit, ºi prin însãºi
porunca aceasta m-a lovit cu moartea.
12. Aºa cã Legea*, negreºit, este

sfântã, ºi porunca este sfântã, dreaptã
ºi bunã. *Ps. 19.8; 119.38,137. 1 Tim. 1.8.

13. Atunci, un lucru bun mi-a dat
moartea? Nicidecum. Dar pãcatul,
tocmai ca sã iasã la ivealã ca pãcat,
mi-a dat moartea printr-un lucru bun,
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pentru ca pãcatul sã se arate afarã din
cale de pãcãtos, prin faptul cã se
slujea de aceeaºi poruncã.

Lupta firii pãmânteºti împotriva
Duhului

14. ªtim, în adevãr, cã Legea este
duhovniceascã; dar eu sunt pãmântesc,
vândut* rob pãcatului.

*1 Împ. 21.20,25. 2 Împ. 17.17.

15. Cãci nu ºtiu ce fac: nu* fac ce
vreau, ci fac ce urãsc. *Gal. 5.17.

16. Acum, dacã fac ce nu vreau,
mãrturisesc prin aceasta cã Legea este
bunã.
17. ªi atunci, nu mai sunt eu cel ce

face lucrul acesta, ci pãcatul care
locuieºte în mine.
18. ªtiu, în adevãr, cã nimic bun nu

locuieºte în* mine, adicã în firea mea
pãmânteascã, pentru cã, ce-i drept, am
voinþa sã fac binele, dar n-am puterea 
sã-l fac. *Gen. 6.5; 8.21.

19. Cãci binele pe care vreau sã-l fac,
nu-l fac, ci rãul pe care nu vreau sã-l
fac, iatã ce fac!
20. ªi dacã fac ce nu vreau sã fac, nu

mai sunt eu cel ce face lucrul acesta,
ci pãcatul care locuieºte în mine.
21. Gãsesc, dar, în mine legea aceasta:

când vreau sã fac binele, rãul este lipit
de mine.
22. Fiindcã, dupã omul dinãuntru,

îmi* place Legea** lui Dumnezeu;
*Ps. 1.2. **2 Cor. 4.16. Efes. 3.16. Col. 3.9,10.

23. dar vãd în* mãdularele mele o
altã** lege care se luptã împotriva
legii primite de mintea mea ºi mã þine
rob legii pãcatului care este în mãdu-
larele mele. *Gal. 5.17. **Cap. 6.13,19.
24. O, nenorocitul de mine! Cine mã

va izbãvi de acest trup de moarte...?
25. Mulþumiri* fie aduse lui Dum-

nezeu, prin Isus Hristos, Domnul nos-
tru!... Astfel, dar, cu mintea, eu slujesc
Legii lui Dumnezeu; dar cu firea
pãmânteascã slujesc legii pãcatului.

*1 Cor. 15.57.

Creºtinul trãieºte dupã Duh

81. Acum, dar, nu este nici o osân-
dire pentru cei ce sunt în Hristos

Isus, care nu* trãiesc dupã îndemnu-
rile firii pãmânteºti, ci dupã îndemnu-
rile Duhului. *Vers. 4. Gal. 5.16,25.
2. În adevãr, legea* Duhului** de

viaþã în Hristos Isus m-a izbãvit de
legea† pãcatului ºi a morþii.
*Ioan 8.36. Cap. 6.18,22. Gal. 2.19; 5.1. **1 Cor. 15.45. 2 Cor.
3.6. †Cap. 7.24,25.

3. Cãci – lucru* cu neputinþã Legii,
întrucât firea pãmânteascã1 o fãcea
fãrã putere – Dumnezeu** a osândit
pãcatul în firea pãmânteascã, trimi-
þând, din pricina pãcatului, pe însuºi
Fiul Sãu într-o fire asemãnãtoare cu a
pãcatului, *Fapt. 13.39. Cap. 3.20. 
Evr. 7.18,19; 10.1,2,10,14. **2 Cor. 5.21. Gal. 3.13.

4. pentru ca porunca Legii sã fie
împlinitã în noi, care* trãim nu dupã
îndemnurile firii pãmânteºti, ci dupã
îndemnurile Duhului. *Vers. 1.

5. În adevãr, cei ce* trãiesc dupã
îndemnurile firii pãmânteºti umblã
dupã lucrurile firii pãmânteºti; pe când
cei** ce trãiesc dupã îndemnurile
Duhului umblã dupã lucrurile Duhului.

*Ioan 3.6. 1 Cor. 2.14. **Gal. 5.22,25.

6. ªi umblarea* dupã lucrurile firii
pãmânteºti este moarte, pe când
umblarea dupã lucrurile Duhului este
viaþã ºi pace. *Vers. 13. Cap. 6.21. Gal. 6.8.

7. Fiindcã umblarea* dupã lucrurile
firii pãmânteºti este vrãjmãºie împotriva
lui Dumnezeu, cãci ea nu se supune
Legii lui Dumnezeu ºi nici** nu poate
sã se supunã. *Iac. 4.4. **1 Cor. 2.14.

8. Deci cei ce sunt pãmânteºti nu pot
sã placã lui Dumnezeu.
9. Voi însã nu mai sunteþi pãmânteºti,

ci duhovniceºti, dacã Duhul* lui Dum-
nezeu locuieºte în adevãr în voi. Dacã
n-are cineva Duhul** lui Hristos, nu
este al Lui. *1 Cor. 3.16; 6.19. **Ioan 3.34. 

Gal. 4.6. Filp. 1.19. 1 Pet. 1.11.

10. ªi dacã Hristos este în voi, trupul
vostru, da, este supus morþii, din
pricina pãcatului; dar duhul vostru
este viu, din pricina neprihãnirii.
11. ªi dacã Duhul Celui* ce a înviat

pe Isus dintre cei morþi locuieºte în
voi, Cel** ce a înviat pe Hristos Isus
din morþi va învia ºi trupurile voastre
muritoare, din pricina Duhului Sãu,
care locuieºte în voi. *Fapt. 2.24. 
**Cap. 6.4,5. 1 Cor. 6.14. 2 Cor. 4.14. Efes. 2.5.

Creºtinul trãieºte în aºteptarea
mântuirii

12. Aºadar*, fraþilor, noi nu mai
datorãm nimic firii pãmânteºti, ca sã
trãim dupã îndemnurile ei. *Cap. 6.7,14.

13. Dacã trãiþi* dupã îndemnurile ei,
veþi muri; dar dacã, prin Duhul, faceþi
sã moarã** faptele trupului, veþi trãi.

*Vers. 6. Gal. 6.8. **Efes. 4.22. Col. 3.5.
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14. Cãci toþi cei ce sunt cãlãuziþi* de
Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui
Dumnezeu. *Gal. 5.18.

15. ªi voi n-aþi* primit un duh de
robie, ca sã mai aveþi fricã**; ci aþi
primit un duh† de înfiere care ne face
sã strigãm: „Ava††!, adicã: Tatã!”
*1 Cor. 2.12. Evr. 2.15. **2 Tim. 1.7. 1 Ioan 4.18. †Isa. 56.6.
Gal. 4.5,6. ††Marc. 14.36.

16. Însuºi* Duhul adevereºte împreunã
cu duhul nostru cã suntem copii ai lui
Dumnezeu. *2 Cor. 1.22; 5.5. Efes. 1.13; 4.30.

17. ªi, dacã suntem copii, suntem ºi
moºtenitori*: moºtenitori ai lui Dum-
nezeu ºi împreunã moºtenitori cu
Hristos, dacã suferim** cu adevãrat
împreunã cu El, ca sã fim ºi proslãviþi
împreunã cu El. *Fapt. 26.18. 
Gal. 4.7. **Fapt. 14.22. Filp. 1.29. 2 Tim. 2.11,12.

18. Eu socotesc cã suferinþele* din
vremea de acum nu sunt vrednice sã
fie puse alãturi cu slava viitoare, care
are sã fie descoperitã faþã de noi.

*2 Cor. 4.17. 1 Pet. 1.6,7; 4.13.

19. De asemenea, ºi firea* aºteaptã
cu o dorinþã înfocatã descoperirea**
fiilor lui Dumnezeu.

*2 Pet. 3.13. **Gen. 3.19. 1 Ioan 3.2. 

20. Cãci firea* a fost supusã deºertã-
ciunii – nu de voie, ci din pricina celui
ce a supus-o – cu nãdejdea însã,

*Vers. 22.

21. cã ºi ea va fi izbãvitã din robia
stricãciunii, ca sã aibã parte de slobo-
zenia slavei copiilor lui Dumnezeu.
22. Dar ºtim cã, pânã în ziua de azi,

toatã firea suspinã* ºi suferã durerile
naºterii. *Ier. 12.11.

23. ªi nu numai ea, dar ºi noi, care
avem cele dintâi roade* ale Duhului,
suspinãm** în noi ºi aºteptãm† înfie-
rea, adicã rãscumpãrarea trupului††
nostru. *2 Cor. 5.5. Efes. 1.14. 
**2 Cor. 5.2,4. †Luca 20.36. ††Luca 21.28. Efes. 4.30.

24. Cãci în nãdejdea aceasta am fost
mântuiþi. Dar o nãdejde care se vede
nu mai este nãdejde: pentru cã ce se
vede se mai poate nãdãjdui?

*2 Cor. 5.7. Evr. 11.1.

25. Pe când, dacã nãdãjduim ce nu
vedem, aºteptãm cu rãbdare.
26. ªi tot astfel ºi Duhul ne ajutã în

slãbiciunea noastrã: cãci nu* ºtim cum
trebuie sã ne rugãm. Dar însuºi** Duhul
mijloceºte pentru noi cu suspine negrãite.

*Mat. 20.22. Iac. 4.3. **Zah. 12.10. Efes. 6.18.

27. ªi Cel* ce cerceteazã inimile ºtie
care este nãzuinþa Duhului; pentru cã

El mijloceºte pentru sfinþi dupã**
voia lui Dumnezeu.
*1 Cron. 28.9. Ps. 7.9. Prov. 17.3. Ier. 11.20; 17.10; 20.12.
Fapt. 1.24. 1 Tes. 2.4. Apoc. 2.23. **1 Ioan 5.14.

Pe creºtin nimic nu-l poate despãrþi 
de dragostea lui Dumnezeu

28. De altã parte, ºtim cã toate lucru-
rile lucreazã împreunã spre binele celor
ce iubesc pe Dumnezeu, ºi anume spre
binele celor ce* sunt chemaþi dupã
planul Sãu. *Cap. 9.11,23,24. 2 Tim. 1.9.

29. Cãci pe aceia pe care i-a cunoscut
mai* dinainte, i-a ºi hotãrât mai**
dinainte sã† fie asemenea chipului
Fiului Sãu, pentru ca†† El sã fie Cel
întâi nãscut dintre mai mulþi fraþi.
*Exod 33.12,17. Ps. 1.6. Ier. 1.5. Mat. 7.23. Cap. 11.2. 2 Tim.
2.19. 1 Pet. 1.2. **Efes. 1.5,11. †Ioan 17.22. 2 Cor. 3.18. Filp.
3.21. 1 Ioan 3.2. ††Col. 1.15,18. Evr. 1.6. Apoc. 1.5.

30. ªi pe aceia pe care i-a hotãrât mai
dinainte, i-a ºi chemat*; ºi pe aceia pe
care i-a chemat, i-a ºi socotit nepri-
hãniþi**; iar pe aceia pe care i-a
socotit neprihãniþi, i-a ºi proslãvit†.
*Cap. 1.6; 9.24. Efes. 4.4. Evr. 9.15. 1 Pet. 2.9. **1 Cor. 6.11.
†Ioan 17.22. Efes. 2.6.

31. Deci ce vom zice noi în faþa tutu-
ror acestor lucruri? Dacã Dumnezeu
este pentru noi, cine va fi împotriva
noastrã?
32. El*, care n-a cruþat nici chiar pe

Fiul Sãu, ci L-a** dat pentru noi toþi,
cum nu ne va da fãrã platã, împreunã
cu El, toate lucrurile?

*Cap. 5.6,10. **Cap. 4.25.

33. Cine va ridica pârã împotriva ale-
ºilor lui Dumnezeu? Dumnezeu* este
Acela care-i socoteºte neprihãniþi!

*Isa. 50.8,9. Apoc. 12.10,11.

34. Cine-i* va osândi? Hristos a
murit! Ba mai mult, El a ºi înviat,
stã** la dreapta lui Dumnezeu ºi†
mijloceºte pentru noi!
*Iov 34.29. **Marc. 16.19. Col. 3.1. Evr. 1.3; 8.1; 12.2. 1 Pet.
3.22. †Evr. 7.25; 9.24. 1 Ioan 2.1.

35. Cine ne va despãrþi pe noi de
dragostea lui Hristos? Necazul, sau
strâmtorarea, sau prigonirea, sau foa-
metea, sau lipsa de îmbrãcãminte, sau
primejdia, sau sabia?
36. Dupã cum este scris: „Din*

pricina Ta suntem daþi morþii toatã
ziua; suntem socotiþi ca niºte oi de
tãiat.” *Ps. 44.22. 1 Cor. 15.30,31. 2 Cor. 4.11.

37. Totuºi*, în toate aceste lucruri,
noi suntem mai mult decât biruitori,
prin Acela care ne-a iubit.

*1 Cor. 15.57. 2 Cor. 2.14. 1 Ioan 4.4; 5.4,5. Apoc. 12.11.

38. Cãci sunt bine încredinþat cã nici
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moartea, nici viaþa, nici îngerii, nici
stãpânirile*, nici puterile, nici lucru-
rile de acum, nici cele viitoare,

*Efes. 1.21; 6.12. Col. 1.16; 2.25. 1 Pet. 3.22.

39. nici înãlþimea, nici adâncimea, nici
o altã fãpturã1, nu vor fi în stare sã ne
despartã de dragostea lui Dumnezeu
care este în Isus Hristos, Domnul
nostru.

Pavel ºi mântuirea israeliþilor

91. Spun* adevãrul în Hristos, nu
mint; cugetul meu, luminat de

Duhul Sfânt, îmi este martor, *Cap. 1.9. 
2 Cor. 1.23; 11.31; 12.19. Gal. 1.20. Filp. 1.8. 1 Tim. 2.7.

2. cã* simt o mare întristare ºi am o
durere necurmatã în inimã. *Cap. 10.1.

3. Cãci aproape sã* doresc sã fiu eu
însumi anatema, despãrþit de Hristos,
pentru fraþii mei, rudele mele trupeºti.

*Exod 32.32.

4. Ei* sunt israeliþi, au** înfierea,
slava†, legãmintele††, darea Legii*†,
slujba dumnezeiascã†*, fãgãduinþe-
le**†, *Deut. 7.6. **Exod 4.22. Deut. 14.1.
Ier. 31.9. †1 Sam. 4.21. 1 Împ. 8.11. Ps. 63.2; 78.61. ††Fapt.
3.25. Evr. 8.8-10. *†Ps. 147.19. †*Evr. 9.1. **†Fapt. 13.32.
Cap. 3.2. Efes. 2.12.

5. patriarhii*, ºi din** ei a ieºit, dupã
trup, Hristosul, care† este mai presus
de toate lucrurile, Dumnezeu binecu-
vântat în veci. Amin!
*Deut. 10.15. Cap. 11.28. **Luca 3.23. Cap. 1.3. †Ier. 23.6.
Ioan 1.1. Fapt. 20.28. Evr. 1.8. 1 Ioan 5.20.

Dumnezeu este stãpân sã aleagã
6. Dar aceasta nu* înseamnã cã a

rãmas fãrã putere Cuvântul lui Dum-
nezeu. Cãci nu** toþi cei ce se coboarã
din Israel sunt Israel; *Num. 23.19. 
Cap. 3.3. **Ioan 8.39. Cap. 2.28,29; 4.12,16. Gal. 6.16.

7. ºi, mãcar cã sunt sãmânþa lui Avraam,
nu* toþi sunt copiii lui Avraam; ci este
scris: „În Isaac** vei avea o sãmânþã
care-þi va purta numele.”

*Gal. 4.23. **Gen. 21.12. Evr. 11.18.

8. Aceasta înseamnã cã nu copiii
trupeºti sunt copii ai lui Dumnezeu; ci
copiii* fãgãduinþei sunt socotiþi ca
sãmânþã. *Gal. 4.28.

9. Cãci cuvântul acesta este o fãgã-
duinþã: „Pe vremea aceasta* Mã voi
întoarce, ºi Sara va avea un fiu.”

*Gen. 18.10,14.

10. Ba mai mult, tot aºa a fost cu
Rebeca*. Ea a zãmislit doi gemeni
numai de la pãrintele nostru Isaac.

*Gen. 25.21.

11. Cãci, mãcar cã cei doi gemeni nu
se nãscuserã încã ºi nu fãcuserã nici
bine, nici rãu – ca sã rãmânã în
picioare hotãrârea mai dinainte a lui
Dumnezeu, prin care se fãcea o alegere,
nu prin fapte, ci prin* Cel ce cheamã –

*Cap. 4.17; 8.28.

12. s-a zis Rebecãi: „Cel* mai mare
va fi rob celui mai mic”, *Gen. 25.23.

13. dupã cum este scris: „Pe Iacov* 
l-am iubit, iar pe Esau l-am urât.”
*Deut. 21.15. Prov. 13.24. Mal. 1.2,3. Mat. 10.37. Luca 14.26.
Ioan 12.25.

Dumnezeu Se îndurã de cine-I place
14. Deci ce vom zice? Nu cumva*

este nedreptate în Dumnezeu? Nicide-
cum! *Deut. 32.4. 2 Cron. 19.7. Iov 8.3; 34.10. Ps. 92.15.

15. Cãci El a zis lui Moise: „Voi avea*
milã de oricine-Mi va plãcea sã am
milã; ºi Mã voi îndura de oricine-Mi
va plãcea sã Mã îndur.” *Exod 33.19. 

16. Aºadar, nu atârnã nici de cine
vrea, nici de cine aleargã, ci de
Dumnezeu care are milã.
17. Fiindcã Scriptura* zice lui faraon:

„Te-am ridicat înadins**, ca sã-Mi
arãt în tine puterea Mea ºi pentru ca
Numele Meu sã fie vestit în tot
pãmântul.” *Gal. 3.8,22. **Exod 9.16.

18. Astfel, El are milã de cine vrea, ºi
împietreºte pe cine vrea.
19. Dar îmi vei zice: „Atunci de ce

mai bagã vinã? Cãci* cine poate sta
împotriva voii Lui?”

*2 Cron. 20.6. Iov 9.12; 23.13. Dan. 4.35.

20. Dar, mai degrabã, cine eºti tu,
omule, ca sã rãspunzi împotriva lui
Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut
va* zice celui ce l-a fãcut: „Pentru ce
m-ai fãcut aºa”? *Isa. 29.16; 45.6; 64.8.

21. Nu este olarul* stãpân pe lutul
lui, ca din aceeaºi frãmântãturã de lut
sã facã un** vas pentru o întrebuinþare
de cinste, ºi un alt vas pentru o
întrebuinþare de ocarã?

*Prov. 16.4. Ier. 18.6. **2 Tim. 2.20.

22. ªi ce putem spune, dacã Dum-
nezeu, fiindcã voia sã-ªi arate mânia
ºi sã-ªi descopere puterea, a suferit cu
multã rãbdare niºte vase* ale mâniei,
fãcute** pentru piere;

*1 Tes. 5.9. **1 Pet. 2.8. Iuda 4.

23. ºi sã-ªi arate bogãþia* slavei Lui
faþã de niºte vase ale îndurãrii pe care 
le-a pregãtit** mai dinainte pentru
slavã (despre noi vorbesc)?

*Cap. 2.4. Efes. 1.7. Col. 1.27. **Cap. 8.28-30.
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24. Astfel, El ne-a chemat nu* numai
dintre iudei, ci ºi dintre Neamuri,

*Cap. 3.29.

25. dupã cum zice în Osea: „Voi* numi
„popor al Meu” pe cel ce nu era poporul
Meu ºi „preaiubitã” pe cea care nu era
preaiubitã. *Osea 2.23. 1 Pet. 2.10.

26. ªi* acolo unde li se zicea: „Voi nu
sunteþi poporul Meu”, vor fi numiþi fii ai
Dumnezeului celui Viu.” *Osea 1.10.

27. Isaia, de altã parte, strigã cu
privire la Israel: 
„Chiar* dacã numãrul fiilor lui Israel

ar fi ca nisipul mãrii, numai rãmãºiþa**
va fi mântuitã. *Isa. 10.22,23. **Cap. 11.5.

28. Cãci Domnul va împlini pe
deplin* ºi repede pe pãmânt Cuvântul
Lui.” *Isa. 28.22.

29. ªi, cum zisese Isaia mai înainte:
„Dacã* nu ne-ar fi lãsat Domnul Savaot
o sãmânþã, am fi ajuns ca** Sodoma ºi
ne-am fi asemãnat cu Gomora.”

*Isa. 1.9. Plân. 3.22. **Isa. 13.19. Ier. 50.40.

Neamurile au cãpãtat mântuirea
30. Deci ce vom zice? Neamurile*,

care nu umblau dupã neprihãnire, au
cãpãtat neprihãnirea, ºi anume, nepri-
hãnirea care** se capãtã prin credinþã;

*Cap. 4.11; 10.20. **Cap. 1.17.

31. pe când Israel, care umbla* dupã
o Lege care sã dea neprihãnirea, n-a**
ajuns la Legea aceasta.

*Cap. 10.2; 11.7. **Gal. 5.4.

32. Pentru ce? Pentru cã Israel n-a
cãutat-o prin credinþã, ci prin fapte. Ei 
s-au* lovit de Piatra de poticnire,

*Luca 2.34. 1 Cor. 1.23.

33. dupã cum este scris: „Iatã* cã pun
în Sion o Piatrã de poticnire ºi o
Stâncã de cãdere: ºi** cine crede în El
nu va fi dat de ruºine.” *Ps. 118.22. 
Isa. 8.14; 28.16. Mat. 21.42. 1 Pet. 2.6-8. **Cap. 10.11.

Mântuirea este aproape 

10 1. Fraþilor, dorinþa inimii mele ºi
rugãciunea mea cãtre Dumnezeu

pentru israeliþi este sã fie mântuiþi.
2. Le mãrturisesc cã* ei au râvnã

pentru Dumnezeu, dar fãrã pricepere:
*Fapt. 21.20; 22.3. Gal. 1.14; 4.17. Cap. 9.31.

3. pentru cã, întrucât n-au cunoscut
neprihãnirea pe care o dã Dumnezeu*,
au cãutat sã-ºi punã înainte o neprihã-
nire a lor înºiºi** ºi nu s-au supus
astfel neprihãnirii pe care o dã Dum-
nezeu. *Cap. 1.17; 9.30. **Filp. 3.9.

4. Cãci Hristos* este sfârºitul Legii,
pentru ca oricine crede în El sã poatã
cãpãta neprihãnirea. *Mat. 5.17. Gal. 3.24.

5. În adevãr, Moise scrie cã omul*
care împlineºte neprihãnirea pe care o
dã Legea va trãi prin ea.

*Lev. 18.5. Neem. 9.29. Ezec. 20.11,13,21. Gal. 3.12.

6. Pe când iatã cum vorbeºte nepri-
hãnirea pe care o dã credinþa: „Sã* nu
zici în inima ta: „Cine se va sui în
cer?” (Sã coboare adicã pe Hristos din
cer.) *Deut. 30.12,13.

7. Sau: „Cine se va coborî în Adânc?”
(Sã scoale adicã pe Hristos din morþi.)
8. Ce zice ea deci? „Cuvântul este

aproape* de tine: în gura ta ºi în inima
ta.” ªi cuvântul acesta este Cuvântul
credinþei, pe care-l propovãduim noi.

*Deut. 30.14.

9. Dacã* mãrturiseºti deci cu gura
ta pe Isus ca Domn ºi dacã crezi în
inima ta cã Dumnezeu L-a înviat din
morþi, vei fi mântuit.

*Mat. 10.32. Luca 12.8. Fapt. 8.37.

10. Cãci prin credinþa din inimã se
capãtã neprihãnirea, ºi prin mãrturisirea
cu gura se ajunge la mântuire,
11. dupã cum zice Scriptura: „Oricine*

crede în El nu va fi dat de ruºine.”
*Isa. 28.16; 49.23. Ier. 17.7. Cap. 9.33.

12. În adevãr, nu* este nici o deose-
bire între iudeu ºi grec; cãci toþi au
acelaºi** Domn, care† este bogat în
îndurare pentru toþi cei ce-L cheamã.
*Fapt. 15.9. Cap. 3.22. Gal. 3.28. **Fapt. 10.36. Cap. 3.29. 
1 Tim. 2.5. †Efes. 1.7; 2.4,7.

13. Fiindcã* „oricine va chema
Numele** Domnului va fi mântuit.”

*Ioel 2.32. Fapt. 2.21. **Fapt. 9.14.

Lucrul acesta a fost vestit
14. Dar cum vor chema pe Acela în

care n-au crezut? ªi cum vor crede în
Acela despre care n-au auzit? ªi cum
vor auzi despre El fãrã propovãduitor?
15. ªi cum vor propovãdui, dacã nu

sunt trimiºi? Dupã cum este scris: „Cât*
de frumoase sunt picioarele celor ce
vestesc pacea, ale celor ce vestesc
Evanghelia!” *Isa. 52.7. Naum 1.15.

16. Dar nu* toþi au ascultat de Evan-
ghelie. Cãci Isaia zice: „Doamne**,
cine a crezut propovãduirea noastrã?”

*Cap. 3.3. Evr. 4.2. **Isa. 53.1. Ioan 12.38.

17. Astfel, credinþa vine în urma
auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul
lui Hristos.
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18. Dar eu întreb: „N-au auzit ei?” Ba
da; cãci „glasul lor a rãsunat prin* tot
pãmântul, ºi* cuvintele lor au ajuns
pânã la marginile lumii.” *Ps. 19.4. 
Mat. 24.14; 28.19. Marc. 16.15. Col. 1.6,23. **1 Împ. 18.10.
Mat. 4.8.

19. Dar întreb iarãºi: „N-a ºtiut Israel
lucrul acesta?” Ba da; cãci Moise, cel
dintâi, zice: „Vã* voi întãrâta la pizmã
prin ceea ce nu este neam, vã voi aþâþa
mânia printr-un neam** fãrã pricepere.”

*Deut. 32.21. Cap. 11.11. **Tit 3.3.

20. ªi Isaia merge cu îndrãzneala
pânã acolo cã zice: „Am fost* gãsit de
cei ce nu Mã cãutau; M-am fãcut
cunoscut celor ce nu întrebau de
Mine.” *Isa. 65.1. Cap. 9.30.

21. Pe când, despre Israel zice:
„Toatã* ziua Mi-am întins mâinile
spre un norod rãzvrãtit ºi împotrivitor
la vorbã.” *Isa. 65.2.

Orbirea lui Israel

11 1. Întreb, dar: „A lepãdat Dumnezeu
pe poporul Sãu?” Nicidecum! Cãci

ºi* eu sunt israelit, din sãmânþa lui Avraam,
din seminþia lui Beniamin. *1 Sam. 12.22. 

Ier. 31.37. 2 Cor. 11.22. Filp. 3.5.

2. Dumnezeu n-a lepãdat pe poporul
Sãu pe care l-a* cunoscut mai dina-
inte. Nu ºtiþi ce zice Scriptura, în locul
unde vorbeºte despre Ilie? Cum se
plânge el lui Dumnezeu împotriva lui
Israel, când zice: *Cap. 8.29.
3. „Doamne*, pe prorocii Tãi i-au

omorât, altarele Tale le-au surpat; am
rãmas eu singur, ºi cautã sã-mi ia
viaþa“? *1 Împ. 19.10,14.
4. Dar ce-i rãspunde Dumnezeu?

„Mi-am* pãstrat ºapte mii de bãrbaþi
care nu ºi-au plecat genunchiul înaintea
lui Baal.” *1 Împ. 19.18.
5. Tot aºa*, ºi în vremea de faþã, este

o rãmãºiþã datoritã unei alegeri prin
har. *Cap. 9.27.
6. ªi dacã* este prin har, atunci nu mai

este prin fapte; altminteri, harul n-ar mai
fi har. ªi dacã este prin fapte, nu mai este
prin har; altminteri, fapta n-ar mai fi
faptã. *Cap. 4.4,5. Gal. 5.4. Deut. 9.4,5.
7. Deci ce urmeazã? Cã Israel* n-a

cãpãtat ce cãuta, iar rãmãºiþa aleasã a
cãpãtat; pe când ceilalþi au fost împie-
triþi, *Cap. 9.31; 10.9.
8. dupã cum este scris: „Dumnezeu*

le-a dat un duh de adormire, ochi** ca
sã nu vadã, ºi urechi ca sã n-audã,
pânã în ziua de astãzi.” *Isa. 29.10. 
**Deut. 29.4. Isa. 6.9. Ier. 5.21. Ezec. 12.2. Mat. 13.14. Ioan
12.40. Fapt. 28.26,27.

9. ªi David zice: „Masa lor sã* li se
prefacã într-o cursã, într-un laþ, într-un
prilej de cãdere ºi într-o dreaptã
rãsplãtire. *Ps. 69.22.

10. Sã* li se întunece ochii ca sã nu
vadã, ºi spinarea sã le-o þii mereu
gârbovitã.” *Ps. 69.23.

Înºtiinþarea Neamurilor
11. Întreb, dar: „S-au poticnit ei ca

sã cadã?” Nicidecum! Ci, prin* alune-
carea lor, s-a fãcut cu putinþã mântuirea
Neamurilor, ca sã facã pe Israel gelos;

*Fapt. 13.46; 18.6; 22.18,21; 28.24,28. Cap. 10.19.

12. dacã deci alunecarea lor a fost o
bogãþie pentru lume, ºi paguba lor a
fost o bogãþie pentru Neamuri, ce va fi
plinãtatea întoarcerii lor?
13. V-o spun vouã, Neamurilor: „În-

trucât sunt* apostol al Neamurilor, îmi
slãvesc slujba mea *Fapt. 9.15; 
13.2; 22.21. Cap. 15.16. Gal. 1.16; 2.2,7-9. Efes. 3.8. 1 Tim.
2.7. 2 Tim. 1.11.

14. ºi caut ca, dacã este cu putinþã, sã
stârnesc gelozia celor din neamul meu
ºi sã* mântuiesc pe unii din ei.

*1 Cor. 7.16; 9.22. 1 Tim. 4.16. Iac. 5.20.

15. Cãci, dacã lepãdarea lor a adus
împãcarea lumii, ce va fi primirea lor
din nou, decât viaþã din morþi?
16. Iar dacã cele dintâi roade* sunt

sfinte, ºi plãmãdeala este sfântã; ºi
dacã rãdãcina este sfântã, ºi ramurile
sunt sfinte. *Lev. 23.10. Num. 15.18-21.

17. Iar dacã unele* din ramuri au fost
tãiate, ºi dacã tu**, care erai dintr-un
mãslin sãlbatic, ai fost altoit în locul
lor ºi ai fost fãcut pãrtaº rãdãcinii ºi
grãsimii mãslinului,

*Ier. 11.16. **Fapt. 2.39. Efes. 2.12,13.

18. nu* te fãli faþã de ramuri. Dacã te
fãleºti, sã ºtii cã nu tu þii rãdãcina, ci
rãdãcina te þine pe tine. *1 Cor. 10.12.

19. Dar vei zice: „Ramurile au fost
tãiate, ca sã fiu altoit eu.”
20. Adevãrat: au fost tãiate din pricina

necredinþei lor, ºi tu stai în picioare
prin credinþã: nu* te îngâmfa, dar, ci
teme-te**!

*Cap. 12.16. **Prov. 28.14. Isa. 66.2. Filp. 2.12.

21. Cãci dacã n-a cruþat Dumnezeu
ramurile fireºti, nu te va cruþa nici pe
tine.
22. Uitã-te, dar, la bunãtatea ºi aspri-

mea lui Dumnezeu: asprime faþã de cei
ce au cãzut, ºi bunãtate faþã de tine,
dacã* nu încetezi sã rãmâi în bunã-
tatea aceasta; altminteri, vei fi tãiat
ºi** tu. *1 Cor. 15.2. Evr. 3.6,14. **Ioan 15.2.
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23. ªi chiar ei, dacã* nu stãruie în
necredinþã, vor fi altoiþi; cãci Dumnezeu
poate sã-i altoiascã iarãºi. *2 Cor. 3.16.

24. Fiindcã, dacã tu, care ai fost tãiat
dintr-un mãslin care din fire era sãlbatic,
ai fost altoit, împotriva firii tale, într-un
mãslin bun, cu cât mai mult vor fi altoiþi
ei, care sunt ramuri fireºti, în mãslinul
lor?

Tot Israelul va fi mântuit
25. Fraþilor, pentru ca sã nu vã socotiþi

singuri înþelepþi*, nu vreau sã nu ºtiþi
taina aceasta: o parte din Israel a cãzut
într-o împietrire** care va þine pânã†
va intra numãrul deplin al Neamurilor.
*Cap. 12.16. **Vers. 7. 2 Cor. 3.14. †Luca 21.24. Apoc. 7.9.

26. ªi atunci tot Israelul va fi mântuit,
dupã cum este scris: „Izbãvitorul va veni*
din Sion ºi va îndepãrta toate nelegiuirile
de la Iacov. *Isa. 59.20. Ps. 14.7.

27. Acesta* va fi legãmântul pe care-l
voi face cu ei, când le voi ºterge pãcatele.”

*Isa. 27.9. Ier. 31.31, etc. Evr. 8.8; 10.16.

28. În ce priveºte Evanghelia, ei sunt
vrãjmaºi, ºi aceasta spre binele vostru;
dar în ce priveºte alegerea, sunt iubiþi*,
din pricina pãrinþilor lor.

*Deut. 7.8; 9.5; 10.15.

29. Cãci lui Dumnezeu nu-I pare rãu
de darurile ºi de chemarea fãcutã*.

*Num. 23.19.

30. Dupã cum voi odinioarã* n-aþi
ascultat de Dumnezeu, ºi dupã cum,
prin neascultarea lor, aþi cãpãtat îndu-
rare acum, *Efes. 2.2. Col. 3.7.

31. tot aºa, ei acum n-au ascultat,
pentru ca, prin îndurarea arãtatã vouã,
sã capete ºi ei îndurare.
32. Fiindcã Dumnezeu* a închis pe

toþi oamenii în neascultare, ca sã aibã
îndurare de toþi. *Cap. 3.9. Gal. 3.22.

33. O, adâncul bogãþiei, înþelepciunii
ºi ºtiinþei lui Dumnezeu! Cât* de
nepãtrunse sunt judecãþile Lui ºi cât
de neînþelese** sunt cãile Lui!

*Ps. 36.6. **Iov 11.7. Ps. 92.5.

34. ªi, în adevãr*, „cine a cunoscut
gândul Domnului? Sau cine** a fost
sfetnicul Lui?

*Iov 15.8. Isa. 40.13. Ier. 23.18. 1 Cor. 2.16. **Iov 36.22.

35. Cine* I-a dat ceva întâi, ca sã
aibã de primit înapoi?” *Iov 35.7; 41.11.

36. Din El*, prin El ºi pentru El sunt
toate lucrurile. A Lui** sã fie slava în
veci! Amin. *1 Cor. 8.6. Col. 1.16. 
**Gal. 1.5. 1 Tim. 1.17. 2 Tim. 4.18. Evr. 13.21. 1 Pet. 5.11. 
2 Pet. 3.18. Iuda 25. Apoc. 1.6.

Predarea în slujba lui Dumnezeu

12 1. Vã îndemn*, dar, fraþilor, pentru
îndurarea lui Dumnezeu, sã**

aduceþi† trupurile voastre ca o jertfã††
vie, sfântã, plãcutã lui Dumnezeu: aceasta
va fi din partea voastrã o slujbã duhovni-
ceascã. *2 Cor. 10.1. **1 Pet. 2.5. †Ps. 50.13,14.

Cap. 6.13,16,19. 1 Cor. 6.13,20. ††Evr. 10.20.

2. Sã* nu vã potriviþi chipului veacului
acestuia, ci sã vã prefaceþi**, prin înnoirea
minþii voastre, ca sã puteþi deosebi† bine
voia lui Dumnezeu: cea bunã, plãcutã ºi
desãvârºitã. *1 Pet. 1.14. 1 Ioan 

2.15. **Efes. 1.18; 4.23. Co1. 1.21,22; 3.10. †Efes. 5.10,17. 

1 Tes. 4.3.

3. Prin harul* care mi-a fost dat, eu
spun fiecãruia dintre voi sã** nu aibã
despre sine o pãrere mai înaltã decât
se cuvine; ci sã aibã simþiri cumpãtate
despre sine, potrivit cu mãsura de cre-
dinþã pe care a împãrþit-o Dumnezeu
fiecãruia†. *Cap. 1.5; 15.15. 1 Cor. 3.10;

15.10. Gal. 2.9. Efes. 3.2,7,8. **Prov. 25.27. Ecl. 7.16. Cap.
11.20. †1 Cor. 12.7,11. Efes. 4.7.

4. Cãci, dupã cum* într-un trup avem
mai multe mãdulare, ºi mãdularele n-au
toate aceeaºi slujbã, *1 Cor. 12.12. Efes. 4.16.

5. tot aºa ºi noi*, care suntem mulþi,
alcãtuim un singur trup în Hristos; dar,
fiecare în parte, suntem mãdulare unii
altora. *1 Cor. 10.17; 12.20,27. Efes. 1.23; 4.25.

6. Deoarece avem* felurite daruri,
dupã** harul care ne-a fost dat: cine
are darul prorociei† sã-l întrebuinþeze
dupã mãsura credinþei lui. *1 Cor. 12.4. 
1 Pet. 4.10,11. **Vers. 3. †Fapt. 11.27. 1 Cor. 12.10,28; 13.2;
14.1,6,29,31.

7. Cine este chemat la o slujbã sã se
þinã de slujba lui. Cine* învaþã pe alþii
sã se þinã de învãþãturã.

*Fapt. 13.1. Gal. 6.6. Efes. 4.11. 1 Tim. 5.17.

8. Cine* îmbãrbãteazã pe alþii sã se þinã
de îmbãrbãtare. Cine** dã sã dea cu inimã
largã. Cine† cârmuieºte sã cârmuiascã cu
râvnã. Cine face milostenie s-o facã cu††
bucurie. *Fapt. 15.32. 1 Cor. 14.3. 
**Mat. 6.1-3. †Fapt. 20.28. 1 Tim. 5.17. Evr. 13.7,24. 1 Pet.
5.2. ††2 Cor. 9.7.

Dragostea sã se arate în toate
9. Dragostea* sã fie fãrã prefãcãtorie.

Fie-vã groazã** de rãu, ºi lipiþi-vã tare
de bine. *1 Tim. 1.5. 1 Pet. 1.22. 
**Ps. 34.14; 36.4; 97.10. Amos 5.15.

10. Iubiþi-vã unii pe alþii cu* o dragoste
frãþeascã. În cinste**, fiecare sã dea
întâietate altuia. *Evr. 13.1. 1 Pet. 1.22;  
2.17; 3.8. 2 Pet. 1.7. **Filp. 2.3. 1 Pet. 5.5.

11. În sârguinþã, fiþi fãrã preget. Fiþi
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plini de râvnã cu duhul. Slujiþi Dom-
nului.
12. Bucuraþi-vã* în nãdejde. Fiþi

rãbdãtori** în necaz. Stãruiþi† în
rugãciune. *Luca 10.20. Cap. 5.2; 15.13. 
Filp. 3.1; 4.4. 1 Tes. 5.16. Evr. 3.6. 1 Pet. 4.13. **Luca 21.19.
1 Tim. 6.11. Evr. 10.36; 12.1. Iac. 1.4; 5.7. 1 Pet. 2.19,20.
†Luca 18.1. Fapt. 2.42; 12.5. Efes. 6.18. Col. 4.2. 1 Tes. 5.17.

13. Ajutaþi* pe sfinþi când sunt în
nevoie. Fiþi primitori** de oaspeþi.

*1 Cor. 16.1. 2 Cor. 9.1,12. Evr. 6.10; 13.16. 
1 Ioan 3.17. **1 Tim. 3.2. Tit 1.8. Evr. 13.2. 1 Pet. 4.9.

14. Binecuvântaþi* pe cei ce vã prigo-
nesc: binecuvântaþi, ºi nu blestemaþi.

*Mat. 5.44. Luca 6.28; 23.34. 
Fapt. 7.60. 1 Cor. 4.12. 1 Pet. 2.23; 3.9.

15. Bucuraþi-vã* cu cei ce se bucurã;
plângeþi cu cei ce plâng. *1 Cor. 12.26.

16. Aveþi* aceleaºi simþãminte unii faþã
de alþii. Nu** umblaþi dupã lucrurile
înalte, ci rãmâneþi la cele smerite. Sã
nu† vã socotiþi singuri înþelepþi.

*Cap. 15.5. 1 Cor. 1.10. Filp. 2.2; 3.16. 1 Pet. 3.8.
**Ps. 131.1,2. Ier. 45.5. †Prov. 3.7; 26.12. Isa. 5.21. Cap. 11.25.

Rãzbunarea este a Domnului
17. Nu* întoarceþi nimãnui rãu pentru

rãu. Urmãriþi** ce este bine, înaintea
tuturor oamenilor. *Prov. 20.22. 
Mat. 5.39. 1 Tes. 5.15. 1 Pet. 3.9. **Cap. 14.16. 2 Cor. 8.21.

18. Dacã este cu putinþã, întrucât
atârnã de voi, trãiþi* în pace cu toþi
oamenii. *Marc. 9.50. Cap. 14.19. Evr. 12.14.

19. Preaiubiþilor, nu* vã rãzbunaþi
singuri; ci lãsaþi sã se rãzbune mânia
lui Dumnezeu; cãci este scris: „Rãzbu-
narea** este a Mea; Eu voi rãsplãti”,
zice Domnul. *Lev. 19.18. Prov. 24.29. 
Vers. 17. **Deut. 32.35. Evr. 10.30.

20. Dimpotrivã*: dacã îi este foame
vrãjmaºului tãu, dã-i sã mãnânce;
dacã-i este sete, dã-i sã bea; cãci dacã
vei face astfel, vei îngrãmãdi cãrbuni
aprinºi pe capul lui.” *Exod 23.4,5. 
Prov. 25.21,22. Mat. 5.44.

21. Nu te lãsa biruit de rãu, ci biruie
rãul prin bine.

Supunerea faþã de stãpânire

13 1. Oricine sã* fie supus stãpâ-
nirilor celor mai înalte; cãci nu

este stãpânire care sã nu vinã de la
Dumnezeu. ªi** stãpânirile care sunt,
au fost rânduite de Dumnezeu.

*Tit 3.1. 1 Pet. 2.13. 

**Prov. 8.15,16. Dan. 2.21; 4.32. Ioan 19.11.

2. De aceea, cine se împotriveºte stã-
pânirii*, se împotriveºte rânduielii puse
de Dumnezeu; ºi cei ce se împotrivesc
îºi vor lua osânda. *Tit 3.1.

3. Dregãtorii nu sunt de temut pentru
o faptã bunã, ci pentru una rea. Vrei,
dar, sã nu-þi fie fricã de stãpânire? Fã*
binele, ºi vei avea laudã de la ea.

*1 Pet. 2.14; 3.13.

4. El este slujitorul lui Dumnezeu
pentru binele tãu. Dar, dacã faci rãul,
teme-te, cãci nu degeaba poartã sabia.
El este în slujba lui Dumnezeu, ca sã-L
rãzbune ºi sã pedepseascã pe cel ce
face rãu.
5. De aceea, trebuie* sã fiþi supuºi nu

numai de frica pedepsei, ci** ºi din
îndemnul cugetului. *Ecl. 8.2. **1 Pet. 2.19.

6. Tot pentru aceasta sã plãtiþi ºi birurile.
Cãci dregãtorii sunt niºte slujitori ai lui
Dumnezeu, fãcând necurmat tocmai
slujba aceasta.
7. Daþi* tuturor ce sunteþi datori sã

daþi: cui datoraþi birul, daþi-i birul; cui
datoraþi vama, daþi-i vama; cui dato-
raþi frica, daþi-i frica; cui datoraþi
cinstea, daþi-i cinstea. *Mat. 22.21. 
Marc. 12.17. Luca 20.25.

Dragostea este împlinirea Legii
8. Sã nu datoraþi nimãnui nimic, decât

sã vã iubiþi unii pe alþii: cãci cine*
iubeºte pe alþii a împlinit Legea.

*Vers. 10. Gal. 5.14. Col. 3.14. 1 Tim. 1.5. Iac. 2.

9. De fapt: „Sã* nu preacurveºti, sã
nu furi, sã nu faci nici o mãrturisire
mincinoasã, sã nu pofteºti” ºi orice
altã poruncã mai poate fi, se cuprind
în porunca aceasta: „Sã** iubeºti pe
aproapele tãu ca pe tine însuþi.”

*Exod 20.13, etc. Deut. 5.17, etc. Mat. 19.18.
**Lev. 19.18. Mat. 22.39. Marc. 12.31. Gal. 5.14. Iac. 2.8.

10. Dragostea nu face rãu aproapelui:
dragostea* deci este împlinirea Legii.

*Mat. 22.40. Vers. 8.

Veghere ºi curãþie
11. ªi aceasta cu atât mai mult, cu cât

ºtiþi în ce împrejurãri ne aflãm: este
ceasul sã vã* treziþi în sfârºit din
somn; cãci acum mântuirea este mai
aproape de noi decât atunci când am
crezut. *1 Cor. 15.34. Efes. 5.14. 1 Tes. 5.5,6.

12. Noaptea aproape a trecut, se
apropie ziua. Sã* ne dezbrãcãm, dar,
de faptele întunericului ºi sã** ne
îmbrãcãm cu armele luminii.

*Efes. 5.11. Col. 3.8. **Efes. 6.13. 1 Tes. 5.8.

13. Sã* trãim frumos, ca în timpul
zilei, nu** în chefuri ºi în beþii; nu† în
curvii ºi în fapte de ruºine; nu†† în
certuri ºi în pizmã; *Filp. 4.8. 1 Tes. 4.12. 
1 Pet. 2.12. **Prov. 23.20. Luca 21.34. 1 Pet. 4.3. †1 Cor. 6.9.
Efes. 5.5. ††Iac. 3.14.
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14. ci îmbrãcaþi-vã* în Domnul Isus
Hristos ºi nu purtaþi grijã** de firea
pãmânteascã, pentru ca sã-i treziþi
poftele.

*Gal. 3.27. Efes. 4.24. Col. 3.10. **Gal. 5.16. 1 Pet. 2.11.

Îngãduinþa creºtineascã

141. Primiþi bine pe cel slab* în
credinþã ºi nu vã apucaþi la vorbã

asupra pãrerilor îndoielnice.
*Cap. 15.1,7. 1 Cor. 8.9,11; 9.22.

2. Unul crede cã poate* sã mãnânce
de toate; pe când altul, care este slab,
nu mãnâncã decât verdeþuri.

*Vers. 14. 1 Cor. 10.25. 1 Tim. 4.4. Tit 1.15.

3. Cine mãnâncã sã nu dispreþuiascã pe
cine* nu mãnâncã; ºi cine nu mãnâncã
sã nu judece pe cine mãnâncã, fiindcã
Dumnezeu l-a primit. *Col. 2.16.

4. Cine eºti tu*, care judeci pe robul
altuia? Dacã stã în picioare sau cade,
este treaba stãpânului sãu; totuºi va sta
în picioare, cãci Domnul are putere sã-l
întãreascã pentru ca sã stea. *Iac. 4.12.

5. Unul* socoteºte o zi mai presus
decât alta; pentru altul, toate zilele
sunt la fel. Fiecare sã fie deplin încre-
dinþat în mintea lui. *Gal. 4.10. Col. 2.16.

6. Cine* face deosebire între zile, pentru
Domnul o face. Cine nu face deosebire
între zile, pentru Domnul n-o face. Cine
mãnâncã, pentru Domnul mãnâncã;
pentru cã aduce mulþumiri** lui Dum-
nezeu. Cine nu mãnâncã, pentru Domnul
nu mãnâncã; ºi aduce ºi el mulþumiri lui
Dumnezeu. *Gal. 4.10. **1 Cor. 10.31. 1 Tim. 4.3.

7. În adevãr, nici unul* din noi nu
trãieºte pentru sine ºi nici unul din noi
nu moare pentru sine. *1 Cor. 6.19,20. 
Gal. 2.20. 1 Tes. 5.10. 1 Pet. 4.2.

8. Cãci dacã trãim, pentru Domnul
trãim; ºi dacã murim, pentru Domnul
murim. Deci fie cã trãim, fie cã murim,
noi suntem ai Domnului.
9. Cãci Hristos* pentru aceasta a murit

ºi a înviat, ca sã aibã stãpânire** ºi
peste cei morþi, ºi peste cei vii.

*2 Cor. 5.15. **Fapt. 10.36.

10. Dar pentru ce judeci tu pe fratele
tãu? Sau pentru ce dispreþuieºti tu pe
fratele tãu? Cãci toþi* ne vom înfãþiºa
înaintea scaunului de judecatã al lui
Hristos.

*Mat. 25.31,32. Fapt. 10.42; 17.31. 2 Cor. 5.10. Iuda 14,15.

11. Fiindcã este scris: „Pe viaþa*
Mea Mã jur, zice Domnul, cã orice

genunchi se va pleca înaintea Mea ºi
orice limbã va da slavã lui Dumnezeu.”

*Isa. 45.23. Filp. 2.10.

12. Aºa cã fiecare* din noi are sã dea
socotealã despre sine însuºi lui Dum-
nezeu. *Mat. 12.36. Gal. 6.5. 1 Pet. 4.5.

Sã nu jignim pe fratele nostru
13. Sã nu ne mai judecãm, dar, unii

pe alþii. Ci mai bine judecaþi sã* nu
faceþi nimic care sã fie pentru fratele
vostru o piatrã de poticnire sau un
prilej de pãcãtuire. *1 Cor. 8.9,13; 10.32.

14. Eu ºtiu ºi sunt încredinþat în
Domnul Isus, cã* nimic nu este necurat
în sine ºi cã un lucru nu este necurat
decât pentru cel** ce crede cã este
necurat. *Fapt. 10.15. Vers. 2,20. 1 Cor. 10.25.  
1 Tim. 4.4. Tit 1.15. **1 Cor. 8.7,10.

15. Dar, dacã faci ca fratele tãu sã se
mâhneascã din pricina unei mâncãri,
nu mai umbli în dragoste! Nu* nimici,
prin mâncarea ta, pe acela pentru care
a murit Hristos! *1 Cor. 8.11.

16. Nu* faceþi ca binele vostru sã fie
grãit de rãu. *Cap. 12.17.

17. Cãci* Împãrãþia lui Dumnezeu nu
este mâncare ºi bãuturã, ci neprihã-
nire, pace ºi bucurie în Duhul Sfânt.

*1 Cor. 8.8.

18. Cine slujeºte lui Hristos în felul
acesta este plãcut* lui Dumnezeu ºi
cinstit de oameni. *2 Cor. 8.21.

19. Aºadar*, sã urmãrim lucrurile
care duc la pacea ºi zidirea noastrã**.
*Ps. 34.14. Cap. 12.18. **Cap. 15.2. 1 Cor. 14.12. 1 Tes. 5.11.

20. Sã nu nimiceºti, pentru* o mâncare,
lucrul lui Dumnezeu. Drept vorbind,
toate** lucrurile sunt curate. Totuºi†,
a mânca din ele, când faptul acesta
ajunge pentru altul un prilej de cãdere,
este rãu. *Vers. 15. 
**Mat. 15.11. Fapt. 10.15. Vers. 14. Tit 1.15. †1 Cor. 8.9-12.

21. Bine este sã nu mãnânci carne*,
sã nu bei vin ºi sã te fereºti de orice
lucru care poate fi pentru fratele tãu
un prilej de cãdere, de pãcãtuire sau
de slãbire. *1 Cor. 8.13.

22. Încredinþarea pe care o ai,
pãstreaz-o pentru tine, înaintea lui
Dumnezeu. Ferice* de cel ce nu se
osândeºte singur în ce gãseºte bine.

*1 Ioan 3.21.

23. Dar cine se îndoieºte ºi mãnâncã
este osândit, pentru cã nu mãnâncã din
încredinþare. Tot* ce nu vine din
încredinþare e pãcat. *Tit 1.15.
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Cei tari sã îngãduie pe cei slabi

15 1. Noi*, care suntem tari, suntem
datori sã rãbdãm slãbiciunile**

celor slabi ºi sã nu ne plãcem nouã
înºine. *Gal. 6.1. **Cap. 14.1.

2. Fiecare* din noi sã placã aproapelui,
în ce este bine, în vederea zidirii**
altora. *1 Cor. 9.19,22; 10.24,33; 13.5. 
Filp. 2.4,5. **Cap. 14.19.

3. Cãci* ºi Hristos nu ªi-a plãcut
Lui însuºi; ci, dupã cum este scris:
„Ocãrile** celor ce Te ocãrãsc pe Tine
au cãzut peste Mine.”

*Mat. 26.39. Ioan 5.30; 6.38. **Ps. 69.9.

4. ªi tot ce a fost* scris mai înainte a
fost scris pentru învãþãtura noastrã,
pentru ca, prin rãbdarea ºi prin
mângâierea pe care o dau Scripturile,
sã avem nãdejde.

*Cap. 4.23,24. 1 Cor. 9.9,10; 10.11. 2 Tim. 3.16,17.

5. Dumnezeul* rãbdãrii ºi al mângâ-
ierii sã vã facã sã aveþi aceleaºi
simþãminte unii faþã de alþii, dupã
pilda lui Hristos Isus;

*Cap. 12.16. 1 Cor. 1.10. Filp. 3.16.

6. pentru ca toþi împreunã, cu* o
inimã ºi cu o gurã, sã slãviþi pe Dum-
nezeu, Tatãl Domnului nostru Isus
Hristos. *Fapt. 4.24,32.

7. Aºadar, primiþi-vã* unii pe alþii,
cum** v-a primit ºi pe voi Hristos, spre
slava lui Dumnezeu. *Cap. 14.1,3. **Cap. 5.2.

Hristos a întãrit fãgãduinþele
8. Hristos* a fost, în adevãr, un

slujitor al tãierii împrejur, ca sã dove-
deascã credincioºia lui Dumnezeu ºi
sã** întãreascã fãgãduinþele date
pãrinþilor; *Mat. 15.24. 
Ioan 1.11. Fapt. 3.25,26; 13.46. **Cap. 3.3. 2 Cor. 1.20.

9. ºi ca Neamurile sã slãveascã* pe
Dumnezeu, pentru îndurarea Lui, dupã
cum este scris: „De aceea** Te voi
lãuda printre Neamuri ºi voi cânta
Numelui Tãu.” *Ioan 10.16. Cap. 9.23. **Ps. 18.49.

10. Este zis iarãºi: „Veseliþi-vã*,
Neamuri, împreunã cu poporul Lui.”

*Deut. 32.43.

11. ªi iarãºi: „Lãudaþi* pe Domnul,
toate neamurile; slãviþi-L, toate no-
roadele.” *Ps. 117.1.

12. Tot astfel ºi Isaia zice: „Din Iese
va* ieºi o Rãdãcinã care Se va scula sã
domneascã peste Neamuri; ºi Neamu-
rile vor nãdãjdui în El.”

*Isa. 11.1,10. Apoc. 5.5; 22.16.

13. Dumnezeul nãdejdii sã vã umple

de toatã bucuria* ºi pacea pe care o
dã credinþa, pentru ca, prin puterea
Duhului Sfânt, sã fiþi tari în nãdejde!

*Cap. 12.12; 14.17.

Pavel, despre slujba lui
14. În ce vã priveºte pe voi, fraþilor,

eu însumi sunt* încredinþat cã sunteþi
plini de bunãtate, plini** ºi de orice
fel de cunoºtinþã, ºi astfel sunteþi în
stare sã vã sfãtuiþi unii pe alþii.

*2 Pet. 1.12. 1 Ioan 2.21. **1 Cor. 8.1,7,10.

15. Totuºi, ici colo, v-am scris mai cu
îndrãznealã, ca sã vã aduc din nou
aminte de lucrurile acestea, în puterea
harului* pe care mi l-a dat Dumnezeu,

*Cap. 1.5; 12.3. Gal. 1.15. Efes. 3.7,8.

16. ca sã* fiu slujitorul lui Isus Hris-
tos între Neamuri. Eu îmi împlinesc cu
scumpãtate slujba Evangheliei lui
Dumnezeu, pentru ca Neamurile sã-I
fie o jertfã** bine primitã, sfinþitã de
Duhul Sfânt. *Cap. 11.13. Ga1. 2.7-9.  
1 Tim. 2.7. 2 Tim. 1.11. **Isa. 66.20. Filp. 2.17.

17. Eu, dar, mã pot lãuda în* Isus
Hristos, în slujirea lui Dumnezeu.

*Evr. 5.1.

18. Cãci n-aº îndrãzni sã pomenesc
nici un lucru pe* care sã nu-l fi fãcut
Hristos prin mine, ca** sã aducã
Neamurile la ascultarea de El: fie prin
cuvântul meu, fie prin faptele mele,

*Fapt. 21.19. Gal. 2.8. **Cap. 1.5; 16.26.

19. fie prin* puterea semnelor ºi a
minunilor, fie prin puterea Duhului
Sfânt. Aºa cã, de la Ierusalim ºi þãrile
dimprejur pânã la Iliric, am rãspândit
cu prisosinþã Evanghelia lui Hristos.

*Fapt. 19.11. 2 Cor. 12.12.

20. ªi am cãutat sã vestesc Evanghelia
acolo unde Hristos nu fusese vestit,
ca* sã nu zidesc pe temelia pusã de
altul, *2 Cor. 10.13,15,16.

21. dupã cum este scris: „Aceia
cãrora* nu li se propovãduise despre
El Îl vor vedea, ºi cei ce n-auziserã de
El Îl vor cunoaºte.” *Isa. 52.15.

Planurile apostolului
22. Iatã ce m-a* împiedicat de multe

ori sã vin la voi. *Cap. 1.13. 1 Tes. 2.17,18.

23. Dar acum, fiindcã nu mai am
nimic care sã mã þinã pe aceste
meleaguri ºi* fiindcã de ani de zile
doresc fierbinte sã vin la voi,

*Fapt. 19.21. Vers. 32. Cap. 1.11. 

24. nãdãjduiesc sã vã vãd în treacãt,
când mã voi duce în Spania, ºi* sã
fiu însoþit de voi pânã acolo, dupã ce
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îmi voi împlini, mãcar în parte, dorinþa
de a fi stat la voi. *Fapt. 15.3.
25. Acum mã duc* la Ierusalim sã

duc niºte ajutoare sfinþilor.
*Fapt. 19.21; 20.22; 24.17.

26. Cãci cei din Macedonia ºi Ahaia
au* avut bunãtatea sã facã o strângere
de ajutoare pentru sãracii dintre sfinþii
care sunt în Ierusalim.

*1 Cor. 16.1,2. 2 Cor. 8.1.
27. Negreºit, au avut bunãtatea; dar era

ºi o datorie faþã de ei; pentru cã, dacã*
Neamurile au avut parte de binecuvân-
tãrile lor duhovniceºti, este** de datoria
lor sã-i ajute ºi ele cu bunurile lor
pãmânteºti. *Cap. 11.17. 2 Cor. 9.2,12.  
**1 Cor. 9.41. Gal. 6.6.
28. Dupã ce-mi voi împlini, dar,

însãrcinarea aceasta ºi le voi încre-
dinþa aceste daruri*, voi pleca în
Spania ºi voi trece pe la voi. *Filp. 4.17.
29. ªtiu* cã, dacã vin la voi, voi veni cu

o deplinã binecuvântare de la Hristos.
*Cap. 1.11.

30. Vã îndemn, dar, fraþilor, pentru
Domnul nostru Isus Hristos ºi pentru*
dragostea Duhului, sã** vã luptaþi
împreunã cu mine în rugãciunile
voastre cãtre Dumnezeu pentru mine,

*Filp. 2.1. **2 Cor. 1.11. Col. 4.12.
31. ca sã* fiu izbãvit de rãzvrãtiþii

din Iudeea ºi pentru ca slujba** pe
care o am pentru Ierusalim sã fie bine
primitã de sfinþi; *2 Tes. 3.2. **2 Cor. 8.4.
32. ºi astfel sã ajung la voi cu

bucurie, cu voia* lui Dumnezeu, ºi
sã** mã rãcoresc† puþin în mijlocul
vostru. *Cap. 1.10. **Fapt. 18.21. 1 Cor. 4.19. 
Iac. 4.15. †1 Cor. 16.18. 2 Cor. 7.13. 2 Tim. 1.16. Film. 7.20.
33. Dumnezeul* pãcii sã fie cu voi cu

toþi! Amin. *Cap. 16.20. 1 Cor. 14.33. 
2 Cor. 13.11. Filp. 4.9. 1 Tes. 5.23. 2 Tes. 3.16. Evr. 13.20.

Urãri de sãnãtate

16 1. Vã dau în grijã pe Fivi, sora
noastrã, care este diaconiþã1 a

Bisericii din Chencrea*; *Fapt. 18.18.
2. s-o* primiþi în Domnul, într-un

chip vrednic de sfinþi, ºi s-o ajutaþi în
orice ar avea trebuinþã de voi; cãci ºi
ea s-a arãtat de ajutor multora ºi
îndeosebi mie. *Filp. 2.29. 3 Ioan 5,6.
3. Spuneþi sãnãtate Priscilei* ºi lui

Acuila, tovarãºii mei de lucru în
Hristos Isus, *Fapt. 13.2,18,26. 2 Tim. 4.19.
4. care ºi-au pus capul în joc, ca sã-mi

scape viaþa. Le mulþumesc nu numai
eu, dar ºi toate bisericile ieºite dintre
Neamuri. –

5. Spuneþi sãnãtate ºi bisericii* care
se adunã în casa lor. – Spuneþi sãnã-
tate lui Epenet, preaiubitul meu, care a
fost cel dintâi rod** al Asiei pentru
Hristos. – *1 Cor. 16.19. Col. 4.15. 
Film. 2. **1 Cor. 16.15.
6. Spuneþi sãnãtate Mariei, care s-a

ostenit mult pentru voi. –
7. Spuneþi sãnãtate lui Andronic ºi lui

Iunia, rudele mele ºi tovarãºii mei de
temniþã, care sunt cu vazã între apos-
toli. Ei au* venit la Hristos mai înainte
de mine chiar. – *Gal. 1.22.
8. Spuneþi sãnãtate lui Ampliat, prea-

iubitul meu în Domnul. –
9. Spuneþi sãnãtate lui Urban, tova-

rãºul nostru de lucru în Hristos, ºi lui
Stache, preaiubitul meu. –
10. Spuneþi sãnãtate lui Apele, încer-

catul slujitor al lui Hristos. – Spuneþi
sãnãtate celor din casa lui Aristobul. –
11. Spuneþi sãnãtate lui Ierodion,

ruda mea. – Spuneþi sãnãtate celor
din casa lui Narcis, care sunt ai
Domnului. –
12. Spuneþi sãnãtate Trifenei ºi

Trifosei, care se ostenesc pentru
Domnul. – Spuneþi sãnãtate Persidei
preaiubite, care s-a ostenit mult
pentru Domnul. –
13. Spuneþi sãnãtate lui Ruf, cel ales*

în Domnul, ºi mamei lui, care s-a
arãtat ºi mama mea. – *2 Ioan 1.
14. Spuneþi sãnãtate lui Asincrit, lui

Flegon, lui Hermes, lui Patroba, lui
Herma ºi fraþilor care sunt împreunã
cu ei. –
15. Spuneþi sãnãtate lui Filolog ºi

Iuliei, lui Nereu ºi surorii lui, lui
Olimpa ºi tuturor sfinþilor care sunt
împreunã cu ei. – 
16. Spuneþi-vã* sãnãtate unii altora

cu o sãrutare sfântã.
Toate bisericile lui Hristos vã trimit

sãnãtate.
*1 Cor. 16.20. 2 Cor. 13.12. 1 Tes. 5.26. 1 Pet. 5.14.

Ferirea de dezbinãri
17. Vã îndemn, fraþilor, sã vã feriþi de

cei ce* fac dezbinãri ºi tulburare împo-
triva învãþãturii pe care aþi primit-o.
Depãrtaþi-vã** de ei.
*Fapt. 15.l,5,24. 1 Tim. 6.3. **1 Cor. 5.9,11. 2 Tes. 3.6,14. 
2 Tim. 3.5. Tit 3.10. 2 Ioan 10.
18. Cãci astfel de oameni nu slujesc

lui Hristos, Domnul nostru, ci pânte-
celui* lor; ºi, prin** vorbiri dulci ºi
amãgitoare, ei înºalã inimile celor
lesne crezãtori. *Filp. 3.19. 1 Tim. 6.5.  
**Col. 2.4. 2 Tim. 3.6. Tit 1.10. 2 Pet. 2.3.
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l. Sau: slujitoare

19. Cât despre voi, ascultarea* voastrã
este cunoscutã de toþi. Mã bucur, dar,
de voi ºi doresc sã fiþi înþelepþi** în ce
priveºte binele, ºi proºti în ce priveºte
rãul. *Cap. 1.8. **Mat. 10.16. 1 Cor. 14.20.

20. Dumnezeul* pãcii va** zdrobi în
curând pe Satana sub picioarele voastre.
Harul† Domnului nostru Isus Hristos
sã fie cu voi! Amin. *Cap. 15.33. 
**Gen. 3.15. †Vers. 24. 1 Cor. 16.23. 2 Cor. 13.14. Filp. 4.23.
1 Tes. 5.28. 2 Tes. 3.18. Apoc. 22.21.

Încheiere
21. Timotei*, tovarãºul meu de lucru,

vã trimite sãnãtate; tot aºa ºi Luciu**,
Iason† ºi Sosipater††, rudele mele. –
*Fapt. 16.1. Filp. 2.19. Col. 1.1. 1 Tes. 3.2. 1 Tim. 1.2. Evr.
13.23. **Fapt. 13.1. †Fapt. 17.5. ††Fapt. 20.2.

22. Vã trimit sãnãtate în Domnul
eu, Terþiu, care am scris epistola
aceasta. –
23. Gaiu*, gazda mea ºi a întregii

biserici, vã trimite sãnãtate. – Erast**,

vistiernicul cetãþii, vã trimite sãnãtate;
tot aºa ºi fratele Cuart.

*1 Cor. 1.14. **Fapt. 19.22. 2 Tim. 4.20.

24. Harul* Domnului nostru Isus
Hristos sã fie cu voi cu toþi! Amin.

*Vers. 20. 1 Tes. 5.28.

25. Iar Aceluia* care poate sã vã
întãreascã, dupã** Evanghelia mea ºi
propovãduirea lui Isus Hristos –
potrivit cu† descoperirea tainei care††
a fost þinutã ascunsã timp de veacuri,

*Efes. 3.20. 1 Tes. 3.13. 2 Tes. 2.17; 3.3. Iuda 24. **Cap.
2.16. †Efes. 1.9; 3.3-5. Col. 1.27. ††1 Cor. 2.7. Efes. 3.5,9.
Col. 1.26.

26. dar* a fost arãtatã acum prin
scrierile prorocilor ºi, prin porunca
Dumnezeului celui Veºnic, a fost adusã
la cunoºtinþa tuturor neamurilor, ca sã
asculte** de credinþã – *Efes. 1.9. 
2 Tim. 1.10. Tit 1.2,3. 1 Pet. 1.20. **Fapt. 6.7. Cap. 1.5; 15.18.

27. a lui Dumnezeu, care singur* este
înþelept, sã fie slava, prin Isus Hristos,
în vecii vecilor! Amin.

*1 Tim. 1.17; 6.16. Iuda 25.
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11. Pavel, chemat* sã fie apostol al
lui Isus Hristos, prin** voia lui

Dumnezeu, ºi fratele Sosten†,
*Rom. 1.1. **2 Cor. 1.1. Efes. 1.1. Col. 1.1. †Fapt. 18.17.

2. cãtre Biserica lui Dumnezeu care
este în Corint, cãtre cei* ce au fost
sfinþiþi** în Hristos Isus, chemaþi† sã
fie sfinþi, ºi cãtre toþi cei ce cheamã††
în vreun loc Numele lui Isus Hristos,
Domnul*† lor ºi†* al nostru:
*Iuda 1. **Ioan 17.19. Fapt. 15.9. †Rom. 1.7. 2 Tim. 1.9.
††Fapt. 9.14,21; 22.16. 2 Tim. 2.22. *†Cap. 8.6. †*Rom. 3.22;
10.12.

3. Har* ºi pace de la Dumnezeu, Tatãl
nostru, ºi de la Domnul Isus Hristos!

*Rom. 1.7. 2 Cor. 1.2. Efes. 1.2. 1 Pet. 1.2.

Mulþumiri ºi îndemn la unire
4. Mulþumesc* Dumnezeului meu

totdeauna, cu privire la voi, pentru
harul lui Dumnezeu care v-a fost dat
în Isus Hristos. *Rom. 1.8.

5. Cãci în El aþi fost îmbogãþiþi în*
toate privinþele, cu orice vorbire ºi cu
orice cunoºtinþã. *Cap. 12.8. 2 Cor. 8.7.

6. În felul acesta, mãrturia* despre

Hristos a fost bine întãritã în mijlocul
vostru; *Cap. 2.1. 2 Tim. 1.8. Apoc. 1.2.

7. aºa cã nu duceþi lipsã de nici un fel
de dar, în aºteptarea* arãtãrii Domnului
nostru Isus Hristos.

*Filp. 3.20. Tit 2.13. 2 Pet. 3.12.

8. El* vã va întãri pânã la sfârºit, în
aºa fel ca** sã fiþi fãrã vinã în ziua
venirii Domnului nostru Isus Hristos.

*1 Tes. 3.13. **Co1. 1.22. 1 Tes. 5.23.

9. Credincios* este Dumnezeu, care v-a
chemat la pãrtãºia** cu Fiul Sãu Isus
Hristos, Domnul nostru. *Isa. 49.7. 
Cap. 10.13. 1 Tes. 5.24. 2 Tes. 3.3. Evr. 10.23. **Ioan 15.4;
17.21. 1 Ioan 1.3; 4.13.

10. Vã îndemn, fraþilor, pentru Numele
Domnului nostru Isus Hristos, sã* aveþi
toþi acelaºi fel de vorbire, sã 
n-aveþi dezbinãri între voi, ci sã fiþi
uniþi, în chip desãvârºit, într-un gând ºi
o simþire. *Rom. 12.16; 15.5. 2 Cor. 13.11.
Filp. 2.2; 3.16. 1 Pet. 3.8.

11. Cãci, fraþilor, am aflat despre voi
de la ai Cloei, cã între voi sunt certuri.
12. Vreau sã spun cã fiecare* din

voi zice: „Eu sunt al lui Pavel!” – „ªi
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eu, al lui Apolo!**” – „ªi eu, al lui
Chifa†!” – „ªi eu, al lui Hristos!” –

*Cap. 3.4. **Fapt. 18.24; 19.1. Cap. 16.12. †Ioan 1.42.

13. Hristos* a fost împãrþit? Pavel a
fost rãstignit pentru voi? Sau în
numele lui Pavel aþi fost voi botezaþi?

*2 Cor. 11.4. Efes. 4.5.

14. Mulþumesc lui Dumnezeu cã 
n-am botezat pe nici unul din voi,
afarã de Crisp* ºi Gaiu**,

*Fapt. 18.8. **Rom. 16.23.

15. pentru ca nimeni sã nu poatã spune
cã aþi fost botezaþi în numele meu.
16. Da, am mai botezat ºi casa lui

Stefana*; încolo, nu ºtiu sã mai fi
botezat pe altcineva. *Cap. 16.15,17.

Înþelepciunea
lumii ºi înþelepciunea lui Dumnezeu

17. De fapt, Hristos m-a trimis nu sã
botez, ci sã propovãduiesc Evanghe-
lia: nu* cu înþelepciunea vorbirii, ca
nu cumva crucea lui Hristos sã fie
fãcutã zadarnicã. *Cap. 2.1,4,13. 2 Pet. 1.16.

18. Fiindcã propovãduirea crucii
este o nebunie* pentru cei** ce sunt
pe calea pierzãrii; dar pentru noi,
care† suntem pe calea mântuirii, este
puterea†† lui Dumnezeu. *2 Cor. 2.15. 
**Fapt. 17.18. Cap. 2.14. †Cap. 15.26. ††Rom. 1.16. Vers. 24.

19. Cãci este scris: „Voi prãpãdi*
înþelepciunea celor înþelepþi ºi voi
nimici priceperea celor pricepuþi.”

*Iov 5.12,13. Isa. 29.14. Ier. 8.9.

20. Unde* este înþeleptul? Unde este
cãrturarul? Unde este vorbãreþul vea-
cului acestuia? N-a** prostit Dum-
nezeu înþelepciunea lumii acesteia?

*Isa. 33.18. **Iov 12.17,20,24. Isa. 44.25. Rom. 1.22.
21. Cãci* întrucât lumea, cu înþelep-

ciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu
în înþelepciunea lui Dumnezeu, Dum-
nezeu a gãsit cu cale sã mântuiascã pe
credincioºi prin nebunia propovãduirii
crucii. *Mat. 11.25. Luca 10.21. Rom. 1.20,21,28.
22. Iudeii*, într-adevãr, cer minuni,

ºi grecii cautã înþelepciune;
*Mat. 12.38; 16.1. Marc. 8.11. Luca 11.16. Ioan 4.48.

23. dar noi propovãduim pe Hristos cel
rãstignit, care pentru iudei* este o
pricinã de poticnire, ºi pentru Neamuri,
o nebunie**; *Isa. 8.14. Mat. 11.6; 13.57.
Luca 2.34. Ioan 6.60,66. Rom. 9.32. Gal. 5.11. 1 Pet. 2.8.
**Vers. 18. Cap. 2.14.

24. dar pentru cei chemaþi, fie iudei,
fie greci, este puterea* ºi înþelepciu-
nea** lui Dumnezeu.

*Rom. 1.4,16. Vers. 18. **Col. 2.3.

25. Cãci nebunia lui Dumnezeu este
mai înþeleaptã decât oamenii; ºi slãbi-

ciunea lui Dumnezeu este mai tare
decât oamenii.
26. De pildã, fraþilor, uitaþi-vã la voi

care aþi fost chemaþi: printre voi nu*
sunt mulþi înþelepþi în felul lumii, nici
mulþi puternici, nici mulþi de neam
ales. *Ioan 7.48.

27. Dar Dumnezeu a ales lucrurile*
nebune ale lumii, ca sã facã de ruºine pe
cele înþelepte. Dumnezeu a ales lucrurile
slabe ale lumii, ca sã facã de ruºine pe
cele tari. *Ps. 8.2. Mat. 11.25. Iac. 2.5. 

28. ªi Dumnezeu a ales lucrurile jos-
nice ale lumii ºi lucrurile dispreþuite,
ba încã lucrurile care* nu sunt, ca**
sã nimiceascã pe cele ce sunt;

*Rom. 4.17. **Cap. 2.6.

29. pentru ca* nimeni sã nu se laude
înaintea lui Dumnezeu. *Rom. 3.27. Efes. 2.9.

30. ªi voi, prin El, sunteþi în Hristos
Isus. El a fost fãcut de Dumnezeu
pentru noi înþelepciune*, neprihã-
nire**, sfinþire† ºi rãscumpãrare††,

*Vers. 24. **Ier. 23.5,6. Rom. 4.25. 
2 Cor. 5.21. Filp. 3.9. †Ioan 17.19. ††Efes. 1.7.

31. pentru ca, dupã cum este scris:
„Cine* se laudã sã se laude în
Domnul.” *Ier. 9.23,24. 2 Cor. 10.17.

Propovãduirea lui Pavel

21. Cât despre mine, fraþilor, când
am venit la voi, n-am* venit sã vã

vestesc taina** lui Dumnezeu cu o
vorbire sau înþelepciune strãlucitã.

*Vers. 4,13. Cap. 1.17. 2 Cor. 10.10; 11.6. **Cap. 1.6.

2. Cãci n-am avut de gând sã ºtiu între
voi altceva decât* pe Isus Hristos, ºi pe
El rãstignit. *Gal. 6.14. Filp. 3.8.

3. Eu însumi, când am* venit în
mijlocul vostru, am** fost slab, fricos
ºi plin de cutremur. *Fapt. 18.1,6,12. 
**2 Cor. 4.7; 10.1,10; 11.30; 12.5,9. Gal. 4.13.

4. ªi învãþãtura ºi propovãduirea mea
nu* stãteau în vorbirile înduplecãtoare
ale înþelepciunii, ci** într-o dovadã
datã de Duhul ºi de putere,

*Vers. 1. Cap. 1.17. 2 Pet. 1.16. **Rom. 15.19. 1 Tes. 1.5.

5. pentru ca credinþa voastrã sã fie
întemeiatã nu pe înþelepciunea oame-
nilor, ci pe puterea* lui Dumnezeu.

*2 Cor. 4.7; 6.7.

Înþelepciunea creºtinã
6. Totuºi ceea ce propovãduim noi

printre cei* desãvârºiþi este o înþelep-
ciune**; dar nu a veacului acestuia,
nici a fruntaºilor veacului acestuia,
care† vor fi nimiciþi. *Cap. 14.20. 
Efes. 4.12. Filp. 3.15. Evr. 5.14. **Vers. 1,13. Cap. 1.20; 3.19.
2 Cor. 1.12. Iac. 3.15. †Cap. 1.28.
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7. Noi propovãduim înþelepciunea lui
Dumnezeu, cea tainicã ºi þinutã ascunsã,
pe care* o rânduise Dumnezeu, spre
slava noastrã, mai înainte de veci,

*Rom. 16.25,26. Efes. 3.5,9. Col. 1.26. 2 Tim. 1.9.
8. ºi pe care* n-a cunoscut-o nici

unul din fruntaºii veacului acestuia;
cãci, dacã** ar fi cunoscut-o, n-ar fi
rãstignit pe Domnul slavei.

*Mat. 11.25. Ioan 7.48.
Fapt. 13.27. 2 Cor. 3.14. **Luca 23.34. Fapt. 3.17. Ioan 16.3.
9. Dar, dupã cum este scris: „Lucruri*

pe care ochiul nu le-a vãzut, urechea
nu le-a auzit, ºi la inima omului nu
s-au suit, aºa sunt lucrurile pe care
le-a pregãtit Dumnezeu pentru cei ce-L
iubesc.” *Isa. 64.4.
10. Nouã însã Dumnezeu ni* le-a

descoperit prin Duhul Sãu. Cãci Duhul
cerceteazã totul, chiar ºi lucrurile
adânci ale lui Dumnezeu.

*Mat. 13.11; 16.17. Ioan 14.26; 16.13. 1 Ioan 2.27.
11. În adevãr, cine dintre oameni

cunoaºte lucrurile omului, afarã* de
duhul omului care este în el? Tot
aºa**, nimeni nu cunoaºte lucrurile lui
Dumnezeu, afarã de Duhul lui Dum-
nezeu. *Prov. 20.27; 27.19. Ier. 17.9. **Rom. 11.33,34.
12. ªi noi n-am primit duhul lumii, ci

Duhul* care vine de la Dumnezeu, ca
sã putem cunoaºte lucrurile pe care ni
le-a dat Dumnezeu prin harul Sãu.

*Rom. 8.15.
13. ªi vorbim* despre ele nu cu

vorbiri învãþate de la înþelepciunea
omeneascã, ci cu vorbiri învãþate de la
Duhul Sfânt, întrebuinþând o vorbire
duhovniceascã pentru lucrurile duhov-
niceºti. *Vers. 4. Cap. 1.17. 2 Pet. 1.16.  
14. Dar* omul firesc nu primeºte

lucrurile Duhului lui Dumnezeu, cãci**
pentru el sunt o nebunie; ºi† nici nu le
poate înþelege, pentru cã trebuie
judecate duhovniceºte.

*Mat. 16.23. **Cap. 1.18,23. †Rom. 8.5-7. Iuda 19.
15. Omul duhovnicesc*, dimpotrivã,

poate sã judece totul, ºi el însuºi nu
poate fi judecat de nimeni.

*Prov. 28.5. 1 Tes. 5.21. 1 Ioan 4.1.
16. Cãci* „cine a cunoscut gândul Dom-

nului, ca sã-I poatã da învãþãturã?”
Noi** însã avem gândul lui Hristos.

*Iov 15.8. Isa. 40.13. Ier. 23.18. Rom. 11.34. **Ioan 15.15.

Dezbinãrile din Corint

31. Cât despre mine, fraþilor, nu 
v-am putut vorbi ca unor oameni

duhovniceºti*, ci a trebuit sã vã
vorbesc ca unor oameni lumeºti**, ca
unor prunci† în Hristos.

*Cap. 2.15. **Cap. 2.14. †Evr. 5.13.

2. V-am hrãnit cu lapte*, nu cu
bucate tari, cãci** nu le puteaþi suferi;
ºi nici acum chiar nu le puteþi suferi,

*Evr. 5.12,13. 1 Pet. 2.2. **Ioan 16.12.

3. pentru cã tot lumeºti sunteþi. În
adevãr, când* între voi sunt zavistii,
certuri ºi dezbinãri, nu sunteþi voi lumeºti
ºi nu trãiþi voi în felul celorlalþi oameni?

*Cap. 1.11; 11.18. Gal. 5.20,21. Iac. 3.16.

4. Când unul zice: „Eu* sunt al lui
Pavel!”, ºi altul: „Eu sunt al lui Apolo“: nu
sunteþi voi oameni de lume? *Cap. 1.12.

5. Cine este Pavel? ªi cine este Apolo?
Niºte slujitori* ai lui Dumnezeu, prin
care aþi crezut; ºi fiecare dupã
puterea** datã lui de Domnul.

*Cap. 4.1. 2 Cor. 3.3. **Rom. 12.3,6. 1 Pet. 4.11.

6. Eu* am sãdit, Apolo** a udat, dar†
Dumnezeu a fãcut sã creascã:

*Fapt. 18.4,8,11. Cap. 4.15; 9.1; 15.1. 2 Cor. 10.14,15. 
**Fapt. 18.24,27; 19.1. †Cap. 1.30; 15.10. 2 Cor. 3.5.

7. aºa cã nici* cel ce sãdeºte, nici cel
ce udã nu sunt nimic; ci Dumnezeu,
care face sã creascã. *2 Cor. 12.11. Gal. 6.3.

8. Cel ce sãdeºte ºi cel ce udã sunt
totuna; ºi* fiecare îºi va lua rãsplata
dupã osteneala lui.
*Ps. 62.12. Rom. 2.6. Cap. 4.5. Gal. 6.4,5. Apoc. 2.23; 22.12.

9. Cãci noi* suntem împreunã-lucrã-
tori cu Dumnezeu. Voi sunteþi ogorul
lui Dumnezeu, clãdirea** lui Dum-
nezeu. *Fapt. 15.4. 2 Cor. 6.1. **Efes. 2.20.  
Col. 2.7. Evr. 3.3,4. 1 Pet. 2.5.

Încercarea focului
10. Dupã* harul lui Dumnezeu care

mi-a fost dat, eu, ca un meºter-zidar
înþelept, am pus temelia**, ºi un altul
clãdeºte deasupra. Dar fiecare† sã ia
bine seama cum clãdeºte deasupra.

*Rom. 1.5; 12.3. **Rom. 15.20. 
Vers. 6. Cap. 4.15. Apoc. 21.14. †1 Pet. 4.11.

11. Cãci nimeni nu poate pune o altã
temelie decât cea* care a fost pusã ºi
care** este Isus Hristos.

*Isa. 28.16. Mat. 16.18.
2 Cor. 11.4. Gal. 1.7. **Efes. 2.20.

12. Iar dacã clãdeºte cineva pe
aceastã temelie aur, argint, pietre
scumpe, lemn, fân, trestie,
13. lucrarea fiecãruia* va fi datã pe

faþã: ziua Domnului o va face cunoscut,
cãci se va descoperi** în foc†. ªi focul
va dovedi cum este lucrarea fiecãruia.

*Cap. 4.5. **1 Pet. 1.7; 4.12. †Luca 2.35.

14. Dacã lucrarea ziditã de cineva pe
temelia aceea rãmâne în picioare, el
va* primi o rãsplatã. *Cap. 4.5.

15. Dacã lucrarea lui va fi arsã, îºi
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va pierde rãsplata. Cât despre el, va fi
mântuit, dar* ca prin foc. *Iuda 23.

Templul lui Dumnezeu
16. Nu* ºtiþi cã voi sunteþi templul

lui Dumnezeu ºi cã Duhul lui Dum-
nezeu locuieºte în voi?

*Cap. 6.19. 2 Cor. 6.16. Efes. 2.21,22. Evr. 3.6. 1 Pet. 2.5.

17. Dacã nimiceºte cineva templul lui
Dumnezeu, pe acela îl va nimici
Dumnezeu; cãci templul lui Dumnezeu
este sfânt, ºi aºa sunteþi voi.
18. Nimeni* sã nu se înºele: dacã

cineva dintre voi se crede înþelept în
felul veacului acestuia, sã se facã
nebun, ca sã ajungã înþelept.

*Prov. 3.7. Isa. 5.21.

19. Cãci* înþelepciunea lumii acesteia
este o nebunie înaintea lui Dumnezeu.
De aceea este scris: „El** prinde pe
cei înþelepþi în viclenia lor.”

*Cap. 1.20; 2.6. **Iov 5.13.

20. ªi iarãºi: „Domnul* cunoaºte
gândurile celor înþelepþi. ªtie cã sunt
deºarte.” *Ps. 94.11.

21. Nimeni* sã nu se fãleascã, dar, cu
oameni, cãci toate lucrurile sunt ale
voastre: *Vers. 4-6. Cap. 1.12; 4.6. 

22. fie Pavel, fie Apolo, fie Chifa, fie
lumea, fie viaþa, fie moartea, fie
lucrurile de acum, fie cele viitoare;
toate* sunt ale voastre, *2 Cor. 4.5,15.

23. ºi* voi sunteþi ai lui Hristos, iar
Hristos este al lui Dumnezeu.

*Rom. 11.8. Cap. 11.3. 2 Cor. 10.7. Gal. 3.29.

Ce sunt apostolii

41. Iatã cum trebuie sã fim priviþi
noi: ca niºte* slujitori ai lui Hristos

ºi ca niºte ispravnici** ai tainelor lui
Dumnezeu. *Mat. 24.45. Cap. 3.5,9,17. 
2 Cor. 6.4. Col. 1.25. **Luca 12.42. Tit 1.7. 1 Pet. 4.10.

2. Încolo, ce se cere de la ispravnici
este ca fiecare sã fie gãsit credincios
în lucrul încredinþat lui.
3. Cât despre mine, prea puþin îmi

pasã dacã sunt judecat de voi sau de
un scaun omenesc de judecatã. Ba
încã, nici eu însumi nu mã mai judec
pe mine.
4. Cãci n-am nimic împotriva mea;

totuºi* nu pentru aceasta sunt socotit
neprihãnit: Cel ce mã judecã este
Domnul.

*Iov 9.2. Ps. 130.3; 143.2. Prov. 21.2. Rom. 3.20; 4.2.

5. De aceea* sã nu judecaþi nimic îna-
inte de vreme, pânã va veni Domnul,
care** va scoate la luminã lucrurile
ascunse în întuneric ºi va descoperi

gândurile inimilor. Atunci†, fiecare îºi
va cãpãta lauda de la Dumnezeu.
*Mat. 7.1. Rom. 2.1,16; 14.4,10,13. Apoc. 20.12. **Cap. 3.13.
†Rom. 2.29.

6. Fraþilor, pentru voi am spus aceste
lucruri*, în icoanã de vorbire, cu
privire la mine ºi la Apolo, ca** prin
noi înºine sã învãþaþi sã nu treceþi
peste „ce este scris“: ºi nici unul din
voi sã† nu se fãleascã deloc cu unul
împotriva celuilalt.

*Ioan 1.12; 3.4. **Rom. 12.3. †Cap. 3.21; 5.2,6.

7. Cãci cine te face deosebit? Ce*
lucru ai pe care sã nu-l fi primit? ªi
dacã l-ai primit, de ce te lauzi ca ºi
cum nu l-ai fi primit?

*Ioan 3.27. Iac. 1.17. 1 Pet. 4.10.

Priveliºtea apostolilor
8. O, iatã-vã sãtui! Iatã-vã* ajunºi

bogaþi! Iatã-vã împãrãþind fãrã noi! ªi
mãcar de aþi împãrãþi cu adevãrat, ca
sã putem împãrãþi ºi noi împreunã cu
voi! *Apoc. 3.17.

9. Cãci parcã Dumnezeu a fãcut din noi,
apostolii, oamenii cei mai de pe urmã,
niºte* osândiþi la moarte; fiindcã** am
ajuns o priveliºte pentru lume, îngeri ºi
oameni. *Ps. 44.22. 
Rom. 8.36. Cap. 15.30,31. 2 Cor. 4.11; 6.6. **Evr. 10.33.

10. Noi* suntem nebuni** pentru
Hristos; voi, înþelepþi în Hristos! Noi†,
slabi; voi, tari! Voi, puºi în cinste; noi,
dispreþuiþi! *Cap. 2.3. **Fapt. 17.18; 
26.24. Cap. 1.18, etc; 2.14; 3.18. 2 Împ. 9.11. †2 Cor. 13.9.

11. Pânã* în clipa aceasta suferim
de foame ºi de sete, suntem goi**,
chinuiþi†, umblãm din loc în loc,

*2 Cor. 4.8; 11.23-27. Filp. 4.12. **Iov 22.6. Rom. 8.35.
†Fapt. 23.2.

12. ne* ostenim ºi lucrãm cu mâinile
noastre; când suntem ocãrâþi**, bine-
cuvântãm; când suntem prigoniþi,
rãbdãm; *Fapt. 18.3; 
20.34. 1 Tes. 2.9. 2 Tes. 3.8. 1 Tim. 4.10. **Mat. 5.44. Luca
6.28; 23.34. Fapt. 7.60. Rom. 12.14,20. 1 Pet. 2.23; 3.9.

13. când suntem vorbiþi de rãu, ne
rugãm. Pânã în ziua de azi, am ajuns
ca* gunoiul lumii acesteia, ca lepãdã-
tura tuturor. *Plân. 3.45.

14. Nu vã scriu aceste lucruri ca sã
vã fac ruºine; ci ca sã vã sfãtuiesc ca*
pe niºte copii preaiubiþi ai mei.

*1 Tes. 2.11.

15. Cãci, chiar dacã aþi avea zece mii
de învãþãtori în* Hristos, totuºi n-aveþi
mai mulþi pãrinþi; pentru cã eu v-am
nãscut în Hristos Isus, prin Evanghelie.

*Fapt. 18.11. Rom. 15.20. Cap. 3.6. 
Gal. 4.19. Film. 10. Iac. 1.18.
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16. De aceea vã rog sã cãlcaþi pe
urmele* mele.

*Cap. 11.1. Filp. 3.17. 1 Tes. 1.6. 2 Tes. 3.9.

17. Pentru aceasta v-am trimis pe
Timotei*, care** este copilul meu
preaiubit ºi credincios în Domnul. El vã
va aduce aminte† de felul meu de
purtare în Hristos ºi de felul cum
învãþ†† eu pe oameni pretutindeni în*†
toate bisericile. *Fapt. 19.22. Cap. 16.10. 
Filp. 2.19. 1 Tes. 3.2. **1 Tim. 1.2. 2 Tim. 1.2. †Cap. 11.2.
††Cap. 7.17. *†Cap. 14.33.

Împãrãþia lui Dumnezeu
18. Unii* s-au îngâmfat ºi ºi-au închi-

puit cã n-am sã mai vin la voi. *Cap. 5.2.

19. Dar* dacã va voi Domnul**, voi
veni în curând la voi, ºi atunci voi
vedea nu vorbele, ci puterea celor ce
s-au îngâmfat. *Fapt. 19.21. Cap. 16.5. 
2 Cor. 1.15,23. **Fapt. 18.21. Rom. 15.32. Evr. 6.3. Iac. 4.15.

20. Cãci Împãrãþia* lui Dumnezeu nu stã
în vorbe, ci în putere. *Cap. 2.4. 1 Tes. 1.5.

21. Ce voiþi? Sã vin la voi cu* nuiaua
sau cu dragoste ºi cu duhul blândeþii?

*2 Cor. 10.2; 13.10.

Curvarul din Corint

51. Din toate pãrþile se spune cã
între voi este curvie; ºi încã o

curvie de aceea care nici chiar la*
pãgâni nu se pomeneºte; pânã acolo
cã** unul din voi trãieºte cu nevasta†
tatãlui sãu.

*Efes. 5.3. **Lev. 18.8. Deut. 22.30; 27.20. †2 Cor. 7.12.

2. ªi* voi v-aþi fãlit! ªi nu v-aþi**
mâhnit mai degrabã, pentru ca cel ce a
sãvârºit fapta aceasta sã fi fost dat
afarã din mijlocul vostru!

*Cap. 4.18. **2 Cor. 7.7,10.

3. Cât despre mine*, mãcar cã n-am
fost la voi cu trupul, dar fiind de faþã
cu duhul, am ºi judecat, ca ºi când aº
fi fost de faþã, pe cel ce a fãcut o astfel
de faptã. *Col. 2.5.

4. În Numele Domnului Isus, voi ºi
duhul meu, fiind adunaþi laolaltã,
prin* puterea Domnului nostru Isus,

*Mat. 16.19; 18.18. Ioan 20.23. 2 Cor. 2.10; 13.3,10.

5. am hotãrât ca un astfel de om sã*
fie dat pe mâna Satanei**, pentru
nimicirea cãrnii, ca duhul lui sã fie
mântuit în ziua Domnului Isus.

*Iov 2.6. Ps. 109.6. 1 Tim. 1.20. **Fapt. 26.18.

Hristos – Mielul nostru de Paºti
6. Nu vã lãudaþi* bine. Nu ºtiþi cã

puþin** aluat dospeºte toatã plãmã-
deala? *Vers. 2. Cap. 3.21; 4.19. Iac. 4.16.  
**Cap. 15.33. Gal. 5.9. 2 Tim. 2.17.

7. Mãturaþi aluatul cel vechi, ca sã
fiþi o plãmãdealã nouã, cum ºi sunteþi,
fãrã aluat; cãci Hristos*, Paºtile**
nostru, a fost jertfit. *Isa. 53.7. 
Ioan 1.29. Cap. 15.3. 1 Pet. 1.19. Apoc. 5.6,12. **Ioan 19.14.

8. Sã* prãznuim, dar, praznicul nu**
cu un aluat vechi, nici cu† un aluat de
rãutate ºi viclenie, ci cu azimele
curãþiei ºi adevãrului. *Exod 12.15; 
13.6. **Deut. 16.3. †Mat. 16.6,12. Marc. 8.15. Luca 12.1.

Creºtinii ºi curvarii
9. V-am scris în epistola mea sã* 

n-aveþi nici o legãturã cu curvarii.
*Vers. 2,7. 2 Cor. 6.14. Efes. 5.11. 2 Tes. 3.14.

10. Însã* n-am înþeles cu curvarii
lumii** acesteia, sau cu cei lacomi de
bani, sau cu cei hrãpãreþi, sau cu cei
ce se închinã la idoli, fiindcã atunci ar
trebui sã ieºiþi din† lume.

*Cap. 10.27. **Cap. 1.20. †Ioan 17.15. 1 Ioan 5.19.

11. Ci v-am scris sã n-aveþi nici un
fel de legãturi cu* vreunul care, mãcar
cã îºi zice „frate”, totuºi este curvar,
sau lacom de bani, sau închinãtor la
idoli, sau defãimãtor, sau beþiv, sau
hrãpãreþ; cu un astfel de om nu trebuie
nici** sã mâncaþi. *Mat. 18.17. 
Rom. 16.17. 2 Tes. 3.6,14. 2 Ioan 10. **Gal. 2.12.

12. În adevãr, ce am eu sã judec pe
cei* de afarã? Nu este datoria voastrã
sã judecaþi pe cei** dinãuntru?

*Marc. 4.11. Co1. 4.5. 1 Tes. 4.12. 1 Tim. 3.7. **Cap. 6.1-4.

13. Cât despre cei de afarã, îi judecã
Dumnezeu. Daþi afarã, dar*, din mij-
locul vostru pe rãul acela.

*Deut. 13.5; 17.7; 21.21; 22.21,22,24.

Judecãþile în Biserica din Corint

61. Cum! Când vreunul din voi are
vreo neînþelegere cu altul, îndrãz-

neºte el sã se judece cu el la cei
nelegiuiþi, ºi nu la sfinþi?
2. Nu ºtiþi cã sfinþii* vor judeca

lumea? ªi dacã lumea va fi judecatã de
voi, sunteþi voi nevrednici sã judecaþi
lucruri de foarte micã însemnãtate?

*Ps. 49.14. Dan. 7.22. Mat. 19.28. 
Luca 22.30. Apoc. 2.26; 3.21; 20.4.

3. Nu ºtiþi cã noi vom judeca* pe
îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieþii
acesteia? *2 Pet. 2.4. Iuda 6.

4. Deci* când aveþi neînþelegeri pentru
lucrurile vieþii acesteia, voi puneþi
judecãtori pe aceia pe care biserica nu-i
bagã în seamã? *Cap. 5.12.
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5. Spre ruºinea voastrã zic lucrul
acesta. Astfel, nu este între voi nici
mãcar un singur om înþelept, care sã
fie în stare sã judece între frate ºi
frate?
6. Dar un frate se duce la judecatã cu

alt frate, ºi încã înaintea necredincio-
ºilor!
7. Chiar faptul cã aveþi judecãþi între

voi este un cusur pe care-l aveþi.
Pentru ce* nu suferiþi mai bine sã fiþi
nedreptãþiþi? De ce nu rãbdaþi mai
bine paguba? *Prov. 20.22. 
Mat. 5.39,40. Luca 6.29. Rom. 12.17,19. 1 Tes. 5.15.

8. Dar voi singuri sunteþi aceia care
nedreptãþiþi ºi pãgubiþi ºi* încã pe
fraþi! *1 Tes. 4.6.

9. Nu ºtiþi cã cei nedrepþi nu vor
moºteni Împãrãþia lui Dumnezeu? 
Nu vã înºelaþi în privinþa aceasta:

nici* curvarii, nici închinãtorii la
idoli, nici preacurvarii, nici malahii,
nici sodomiþii, *Cap. 15.50. 
Gal. 5.21. Efes. 5.5. 1 Tim. 1.9. Evr. 12.14; 13.4. Apoc. 22.15.

10. nici hoþii, nici cei lacomi, nici
beþivii, nici defãimãtorii, nici hrãpã-
reþii nu vor moºteni Împãrãþia lui
Dumnezeu.
11. ªi aºa eraþi unii* din voi! Dar**

aþi fost spãlaþi, aþi fost sfinþiþi, aþi fost
socotiþi neprihãniþi, în Numele Dom-
nului Isus Hristos ºi prin Duhul Dum-
nezeului nostru. *Cap. 12.2. 
Efes. 2.2; 4.22; 5.8. Col. 3.7. Tit 3.3. **Cap. 1.30. Evr. 10.22.

Despre curvie
12. Toate* lucrurile îmi sunt îngãduite,

dar nu toate sunt de folos; toate
lucrurile îmi sunt îngãduite, dar nimic
nu trebuie sã punã stãpânire pe mine.

*Cap. 10.23.

13. Mâncãrile* sunt pentru pântece, ºi
pântecele este pentru mâncãri. ªi
Dumnezeu va nimici ºi pe unul ºi pe
celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie;
el este pentru** Domnul, ºi† Domnul este
pentru trup. *Mat. 15.17. Rom. 14.17. 
Col. 2.22,23. **Vers. 15,19,20. 1 Tes. 4.3,7. †Efes. 5.23.

14. ªi Dumnezeu*, care a înviat pe
Domnul, ne va învia ºi pe noi cu**
puterea Sa.

*Rom. 6.5,8; 8.11. 2 Cor. 4.14. **Efes. 1.19,20.

15. Nu ºtiþi cã trupurile* voastre sunt
mãdulare ale lui Hristos? Voi lua eu
mãdularele lui Hristos, ºi voi face din ele
mãdulare ale unei curve? Nicidecum!

*Rom. 12.5. Cap. 12.27. Efes. 4.12,15,16; 5.30.

16. Nu ºtiþi cã cine se lipeºte de o
curvã este un singur trup cu ea? Cãci
este zis: „Cei doi se vor* face un
singur trup”. *Gen. 2.24. Mat. 19.5. Efes. 5.31.

17. Dar* cine se lipeºte de Domnul
este un singur duh cu El.

*Ioan 17.21-23. Efes. 4.4; 5.30.

18. Fugiþi* de curvie! Orice alt pãcat,
pe care-l face omul, este un pãcat sã-
vârºit afarã din trup; dar cine curveºte
pãcãtuieºte** împotriva trupului sãu.

*Rom. 6.12,13. Evr. 13.4. **Rom. 1.24. 1 Tes. 4.4.

19. Nu* ºtiþi cã trupul vostru este
Templul Duhului Sfânt care locuieºte
în voi ºi pe care L-aþi primit de la
Dumnezeu? ªi** cã voi nu sunteþi ai
voºtri? *Cap. 3.16. 2 Cor. 6.16. **Rom. 14.7,8.

20. Cãci* aþi fost cumpãraþi cu un
preþ. Proslãviþi, dar, pe Dumnezeu în
trupul ºi în duhul vostru, care sunt ale
lui Dumnezeu. *Fapt. 20.28. Cap. 7.23. 
Gal. 3.13. Evr. 9.12. 1 Pet. 1.19. 2 Pet. 2.1. Apoc. 5.9.

Despre cãsãtorie

71. Cu privire la lucrurile despre
care mi-aþi scris, eu cred cã este

bine* ca omul sã nu se atingã de
femeie. *Vers. 8,26.

2. Totuºi, din pricina curviei, fiecare
bãrbat sã-ºi aibã nevasta lui ºi fiecare
femeie sã-ºi aibã bãrbatul ei.
3. Bãrbatul* sã-ºi împlineascã faþã de

nevastã datoria de soþ; ºi tot aºa sã
facã ºi nevasta faþã de bãrbat.

*Exod 21.10. 1 Pet. 3.7.

4. Nevasta nu este stãpânã pe trupul
ei, ci bãrbatul. Tot astfel, nici bãrbatul
nu este stãpân peste trupul lui, ci
nevasta.
5. Sã* nu vã lipsiþi unul pe altul de

datoria de soþi, decât doar prin bunã
învoialã, pentru un timp, ca sã** vã
îndeletniciþi cu postul ºi cu rugãciu-
nea; apoi sã vã împreunaþi iarãºi, ca sã
nu vã ispiteascã Satana, din pricina
nestãpânirii voastre.
*Ioel 2.16. Zah. 7.3. Exod 19.15. 1 Sam. 21.4-5. **1 Tes. 3.5.

6. Lucrul acesta îl spun ca o îngãdu-
inþã; nu* fac din el o poruncã.

*Vers. 12,25. 2 Cor. 8.8; 11.17.

7. Eu aº* vrea ca toþi oamenii sã fie
ca** mine; dar† fiecare are de la
Dumnezeu darul lui: unul într-un fel,
altul într-altul.

*Fapt. 26.29. **Cap. 9.5. †Mat. 19.12. Cap. 12.11.

8. Celor neînsuraþi ºi vãduvelor le
spun cã este bine* pentru ei sã rãmânã
ca mine. *Vers. 1,26.
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9. Dar, dacã* nu se pot înfrâna, sã se
cãsãtoreascã; pentru cã este mai bine
sã se cãsãtoreascã decât sã ardã.

*1 Tim. 5.14.

10. Celor cãsãtoriþi le poruncesc nu*
eu, ci Domnul, ca nevasta** sã nu se
despartã de bãrbat.   *Vers. 12,25,40. **Mal.

2.14,16. Mat. 5.32; 19.6,9. Marc. 10.11,12. Luca 16.18.

11. (Dacã este despãrþitã, sã rãmânã
nemãritatã sau sã se împace cu bãrba-
tul ei.) ªi nici bãrbatul sã nu-ºi lase
nevasta.

Despãrþirea între 
soþii credincioºi ºi cei necredincioºi

12. Celorlalþi le zic eu, nu* Domnul:
dacã un frate are o nevastã necredin-
cioasã, ºi ea voieºte sã trãiascã înainte
cu el, sã nu se despartã de ea. *Vers. 6.

13. ªi dacã o femeie are un bãrbat
necredincios, ºi el voieºte sã trãiascã
înainte cu ea, sã nu se despartã de
bãrbatul ei.
14. Cãci bãrbatul necredincios este

sfinþit prin nevasta credincioasã, ºi
nevasta necredincioasã este sfinþitã
prin fratele; altminteri, copiii voºtri
ar* fi necuraþi, pe când acum sunt
sfinþi. *Mal. 2.15.

15. Dacã cel necredincios vrea sã se
despartã, sã se despartã; în împre-
jurarea aceasta, fratele sau sora nu
sunt legaþi: Dumnezeu ne-a chemat sã
trãim în* pace.

*Rom. 12.18; 14.19. Cap. 14.33. Evr. 12.14.

16. Cãci ce ºtii tu, nevastã, dacã îþi
vei mântui* bãrbatul? Sau ce ºtii tu,
bãrbate, dacã îþi vei mântui nevasta?

*1 Pet. 3.1.

Fiecare la locul lui
17. Încolo, fiecare sã rãmânã în

starea în care l-a aºezat Domnul ºi în
care l-a chemat Dumnezeu. Aceasta*
este rânduiala pe care am aºezat-o în
toate bisericile. *Cap. 4.17. 2 Cor. 11.28.

18. Dacã cineva a fost chemat pe
când era tãiat împrejur, sã rãmânã tãiat
împrejur. Dacã cineva a fost chemat
pe când era netãiat împrejur, sã nu se
taie împrejur*. *Fapt. 15.1,5,19,24,28. Gal. 5.2.

19. Tãierea împrejur* nu este nimic,
ºi netãierea împrejur nu este nimic,
ci** pãzirea poruncilor lui Dumnezeu.

*Gal. 5.6; 6.15. **Ioan 15.14. 1 Ioan 2.3; 3.24.

20. Fiecare sã rãmânã în chemarea pe
care o avea când a fost chemat.
21. Ai fost chemat când erai rob? Sã

nu te neliniºteºti de lucrul acesta;

dar, dacã poþi sã ajungi slobod,
foloseºte-te.
22. Cãci robul chemat în Domnul este

un* slobozit al Domnului. Tot aºa, cel
slobod care a fost chemat este un
rob** al lui Hristos.
*Ioan 8.36. Rom. 6.18,22. Film. 16. **Cap. 9.21. Gal. 5.13.
Efes. 6.6. 1 Pet. 2.16.

23. Voi aþi fost cumpãraþi cu* un preþ.
Nu vã faceþi, dar, robi oamenilor.

*Lev. 25.42. Cap. 6.20. 1 Pet. 1.18,19. 

24. Fiecare*, fraþilor, sã rãmânã cu
Dumnezeu în starea în care era când a
fost chemat. *Vers. 20.

Despre fetele fecioare
25. Cât despre fecioare, n-am* o

poruncã din partea Domnului. Le dau
însã un sfat, ca unul care** am cãpãtat
de la Domnul harul sã fiu† vrednic de
crezare. *Vers. 6,10,40. 2 Cor. 8.8,10.  
**1 Tim. 1.16. †Cap. 4.2. 1 Tim. 1.12.

26. Iatã, dar, ce cred eu cã este bine,
având în vedere strâmtorarea de acum:
este* bine pentru fiecare sã rãmânã
aºa cum este. *Vers. 1,8.

27. Eºti legat de o nevastã? Nu cãuta
sã fii dezlegat. Nu eºti legat de o
nevastã? Nu cãuta nevastã.
28. Însã, dacã te însori, nu pãcãtu-

ieºti. Dacã fecioara se mãritã, nu
pãcãtuieºte. Dar fiinþele acestea vor
avea necazuri pãmânteºti, ºi eu aº vrea
sã vi le cruþ.
29. Iatã ce vreau sã spun, fraþilor: de

acum vremea s-a scurtat. Spun lucrul
acesta* pentru ca cei ce au neveste sã
fie ca ºi cum n-ar avea;

*Rom. 13.11. 1 Pet. 4.7. 2 Pet. 3.8,9.

30. cei ce plâng, ca ºi cum n-ar
plânge; cei ce se bucurã, ca ºi cum nu
s-ar bucura; cei ce cumpãrã, ca ºi cum
n-ar stãpâni;
31. cei ce se folosesc de lumea

aceasta, ca ºi cum nu s-ar* folosi de
ea; cãci** chipul lumii acesteia trece.

*Cap. 9.18. **Ps. 39.6. Iac. 1.10; 
4.14. 1 Pet. 1.7,24. Ioan 2.17.
32. Dar eu aº vrea ca voi sã fiþi fãrã

griji. Cine* nu este însurat se îngri-
jeºte de lucrurile Domnului, cum ar
putea sã placã Domnului. *1 Tim. 5.5.
33. Dar cine este însurat se îngrijeºte

de lucrurile lumii, cum sã placã
nevestei.
34. Tot aºa, între femeia mãritatã ºi

fecioarã este o deosebire: cea nemã-
ritatã se* îngrijeºte de lucrurile Dom-
nului, ca sã fie sfântã, ºi cu trupul, ºi
cu duhul; iar cea mãritatã se îngri-
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jeºte de lucrurile lumii, cum sã placã
bãrbatului ei. *Luca 10.40, etc.

35. Vã spun lucrul acesta pentru
binele vostru, nu ca sã vã prind într-un
laþ, ci pentru ceea ce este frumos ºi ca
sã puteþi sluji Domnului fãrã piedici.
36. Dacã crede cineva cã este ruºinos

pentru fata lui sã treacã de floarea
vârstei, ºi nevoia cere aºa, sã facã ce
vrea: nu pãcãtuieºte; sã se mãrite.
37. Dar cine a luat o hotãrâre tare ºi

nu este nevoit, ci este slobod sã lucreze
cum vrea, ºi a hotãrât în inima lui 
sã-ºi pãstreze pe fiica sa fecioarã, face
bine.
38. Astfel*, cine îºi mãritã fata, bine

face, ºi cine n-o mãritã, mai bine face.
*Evr. 13.4.

39. O femeie* mãritatã este legatã de
lege câtã vreme îi trãieºte bãrbatul; dar,
dacã-i moare bãrbatul, este slobodã sã
se mãrite cu cine vrea; numai în**
Domnul. *Rom. 7.2. **2 Cor. 6.14.

40. Dar, dupã* pãrerea mea, va fi mai
fericitã dacã rãmâne aºa cum este. ªi
cred** cã ºi eu am Duhul lui Dumnezeu.

*Vers. 25. **1 Tes. 4.8.

Carnea rãmasã de la jertfe

81. În ce priveºte* lucrurile jertfite
idolilor, ºtim cã toþi avem cunoº-

tinþã**.
Dar cunoºtinþa† îngâmfã pe când

dragostea zideºte. *Fapt. 15.20,29. 
Cap. 10.19. **Rom. 14.14,22. †Rom. 14.3,10.

2. Dacã* crede cineva cã ºtie ceva,
încã n-a cunoscut cum trebuie sã
cunoascã. *Cap. 13.8,9,12. Gal. 6.3. 1 Tim. 6.4.

3. Dar dacã iubeºte cineva pe Dum-
nezeu, este* cunoscut de Dumnezeu.
*Exod 33.12,17. Naum. 1.7. Mat. 7.23. Gal. 4.9. 2 Tim. 2.19.

4. Deci, cât despre mâncarea lucru-
rilor jertfite idolilor, ºtim cã în lume
un idol* este totuna cu nimic ºi** cã
nu este decât un singur Dumnezeu.

*Isa. 41.24. Cap. 10.19. **Deut. 4.39; 6.4. 
Isa. 44.8. Marc. 12.29. Vers. 6. Efes. 4.6. 1 Tim. 2.5.

5. Cãci chiar dacã ar fi aºa numiþi*
„dumnezei” fie în cer, fie pe pãmânt
(cum ºi sunt în adevãr mulþi „dum-
nezei” ºi mulþi „domni“), *Ioan 10.34.

6. totuºi pentru noi* nu este decât un
singur Dumnezeu: Tatãl, de la** care
vin toate lucrurile ºi pentru care trãim
ºi noi, ºi un† singur Domn: Isus Hris-
tos, prin†† care sunt toate lucrurile, ºi
prin El ºi noi. *Mal. 2.10. 
Efes. 4.6. **Fapt. 17.28. Rom. 11.36. †Ioan 13.13. Fapt. 2.36.
Cap. 12.3. Efes. 4.5. Filp. 2.11. ††Ioan 1.3. Col. 1.16. Evr. 1.2.

7. Dar nu toþi au cunoºtinþa aceasta.
Ci unii, fiind obiºnuiþi pânã acum cu
idolul, mãnâncã un lucru ca fiind
jertfit unui idol; ºi cugetul lor, care
este slab, este întinat*.

*Cap. 10.28,29. Rom. 14.14,23.

8. Dar nu carnea* ne face pe noi
plãcuþi lui Dumnezeu: nu câºtigãm
nimic dacã mâncãm din ea ºi nu
pierdem nimic dacã nu mâncãm.

*Rom. 14.17.

9. Luaþi seama* însã ca nu cumva
aceastã slobozenie a voastrã sã ajungã
o piatrã de poticnire** pentru cei
slabi. *Gal. 5.13. **Rom. 14.13,20.

10. Cãci dacã te vede cineva pe tine,
care ai cunoºtinþã, cã ºezi la masã într-un
templu de idoli, cugetul* lui, care este
slab, nu-l va împinge pe el sã mãnânce
din lucrurile jertfite idolilor? *Cap. 10.28,32.

11. ªi astfel, el, care este slab, va
pieri din* pricina acestei cunoºtinþe a
ta: el, fratele pentru care a murit
Hristos! *Rom. 14.15,20.

12. Dacã pãcãtuiþi astfel* împotriva
fraþilor ºi le rãniþi cugetul lor slab,
pãcãtuiþi împotriva lui Hristos.

*Mat. 25.40,45.

13. De aceea, dacã* o mâncare face
pe fratele meu sã pãcãtuiascã, nu voi
mânca niciodatã carne, ca sã nu fac pe
fratele meu sã pãcãtuiascã.

*Rom. 14.21. 2 Cor. 11.29.

Dreptul lucrãtorului creºtin

91. Nu* sunt eu slobod? Nu** sunt
eu apostol? N-am vãzut eu pe Isus,

Domnul nostru? Nu† sunteþi voi lucrul
meu în Domnul? *Fapt. 9.11; 13.2; 
26.7. 2 Cor. 12.12. Gal. 2.7,8. 1 Tim. 2.7. 2 Tim. 1.11. **Fapt.
9.3,17; 18.9; 22.14,18; 23.11. Cap. 15.8. †Cap. 3.6; 4.15.

2. Dacã nu sunt apostol pentru alþii,
sunt mãcar pentru voi; cãci voi sunteþi
pecetea* apostoliei mele în Domnul.

*2 Cor. 3.2; 12.12.

3. Iatã rãspunsul meu de apãrare
împotriva celor ce mã cerceteazã.
4. N-avem* dreptul sã mâncãm ºi sã

bem? *Vers. 14. 1 Tes. 2.6. 2 Tes. 3.9.

5. N-avem dreptul sã ducem cu noi o
sorã, care sã fie nevasta noastrã, cum
fac ceilalþi apostoli ºi fraþii* Domnului
ºi Chifa**? *Mat. 13.55. Marc. 6.3. 
Luca 6.15. Gal. 1.19. **Mat. 8.14.

6. Ori numai eu ºi Barnaba n-avem*
dreptul sã nu lucrãm? *2 Tes. 3.8,9.

7. Cine merge* la rãzboi pe cheltu-
iala sa? Cine sãdeºte** o vie, ºi nu
mãnâncã din rodul ei? Cine paºte† o
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turmã, ºi nu mãnâncã din laptele tur-
mei? *2 Cor. 10.4. 1 Tim. 1.18; 6.12. 2 Tim. 2.3; 4.7. 
**Deut. 20.6. Prov. 27.18. Cap. 3.6-8. †Ioan 21.15. 1 Pet. 5.2.

8. Lucrurile acestea le spun dupã felul
oamenilor? Nu le spune ºi Legea?
9. În adevãr, în Legea lui Moise este

scris: „Sã* nu legi gura boului care
treierã grâul!” Pe boi îi are în vedere
Dumnezeu aici? *Deut. 25.4. 1 Tim. 5.18.

10. Sau vorbeºte El înadins pentru
noi? Da, pentru noi a fost scris astfel;
cãci cine* arã trebuie sã are cu
nãdejde, ºi cine treierã grâul trebuie
sã-l treiere cu nãdejdea cã va avea
parte de el. *2 Tim. 2.6.

11. Dacã* am semãnat printre voi
bunurile duhovniceºti, mare lucru este
dacã vom secera bunurile voastre
vremelnice? *Rom. 15.27. Gal. 6.6.

12. Dacã se bucurã alþii de acest drept
asupra voastrã, nu ni se cade cu mult
mai mult nouã? Dar* noi nu ne-am
folosit de dreptul acesta; ci rãbdãm
totul, ca** sã nu punem vreo piedicã
Evangheliei lui Hristos. *Fapt. 20.33. 
Vers. 15,18. 2 Cor. 11.7,9; 12.13. 1 Tes. 2.6. **2 Cor. 11.12.

13. Nu* ºtiþi cã cei ce îndeplinesc
slujbele sfinte sunt hrãniþi din lucru-
rile de la Templu ºi cã cei ce slujesc
altarului au parte de la altar? *Lev. 
6.16,26; 7.6, etc. Num. 5.9,10; 18.8-20. Deut. 10.9; 18.1.

14. Tot aºa, Domnul* a rânduit ca**
cei ce propovãduiesc Evanghelia sã
trãiascã din Evanghelie.

*Mat. 10.10. Luca 10.7. **Gal. 6.6. 1 Tim. 5.17.

Pavel nu s-a folosit de dreptul lui
15. Dar eu nu m-am* folosit de nici

unul din aceste drepturi. ªi nu vã scriu
aceste lucruri ca sã cer sã se facã aºa
cu mine; cãci aº vrea** mai bine sã
mor decât sã-mi ia cineva pricina mea
de laudã. *Vers. 12. Fapt. 18.3; 
20.34. Cap. 4.12. 1 Tes. 2.9. 2 Tes. 3.8. **2 Cor. 11.10.

16. Dacã vestesc Evanghelia, nu este
pentru mine o pricinã de laudã, cãci
trebuie* s-o vestesc; ºi vai de mine,
dacã nu vestesc Evanghelia! *Rom. 1.14.

17. Dacã fac lucrul acesta de bunã-
voie, am* o rãsplatã. Chiar dacã-l fac
de silã, este o isprãvnicie care mi-a**
fost încredinþatã.

*Cap. 3.8,14. **Cap. 4.1. Gal. 2.7. Filp. 1.17. Col. 1.25.

18. Care este atunci rãsplata mea?
Este* sã vestesc fãrã platã Evanghelia
pe care o vestesc, ºi sã nu** mã folosesc

de dreptul meu în Evanghelie.
*Cap. 10.33. 2 Cor. 4.5; 11.7. **Cap. 7.31.

19. Cãci, mãcar cã sunt slobod* faþã
de toþi, m-am fãcut robul tuturor**,
ca† sã câºtig pe cei mai mulþi.

*Vers. 1. **Gal. 5.13. †Mat. 18.15. 1 Pet. 3.1.

20. Cu iudeii* m-am fãcut ca un
iudeu, ca sã câºtig pe iudei; cu cei ce
sunt sub Lege m-am fãcut ca ºi când
aº fi fost sub Lege (mãcar cã nu sunt
sub Lege), ca sã câºtig pe cei ce sunt
sub Lege; *Fapt. 16.3; 18.18; 21.23, etc.

21. cu cei ce* sunt fãrã Lege** m-am
fãcut ca ºi cum aº fi fost fãrã Lege
(mãcar cã nu sunt fãrã† o Lege a lui
Dumnezeu, ci sunt sub Legea lui
Hristos), ca sã câºtig pe cei fãrã lege.

*Gal. 3.2. **Rom. 2.12,14. †Cap. 7.22.

22. Am fost slab cu cei* slabi, ca sã
câºtig pe cei slabi. M-am fãcut tutu-
ror** totul, ca†, oricum, sã mântuiesc
pe unii din ei. *Rom. 1.1. 2 Cor. 11.29.  
**Cap. 10.33. †Rom. 15.14. Cap. 7.16.

23. Fac totul pentru Evanghelie, ca sã
am ºi eu parte de ea.

Felul de luptã al lui Pavel
24. Nu ºtiþi cã cei ce aleargã în locul

de alergare, toþi aleargã, dar numai
unul capãtã premiul? Alergaþi, dar, în
aºa* fel, ca sã cãpãtaþi premiul!

*Gal. 2.2; 5.7. Filp. 2.16; 3.14. 2 Tim. 4.7. Evr. 12.1.

25. Toþi cei ce se luptã* la jocurile de
obºte se supun la tot felul de înfrânãri.
ªi ei fac lucrul acesta ca sã capete o
cununã care se poate veºteji: noi sã
facem lucrul acesta pentru o cununã
care nu se poate veºteji**. *Efes. 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.

26. Eu deci alerg, dar nu ca ºi cum
n-aº* ºti încotro alerg. Mã lupt cu
pumnul, dar nu ca unul care loveºte în
vânt. *2 Tim. 2.5.

27. Ci* mã port aspru cu trupul meu
ºi-l þin în stãpânire**, ca nu cumva,
dupã ce am propovãduit altora, eu
însumi sã fiu lepãdat†. *Rom. 8.13. 
Col. 3.5. **Rom. 6.18,19. †Ier. 6.30. 2 Cor. 13.5,6.

Pilde din Vechiul Testament

10 1. Fraþilor, nu vreau sã nu ºtiþi cã
pãrinþii noºtri toþi au fost sub

nor*, toþi au trecut prin mare**,
*Exod 13.21; 40.34.

Num. 9.18; 14.14. Deut. 1.33. Neem. 9.12,19. Ps. 78.14;
105.39. **Exod 14.22. Num. 33.8. Ios. 4.23. Ps. 78.13.

2. toþi au fost botezaþi în nor ºi în
mare, pentru Moise;
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3. toþi au mâncat aceeaºi mâncare*
duhovniceascã

*Exod 16.15,35. Neem. 9.15,20. Ps. 78.24.

4. ºi toþi au bãut aceeaºi bãuturã*
duhovniceascã, pentru cã beau dintr-o
stâncã duhovniceascã ce venea dupã
ei; ºi stânca era Hristos.

*Exod 17.6. Num. 20.11. Ps. 78.15.

5. Totuºi cei mai mulþi dintre ei n-au
fost plãcuþi lui Dumnezeu, cãci au*
pierit în pustiu.

*Num. 14.29,32,35; 26.64,65. Ps. 106.26. Evr. 3.17. Iuda 5.

6. ªi aceste lucruri s-au întâmplat ca
sã ne slujeascã nouã drept pilde, pentru
ca sã nu poftim dupã lucruri rele,
cum* au poftit ei. *Num. 11.4,33,34. Ps. 106.14.

7. Sã* nu fiþi închinãtori la idoli, ca
unii dintre ei, dupã cum este scris:
„Poporul** a ºezut sã mãnânce ºi sã
bea; ºi s-au sculat sã joace.”

*Vers. 14. **Exod 32.6.

8. Sã* nu curvim, cum au fãcut unii
din ei, aºa cã într-o singurã zi au**
cãzut douãzeci ºi trei de mii.

*Cap. 6.18. Apoc. 2.14. **Num. 25.1,9. Ps. 106.29.

9. Sã nu ispitim pe Domnul, cum L-au
ispitit unii* din ei, care au** pierit
prin ºerpi. *Exod 17.2,7. Num. 21.5. 
Deut. 6.16. Ps. 78.18,56; 95.9; 106.14. **Num. 21.6.

10. Sã nu cârtiþi, cum au cârtit unii* din
ei, care au** fost nimiciþi de nimicitorul†.

*Exod 16.2; 17.2. Num. 14.2,29; 16.41. **Num. 
14.37; 16.49. †Exod 12.23. 2 Sam. 24.16. 1 Cron. 21.15.

11. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca
sã ne slujeascã drept pilde ºi au* fost
scrise pentru învãþãtura noastrã, peste
care** au venit sfârºiturile veacurilor.

*Rom. 15.4. Cap. 9.10.
**Cap. 7.29. Filp. 4.5. Evr. 10.25,37. 1 Ioan 2.18.

12. Astfel, dar, cine* crede cã stã în
picioare sã ia seama sã nu cadã.

*Rom. 11.20.

13. Nu v-a ajuns nici o ispitã care sã
nu fi fost potrivitã cu puterea ome-
neascã. ªi Dumnezeu*, care este cre-
dincios, nu** va îngãdui sã fiþi ispitiþi
peste puterile voastre; ci, împreunã cu
ispita, a pregãtit† ºi mijlocul sã ieºiþi
din ea, ca s-o puteþi rãbda.

*Cap. 1.9. **Ps. 125.3. 2 Pet. 2.9. †Ier. 29.11.

Despre Cina Domnului
14. De aceea, preaiubiþii mei, fugiþi*

de închinarea la idoli.
*Vers. 7. 2 Cor. 6.17. 1 Ioan 5.21.

15. Vã vorbesc ca unor oameni cu
judecatã*; judecaþi voi singuri ce
spun. *Cap. 8.1.

16. Paharul* binecuvântat, pe care-l
binecuvântãm, nu este el împãrtãºirea
cu sângele lui Hristos? Pâinea** pe
care o frângem, nu este ea împãrtãºirea
cu trupul lui Hristos?

*Mat. 26.26-28. **Fapt. 2.42,46. Cap. 11.23,24.

17. Având în vedere cã este o pâine,
noi*, care suntem mulþi, suntem un
trup; cãci toþi luãm o parte din aceeaºi
pâine. *Rom. 12.5. Cap. 12.27.

18. Uitaþi-vã la Israelul* dupã trup**:
cei ce mãnâncã jertfele nu sunt ei† în
împãrtãºire cu altarul? *Rom. 4.12. 
Gal. 6.16. **Rom. 4.1; 9.3,5. 2 Cor. 11.18. †Lev. 3.3; 7.15.

19. Deci ce zic eu? Cã* un lucru
jertfit idolilor este ceva? Sau cã un
idol este ceva? *Cap. 8.4.

20. Dimpotrivã, eu zic cã ce jertfesc*
Neamurile jertfesc dracilor, ºi nu lui
Dumnezeu. ªi eu nu vreau ca voi sã
fiþi în împãrtãºire cu dracii.

*Lev. 17.7. Deut. 32.17. Ps. 106.37. Apoc. 9.20.

21. Nu* puteþi bea paharul Domnului
ºi paharul** dracilor; nu puteþi lua
parte la masa Domnului ºi la masa
dracilor. *2 Cor. 6.15,16. **Deut. 32.38.

22. Sau* vrem sã întãrâtãm pe Dom-
nul la gelozie? Suntem** noi mai tari
decât El? *Deut. 32.21. **Ezec. 22.14.

Cugetul nostru ºi al altuia
23. Toate* lucrurile sunt îngãduite,

dar nu toate sunt de folos. Toate
lucrurile sunt îngãduite, dar nu toate
zidesc. *Cap. 6.12.

24. Nimeni* sã nu-ºi caute folosul
lui, ci fiecare sã caute folosul altuia.

*Rom. 15.1,2. Vers. 33. Cap. 13.5. Filp. 2.4,21.

25. Sã mâncaþi din tot ce* se vinde pe
piaþã, fãrã sã cercetaþi ceva din pricina
cugetului. *1 Tim. 4.4.

26. Cãci „al* Domnului este pãmân-
tul ºi tot ce cuprinde el.”

*Exod 19.5. Deut. 10.14. Ps. 24.1; 50.12. Vers. 28.

27. Dacã vã pofteºte un necredincios
la o masã, ºi voiþi sã vã duceþi, sã
mâncaþi din tot ce* vã pune înainte,
fãrã sã cercetaþi ceva din pricina
cugetului. *Luca 10.7.

28. Dar dacã vã spune cineva: „Lucrul
acesta a fost jertfit idolilor”, sã nu
mâncaþi, din pricina* celui ce v-a
înºtiinþat ºi din pricina cugetului; cãci
„al** Domnului este pãmântul ºi tot
ce cuprinde el.”

*Cap. 8.10,12. **Deut. 10.14. Ps. 24.1. Vers. 26.

29. Vorbesc aici nu de cugetul vostru,
ci de cugetul altuia. Cãci de ce* sã fie
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judecatã slobozenia mea de cugetul
altuia? *Rom. 14.16.

30. Dacã mãnânc, aducând mulþu-
miri, de ce sã fiu vorbit de rãu pentru
un lucru pentru* care mulþumesc?

*Rom. 14.6. 1 Tim. 4.3,4.

31. Deci* fie cã mâncaþi, fie cã beþi,
fie cã faceþi altceva: sã faceþi totul
pentru slava lui Dumnezeu.

*Col. 3.17. 1 Pet. 4.11.

32. Sã nu* fiþi pricinã de pãcãtuire
nici pentru iudei, nici pentru greci,
nici pentru Biserica** lui Dumnezeu.

*Rom. 14.13. Cap. 8.13. 2 Cor. 6.3.
**Fapt. 20.28. Cap. 11.22. 1 Tim. 3.5.

33. Dupã cum mã silesc ºi eu* în
toate lucrurile sã plac tuturor, cãutând
nu** folosul meu, ci al celor mai
mulþi, ca sã fie mântuiþi.

*Rom. 15.2. Cap. 9.9,22. **Vers. 24.

Þinuta femeii în adunãri 

111. Cãlcaþi pe urmele* mele,
întrucât ºi eu calc pe urmele lui

Hristos.
*Cap. 4.16. Efes. 5.1. Filp. 3.17. 1 Tes. 1.6. 2 Tes. 3.9.

2. Vã laud cã* în toate privinþele vã
aduceþi aminte de mine ºi cã þineþi**
învãþãturile întocmai cum vi le-am
dat. *Cap. 4.17. **Cap. 7.17.

3. Dar vreau sã ºtiþi cã Hristos* este
Capul oricãrui bãrbat; cã bãrbatul este
capul** femeii ºi cã Dumnezeu este
Capul† lui Hristos.
*Efes. 5.23. **Gen. 3.16. 1 Tim. 2.11,12. 1 Pet. 3.1,5,6. †Ioan
14.28. Cap. 3.23; 15.27,28. Filp. 2.7-9.

4. Orice bãrbat care se roagã sau pro-
roceºte* cu capul acoperit îºi necin-
steºte capul sãu. *Cap. 12.10,28; 14.1, etc.

5. Dimpotrivã, orice femeie* care se
roagã sau proroceºte cu capul dezvelit
îºi necinsteºte capul ei, pentru cã este
ca una care ar fi rasã**.

*Fapt. 21.9. **Deut. 21.12.

6. Dacã o femeie nu se înveleºte, sã
se ºi tundã! Iar, dacã este ruºine*
pentru o femeie sã fie tunsã ori rasã,
sã se înveleascã. *Num. 5.18. Deut. 22.5.

7. Bãrbatul nu este dator sã-ºi acopere
capul, pentru cã el este* chipul ºi
slava lui Dumnezeu, pe când femeia
este slava bãrbatului. *Gen. 1.26,27; 5.1; 9.6.

8. În adevãr, nu* bãrbatul a fost luat
din femeie, ci femeia din bãrbat;

*Gen. 2.21,22.

9. ºi nu* bãrbatul a fost fãcut pentru
femeie, ci femeia pentru bãrbat.

*Gen. 2.18,21,23.

10. De aceea, femeia, din pricina în-
gerilor*, trebuie sã** aibã pe cap un semn
al stãpânirii ei. *Gen. 24.65. **Ecl. 5.6.

11. Totuºi*, în Domnul, femeia nu
este fãrã bãrbat, nici bãrbatul fãrã
femeie. *Gal. 3.28.

12. Cãci, dacã femeia este din bãrbat,
tot aºa ºi bãrbatul prin femeie, ºi toate*
sunt de la Dumnezeu. *Rom. 11.36.

13. Judecaþi voi singuri: este cuviin-
cios ca o femeie sã se roage lui
Dumnezeu dezvelitã?
14. Nu vã învaþã chiar ºi firea cã este

ruºine pentru un bãrbat sã poarte pãrul
lung,
15. pe când pentru o femeie este o

podoabã sã poarte pãrul lung? Pentru
cã pãrul i-a fost dat ca învelitoare a
capului.
16. Dacã* iubeºte cineva cearta de

vorbe, noi n-avem un astfel de obicei
ºi nici** bisericile lui Dumnezeu.

*1 Tim. 6.4. **Cap. 7.17; 14.33.

Despre Cina Domnului
17. Vã dau aceste învãþãturi, dar nu

vã laud pentru cã vã adunaþi laolaltã
nu ca sã vã faceþi mai buni, ci ca sã vã
faceþi mai rãi.
18. Mai întâi de toate, aud* cã, atunci

când veniþi la adunare, între voi sunt
dezbinãri. ªi în parte o cred,

*Cap. 1.10-12; 3.3.

19. cãci trebuie* sã fie ºi partide între
voi, ca** sã iasã la luminã cei gãsiþi
buni. *Mat. 18.7. Luca 17.1. Fapt. 20.30. 
1 Tim. 4.1. 2 Pet. 2.1,2. **Luca 2.35. 1 Ioan 2.19. Deut. 13.3.

20. Când vã adunaþi, dar, în acelaºi
loc, nu este cu putinþã sã mâncaþi Cina
Domnului.
21. Fiindcã atunci când staþi la masã,

fiecare se grãbeºte sã-ºi ia cina adusã
de el, înaintea altuia; aºa cã unul este
flãmând, iar altul* este beat.

*2 Pet. 2.13. Iuda 12.

22. Ce? N-aveþi case pentru ca sã mân-
caþi ºi sã beþi acolo? Sau dispreþuiþi
Biserica* lui Dumnezeu ºi vreþi sã
faceþi de ruºine** pe cei ce n-au nimic?
Ce sã vã zic? Sã vã laud? În privinþa
aceasta nu vã laud. *Cap. 10.32. **Iac. 2.6.

23. Cãci am* primit de la Domnul ce 
v-am învãþat; ºi anume, cã** Domnul
Isus, în noaptea în care a fost vândut,
a luat o pâine. *Cap. 15.3. Gal. 1.1,11,12.  
**Mat. 26.26. Marc. 14.22. Luca 22.19.
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24. ªi, dupã ce a mulþumit lui
Dumnezeu, a frânt-o ºi a zis: „Luaþi,
mâncaþi; acesta este trupul Meu care
se frânge pentru voi; sã faceþi lucrul
acesta spre pomenirea Mea.”
25. Tot astfel, dupã Cinã, a luat

paharul ºi a zis: „Acest pahar este
legãmântul cel nou în sângele Meu; sã
faceþi lucrul acesta spre pomenirea
Mea, ori de câte ori veþi bea din el.”
26. Pentru cã, ori de câte ori mâncaþi

din pâinea aceasta ºi beþi din paharul
acesta, vestiþi moartea Domnului, pânã*
va veni El. *Ioan 14.3; 21.22. Fapt. 1.11. 
Cap. 4.5; 15.23. 1 Tes. 4.16. 2 Tes. 1.10. Iuda 14. Apoc. 1.7.

27. De aceea*, oricine mãnâncã pâinea
aceasta sau bea paharul Domnului în
chip nevrednic, va fi vinovat de trupul
ºi sângele Domnului.

*Num. 9.10,13. Ioan 6.51,63,64; 13.27. Cap. 10.21.

28. Fiecare* sã se cerceteze, dar, pe
sine însuºi, ºi aºa sã mãnânce din
pâinea aceasta ºi sã bea din paharul
acesta. *2 Cor. 13.5. Gal. 6.4.

29. Cãci cine mãnâncã ºi bea îºi
mãnâncã ºi bea osânda lui însuºi, dacã
nu deosebeºte trupul Domnului.
30. Din pricina aceasta sunt între voi

mulþi neputincioºi ºi bolnavi, ºi nu
puþini dorm.
31. Dacã* ne-am judeca singuri, n-am

fi judecaþi. *Ps. 32.5. 1 Ioan 1.9.

32. Dar, când suntem judecaþi, sun-
tem* pedepsiþi de Domnul, ca sã nu
fim osândiþi odatã cu lumea.

*Ps. 94.12,13. Evr. 12.5-11.

33. Astfel, fraþii mei, când vã adunaþi
sã mâncaþi, aºteptaþi-vã unii pe alþii.
34. Dacã-i este foame* cuiva, sã

mãnânce acasã**, pentru ca sã nu vã
adunaþi spre osândã.

Celelalte lucruri le voi† rândui când
voi†† veni.

*Vers. 21. **Vers. 22. †Cap. 7.17. Tit 1.5. ††Cap. 4.19.

Darurile duhovniceºti

121. În ce priveºte* darurile duhov-
niceºti, fraþilor, nu voiesc sã fiþi

în necunoºtinþã. *Cap. 14.1,37.

2. Când eraþi pãgâni, ºtiþi cã* vã
duceaþi la idolii** cei muþi, dupã cum
eraþi cãlãuziþi. *Cap. 6.11. 
Efes. 2.11,12. 1 Tes. 1.9. Tit 3.3. 1 Pet. 4.3. **Ps. 115.5.

3. De aceea vã spun cã* nimeni, dacã
vorbeºte prin Duhul lui Dumnezeu,
nu zice: „Isus sã fie anatema!” ªi
nimeni** nu poate zice: „Isus este
Domnul” decât prin Duhul Sfânt.
*Mat. 9.39. 1 Ioan 4.2,3. **Mat. 16.17. Ioan 15.26. 2 Cor. 3.5.

4. Sunt* felurite daruri, dar este
acelaºi** Duh;

*Rom. 12.4, etc. Evr. 2.4. 1 Pet. 4.10. **Efes. 4.4.

5. sunt* felurite slujbe, dar este
acelaºi Domn; *Rom. 12.6-8. Efes. 4.11.

6. sunt felurite lucrãri, dar este
acelaºi Dumnezeu, care* lucreazã
totul în toþi. *Efes. 1.23.

7. ªi* fiecãruia i se dã arãtarea
Duhului spre folosul altora.

*Rom. 12.6-8. Cap. 14.26. Efes. 4.7. 1 Pet. 4.10-11.

8. De pildã, unuia îi este dat, prin
Duhul, sã vorbeascã* despre înþelep-
ciune; altuia, sã vorbeascã** despre
cunoºtinþã, datoritã aceluiaºi Duh;

*Cap. 2.6,7. **Cap. 1.5; 13.2. 2 Cor. 8.7.

9. altuia*, credinþa, prin acelaºi Duh;
altuia, darul** tãmãduirilor, prin ace-
laºi Duh; *Mat. 17.19,20. 
Cap. 13.2. 2 Cor. 4.13. **Marc. 16.18. Iac. 5.14.

10. altuia*, puterea sã facã minuni;
altuia prorocia**; altuia†, deosebirea
duhurilor; altuia, felurite†† limbi; ºi
altuia, tãlmãcirea limbilor. *Vers. 28,29. 
Marc. 16.17. Gal. 3.5. **Rom. 12.6. Cap. 13.2; 14.1, etc.
†Cap. 14.29. 1 Ioan 4.1. ††Fapt. 2.4; 10.46. Cap. 13.1.

11. Dar toate aceste lucruri le face
unul ºi acelaºi Duh, care dã* fiecãruia
în parte, cum** voieºte. *Rom. 12.6. 
Cap. 7.7. 2 Cor. 10.13. Efes. 4.7. **Ioan 3.8. Evr. 2.4.

Mãdularele trupului
12. Cãci, dupã cum* trupul este unul

ºi are multe mãdulare, ºi dupã cum
toate mãdularele trupului, mãcar cã
sunt mai multe, sunt un singur trup, tot
aºa** este ºi Hristos.

*Rom. 12.4,5. Efes. 4.4,16. **Vers. 27. Gal. 3.16.

13. Noi toþi, în adevãr, am fost bote-
zaþi de un* singur Duh, ca sã alcãtuim
un singur trup, fie** iudei, fie greci,
fie robi, fie slobozi; ºi toþi† am fost
adãpaþi dintr-un singur Duh.
*Rom. 6.5. **Gal. 3.28. Efes. 2.13,14,16. Col. 3.11. †Ioan
6.63; 7.37-39.

14. Astfel, trupul nu este un singur
mãdular, ci mai multe.
15. Dacã piciorul ar zice: „Fiindcã nu

sunt mânã, nu sunt din trup” – nu este
pentru aceasta din trup?
16. ªi dacã urechea ar zice: „Fiindcã

nu sunt ochi, nu sunt din trup” – nu
este pentru aceasta din trup?
17. Dacã tot trupul ar fi ochi, unde ar

fi auzul? Dacã totul ar fi auz, unde ar
fi mirosul?
18. Acum, dar, Dumnezeu a pus*
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mãdularele în trup, pe fiecare aºa cum**
a voit El. *Vers. 28. **Rom. 12.3. Vers. 11. Cap. 3.5. 

19. Dacã toate ar fi un singur mãdu-
lar, unde ar fi trupul?
20. Fapt este cã sunt mai multe

mãdulare, dar un singur trup.
21. Ochiul nu poate zice mâinii: „N-am

trebuinþã de tine“; nici capul nu poate
zice picioarelor: „N-am trebuinþã de
voi.”
22. Ba mai mult, mãdularele trupului

care par mai slabe sunt de neapãratã
trebuinþã.
23. ªi pãrþile trupului care par

vrednice de mai puþinã cinste, le
îmbrãcãm cu mai multã podoabã. Aºa
cã pãrþile mai puþin frumoase ale tru-
pului nostru capãtã mai multã frumu-
seþe,
24. pe când cele frumoase n-au

nevoie sã fie împodobite. Dumnezeu a
întocmit trupul în aºa fel, ca sã dea
mai multã cinste mãdularelor lipsite
de cinste,
25. pentru ca sã nu fie nici o dez-

binare în trup, ci mãdularele sã îngri-
jeascã deopotrivã unele de altele.
26. ªi dacã suferã un mãdular, toate

mãdularele suferã împreunã cu el;
dacã este preþuit un mãdular, toate
mãdularele se bucurã împreunã cu el.
27. Voi* sunteþi trupul lui Hristos, ºi

fiecare, în parte, mãdularele** lui.
*Rom. 12.5. Efes. 1.23; 4.12; 5.23,30. Col. 1.24. **Efes. 5.30.

28. ªi Dumnezeu* a rânduit în Bise-
ricã, întâi, apostoli**; al doilea, pro-
roci†; al treilea, învãþãtori; apoi, pe
cei ce au darul minunilor††; apoi, pe
cei ce au darul*† tãmãduirilor, ajuto-
rãrilor†*, cârmuirilor**† ºi vorbirii în
felurite limbi. *Efes. 4.11. **Efes. 2.20; 3.5.  
†Fapt. 13.1. Rom. 12.6. ††Vers. 10. *†Vers. 9. †*Num. 11.17.
**†Rom. 12.8. 1 Tim. 5.17. Evr. 13.17,24.

29. Oare toþi sunt apostoli? Toþi sunt
proroci? Toþi sunt învãþãtori? Toþi sunt
fãcãtori de minuni?
30. Toþi au darul tãmãduirilor? Toþi

vorbesc în alte limbi? Toþi tãlmãcesc?
31. Umblaþi, dar*, dupã darurile cele

mai bune. ªi vã voi arãta o cale nespus
mai bunã. *Cap. 14.1,39.

Dragostea

131. Chiar dacã aº vorbi în limbi
omeneºti ºi îngereºti, ºi n-aº

avea dragoste, sunt o aramã sunãtoare
sau un chimval zãngãnitor.

2. ªi chiar dacã aº avea darul pro-
rociei* ºi aº cunoaºte toate tainele ºi
toatã ºtiinþa; chiar dacã aº avea toatã
credinþa, aºa încât** sã mut ºi munþii,
ºi n-aº avea dragoste, nu sunt nimic.
*Cap. 12.8-10,28; 14.1, etc. Mat. 7.22. **Mat. 17.20. Marc.
11.23. Luca 17.6.

3. ªi chiar dacã* mi-aº împãrþi toatã
averea pentru hrana sãracilor, chiar
dacã mi-aº da trupul sã fie ars, ºi n-aº
avea dragoste, nu-mi foloseºte la
nimic. *Mat. 6.1,2.

4. Dragostea* este îndelung rãbdã-
toare, este plinã de bunãtate; dragos-
tea nu pizmuieºte; dragostea nu se
laudã, nu se umflã de mândrie,

*Prov. 10.12. 1 Pet. 4.8.

5. nu se poartã necuviincios, nu*
cautã folosul sãu, nu se mânie, nu se
gândeºte la rãu, *Cap. 10.24. Filp. 2.4.

6. nu* se bucurã de nelegiuire, ci se** bu-
curã de adevãr, *Ps. 10.3. Rom. 1.32. **2 Ioan 4.

7. acoperã totul, crede totul, nãdãj-
duieºte totul, suferã totul*.

*Rom. 15.1. Gal. 6.2. 2 Tim. 2.24.

8. Dragostea nu va pieri niciodatã.
Prorociile se vor sfârºi; limbile vor
înceta; cunoºtinþa va avea sfârºit.
9. Cãci* cunoaºtem în parte ºi pro-

rocim în parte; *Cap. 8.2.

10. dar, când va veni ce este desã-
vârºit, acest „în parte” se va sfârºi.
11. Când eram copil, vorbeam ca un

copil, simþeam ca un copil, gândeam
ca un copil; când m-am fãcut om
mare, am lepãdat ce era copilãresc.
12. Acum, vedem* ca într-o oglindã,

în chip întunecos; dar atunci, vom
vedea faþã** în faþã. Acum, cunosc în
parte; dar atunci, voi cunoaºte deplin,
aºa cum am fost ºi eu cunoscut pe
deplin.

*2 Cor. 3.18; 5.7. Filp. 3.12. **Mat. 18.10. 1 Ioan 3.2.

13. Acum, dar, rãmân acestea trei:
credinþa, nãdejdea ºi dragostea; dar
cea mai mare dintre ele este dragostea.

Darul limbilor ºi al prorociei

141. Urmãriþi* dragostea. Umblaþi
ºi dupã darurile duhovniceºti,

dar** mai ales sã prorociþi.
*Cap. 12.31. **Num. 11.25,29.

2. În adevãr, cine vorbeºte* în altã
limbã nu vorbeºte oamenilor, ci lui Dum-
nezeu; cãci nimeni nu-l înþelege ºi, cu
duhul, el spune taine. *Fapt. 2.4; 10.46.

3. Cine proroceºte, dimpotrivã, vor-
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beºte oamenilor, spre zidire, sfãtuire ºi
mângâiere.
4. Cine vorbeºte în altã limbã se

zideºte pe sine însuºi; dar cine proro-
ceºte zideºte sufleteºte Biserica.
5. Aº dori ca toþi sã vorbiþi în alte

limbi, dar mai ales sã prorociþi. Cine
proroceºte este mai mare decât cine
vorbeºte în alte limbi; afarã numai
dacã tãlmãceºte aceste limbi, pentru ca
sã capete Biserica zidire sufleteascã.
6. În adevãr, fraþilor, de ce folos v-aº

fi eu, dacã aº veni la voi vorbind în
alte limbi ºi dacã cuvântul meu nu 
v-ar aduce nici descoperire*, nici cunoº-
tinþã, nici prorocie, nici învãþãturã?

*Vers. 26.

7. Chiar ºi lucrurile neînsufleþite care
dau un sunet, fie un fluier sau o lãutã:
dacã nu dau sunete desluºite, cine va
cunoaºte ce se cântã cu fluierul sau cu
lãuta?
8. ªi, dacã trâmbiþa dã un sunet

încurcat, cine se va pregãti de luptã?
9. Tot aºa ºi voi, dacã nu rostiþi cu

limba o vorbã înþeleasã, cum se va
pricepe ce spuneþi? Atunci parcã aþi
vorbi în vânt.
10. Sunt multe feluri de limbi în

lume, totuºi nici una din ele nu este
fãrã sunete înþelese.
11. Dar, dacã nu cunosc înþelesul

sunetului, voi fi un strãin pentru cel ce
vorbeºte, ºi cel ce vorbeºte va fi un
strãin pentru mine.
12. Tot aºa ºi voi, fiindcã râvniþi dupã

daruri duhovniceºti, sã cãutaþi sã le
aveþi din belºug, în vederea zidirii
sufleteºti a Bisericii.
13. De aceea, cine vorbeºte în altã

limbã sã se roage sã aibã ºi darul s-o
tãlmãceascã.
14. Fiindcã, dacã mã rog în altã

limbã, duhul meu se roagã, dar mintea
mea este fãrã rod.
15. Ce este de fãcut atunci? Mã voi

ruga cu duhul, dar mã voi ruga ºi cu
mintea; voi* cânta cu duhul, dar voi
cânta ºi cu** mintea.

*Efes. 5.19. Col. 3.16. **Ps. 47.7.

16. Altminteri, dacã aduci mulþumiri
cu duhul, cum va rãspunde „Amin”,
la* mulþumirile pe care le aduci tu, cel
lipsit de daruri, când el nu ºtie ce
spui? *Cap. 11.24.

17. Negreºit, tu mulþumeºti lui Dum-
nezeu foarte frumos, dar celãlalt nu
rãmâne zidit sufleteºte.

18. Mulþumesc lui Dumnezeu cã eu
vorbesc în alte limbi mai mult decât
voi toþi.
19. Dar în bisericã, voiesc mai bine

sã spun cinci cuvinte înþelese, ca sã
învãþ ºi pe alþii, decât sã spun zece mii
de cuvinte în altã limbã.
20. Fraþilor*, nu fiþi copii la minte; ci

la rãutate fiþi prunci**; iar la minte fiþi
oameni mari.
*Ps. 131.2. Mat. 11.25; 18.3; 19.14. Rom. 6.19. Cap. 3.1. Efes.
4.14. Evr. 5.12,13. **Mat. 18.3. 1 Pet. 2.2.

21. În* Lege este scris**: „Voi vorbi
norodului acestuia prin altã limbã ºi
prin buze strãine; ºi nici aºa nu Mã vor
asculta, zice Domnul.”

*Ioan 10.34. **Isa. 28.11,12.

22. Prin urmare, limbile sunt un semn
nu pentru cei credincioºi, ci pentru cei
necredincioºi. Prorocia, dimpotrivã,
este un semn nu pentru cei necre-
dincioºi, ci pentru cei credincioºi.
23. Deci, dacã s-ar aduna toatã Bise-

rica la un loc, ºi toþi ar vorbi în alte
limbi, ºi ar intra ºi din cei fãrã daruri
sau necredincioºi, n-ar* zice ei cã
sunteþi nebuni? *Fapt. 2.13.

24. Dar, dacã toþi prorocesc, ºi intrã
vreun necredincios sau vreunul fãrã
daruri, el este încredinþat de toþi, este
judecat de toþi.
25. Tainele inimii lui sunt descope-

rite, aºa cã va cãdea cu faþa la pãmânt,
se va închina lui Dumnezeu ºi va
mãrturisi cã*, în adevãr, Dumnezeu
este în mijlocul vostru. *Isa. 45.14. Zah. 8.23.

26. Ce este de fãcut atunci, fraþilor?
Când vã adunaþi laolaltã, dacã unul
din voi are o cântare, altul, o învãþã-
turã*, altul, o descoperire, altul, o
vorbã în altã limbã, altul, o tãlmãcire,
toate** sã se facã spre zidirea sufle-
teascã.
*Vers. 6. Cap. 12.8-10. **Cap. 12.7. 2 Cor. 12.19. Efes. 4.12.

27. Dacã sunt unii care vorbesc în
altã limbã, sã vorbeascã numai câte
doi sau cel mult trei, fiecare la rând; ºi
unul sã tãlmãceascã.
28. Dacã nu este cine sã tãlmãceascã,

sã tacã în bisericã ºi sã-ºi vorbeascã
numai lui însuºi ºi lui Dumnezeu.
29. Cât despre proroci, sã vorbeascã

doi sau trei, ºi* ceilalþi sã judece.
*Cap. 12.10.

30. ªi, dacã este fãcutã o descoperire
unuia care ºade jos, cel* dintâi sã tacã.

*1 Tes. 5.19,20.

31. Fiindcã puteþi sã prorociþi toþi,
dar unul dupã altul, pentru ca toþi sã
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capete învãþãturã ºi toþi sã fie îmbãr-
bãtaþi.
32. Duhurile* prorocilor sunt supuse

prorocilor; *1 Ioan 4.1.

33. cãci Dumnezeu nu este un Dum-
nezeu al neorânduielii, ci al pãcii, ca*
în toate bisericile sfinþilor. *Cap. 11.16.

34. Femeile* sã tacã în adunãri, cãci
lor nu le este îngãduit sã ia cuvântul în
ele, ci sã** fie supuse, cum zice ºi
Legea†. *1 Tim. 2.11,12. **Cap. 11.3. 
Efes. 5.22. Col. 3.18. Tit 2.5. 1 Pet. 3.1. †Gen. 3.16.

35. Dacã voiesc sã capete învãþãturã
asupra unui lucru, sã întrebe pe bãr-
baþii lor acasã; cãci este ruºine pentru
o femeie sã vorbeascã în bisericã.
36. Ce? De la voi a pornit Cuvântul

lui Dumnezeu? Sau numai pânã la voi
a ajuns el?
37. Dacã* crede cineva cã este proroc

sau insuflat de Dumnezeu, sã înþeleagã
cã ce vã scriu eu este o poruncã a
Domnului. *2 Cor. 10.7. 1 Ioan 4.6.

38. ªi, dacã cineva nu înþelege, sã nu
înþeleagã!
39. Astfel deci fraþilor, râvniþi* dupã

prorocire, fãrã sã împiedicaþi vorbirea
în alte limbi. *Cap. 12.31. 1 Tes. 5.20.

40. Dar toate* sã se facã în chip
cuviincios ºi cu rânduialã. *Vers. 33.

Învierea ºi arãtãrile lui Hristos

15 1. Vã fac cunoscut, fraþilor, Evan-
ghelia pe care* v-am propo-

vãduit-o, pe care aþi primit-o**, în care
aþi rãmas *Gal. 1.11. **Rom. 5.2.

2. ºi prin* care sunteþi mântuiþi, dacã
o þineþi aºa dupã cum v-am propo-
vãduit-o; altfel, degeaba aþi** crezut.

*Rom. 1.16. Cap. 1.21. **Gal. 3.4.

3. V-am* învãþat înainte de toate, aºa
cum** am primit ºi eu: cã Hristos a
murit pentru pãcatele noastre, dupã†
Scripturi; *Cap. 11.2.23. 
**Gal. 1.12. †Ps. 22.15, etc. Isa. 53.5,6, etc. Dan. 9.26. Zah.
13.7. Luca 24.26,46. Fapt. 3.18; 26.23. 1 Pet. 1.11; 2.24.

4. cã a fost îngropat, ºi a înviat a treia
zi, dupã Scripturi*;
*Ps. 2.7; 16.10. Isa. 53.10. Osea 6.2. Luca 24.26,46. Fapt.
2.25-31; 13.33-35; 26.22,23. 1 Pet. 1.11.

5. ºi* cã S-a arãtat lui Chifa, apoi celor**
doisprezece. *Luca 24.34. **Mat. 28.17. 
Marc. 16.14. Luca 24.36. Ioan 20.19,26. Fapt. 10.41.

6. Dupã aceea S-a arãtat la peste cinci
sute de fraþi deodatã, dintre care cei
mai mulþi sunt încã în viaþã, iar unii au
adormit.
7. În urmã S-a arãtat lui Iacov, apoi

tuturor* apostolilor. *Luca 24.50. Fapt. 1.3,4.

8. Dupã* ei toþi, ca unei stârpituri, mi
S-a arãtat ºi mie. *Fapt. 9.4,17; 22.14,18. Cap. 9.1.

9. Cãci eu sunt cel mai* neînsemnat
dintre apostoli; nu sunt vrednic sã
port numele de apostol, fiindcã am**
prigonit Biserica lui Dumnezeu.
*Efes. 3.8. **Fapt. 8.3; 9.1. Gal. 1.13. Filp. 3.6. 1 Tim. 1.13.

10. Prin* harul lui Dumnezeu sunt ce
sunt. ªi harul Lui faþã de mine n-a fost
zadarnic; ba încã am** lucrat mai
mult decât toþi: totuºi† nu eu, ci harul
lui Dumnezeu care este în mine.
*Efes. 3.7,8. **2 Cor. 11.23; 12.11. †Mat. 10.20. Rom.
15.18,19. 2 Cor. 3.5. Gal. 2.8. Efes. 3.7. Filp. 2.13.

11. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi aºa
propovãduim, ºi voi aºa aþi crezut.

Însemnãtatea învierii lui Hristos
12. Iar dacã se propovãduieºte cã

Hristos a înviat din morþi, cum zic
unii dintre voi cã nu este o înviere a
morþilor?
13. Dacã nu este o înviere a morþilor,

nici* Hristos n-a înviat. *1 Tes. 4.14.

14. ªi, dacã n-a înviat Hristos, atunci
propovãduirea noastrã este zadarnicã,
ºi zadarnicã este ºi credinþa voastrã.
15. Ba încã noi suntem descoperiþi ºi

ca martori mincinoºi ai lui Dumnezeu;
fiindcã am mãrturisit* despre Dum-
nezeu cã El a înviat pe Hristos, când
nu L-a înviat, dacã este adevãrat cã
morþii nu învie. *Fapt. 2.24,32; 4.10,33; 13.30.

16. Cãci, dacã nu învie morþii, nici
Hristos n-a înviat.
17. ªi, dacã n-a înviat Hristos, credinþa

voastrã este zadarnicã, voi sunteþi încã*
în pãcatele voastre, *Rom. 4.25.

18. ºi prin urmare, ºi cei ce au adormit
în Hristos sunt pierduþi.
19. Dacã* numai pentru viaþa aceasta

ne-am pus nãdejdea în Hristos, atunci
suntem cei mai nenorociþi dintre toþi
oamenii! *2 Tim. 3.12.

20. Dar acum, Hristos* a înviat din
morþi, pârga** celor adormiþi.

*1 Pet. 1.3. **Fapt. 26.23. Vers. 23. Col. 1.18. Apoc. 1.5.

21. Cãci dacã* moartea a venit prin
om, tot prin** om a venit ºi învierea
morþilor. *Rom. 5.12,17. **Ioan 11.25. Rom. 6.23.

22. ªi, dupã cum toþi mor în Adam,
tot aºa, toþi vor învia în Hristos;
23. dar fiecare* la rândul cetei lui.

Hristos este cel dintâi rod; apoi, la
venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos.

*Vers. 20. 1 Tes. 4.15-17.

24. În urmã, va veni sfârºitul, când
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El va da Împãrãþia* în mâinile lui
Dumnezeu Tatãl, dupã ce va fi nimicit
orice domnie, orice stãpânire ºi orice
putere. *Dan. 7.14,27.

25. Cãci trebuie ca El sã împãrã-
þeascã pânã* va pune pe toþi vrãjmaºii
sub picioarele Sale.

*Ps. 110.1. Fapt. 2.34,35. Efes. 1.22. Evr. 1.13; 10.13.

26. Vrãjmaºul* cel din urmã, care va
fi nimicit, va fi moartea.

*2 Tim. 1.10. Apoc. 20.14.

27. Dumnezeu, în adevãr, „a* pus totul
sub picioarele Lui”. Dar când zice cã
totul I-a fost supus, se înþelege cã
afarã de Cel ce I-a supus totul.

*Ps. 8.6. Mat. 28.18. Evr. 2.8. 1 Pet. 3.22.

28. ªi când* toate lucrurile Îi vor fi
supuse, atunci chiar** ºi Fiul Se va
supune Celui ce I-a supus toate lucru-
rile, pentru ca Dumnezeu sã fie totul
în toþi. *Filp. 3.21. **Cap. 3.23; 11.3.

29. Altfel, ce ar face cei ce se boteazã
pentru cei morþi? Dacã nu învie morþii
nicidecum, de ce se mai boteazã ei
pentru cei morþi?
30. ªi de ce* suntem noi în primejdie

în orice clipã? *2 Cor. 11.26. Gal. 5.11.

31. În fiecare zi eu* sunt în primejdie
de moarte; atât este de adevãrat lucrul
acesta, fraþilor, cât este de adevãrat cã
am de ce sã mã laud** cu voi în
Hristos Isus, Domnul nostru.

*1 Tes. 2.19. **Rom. 8.36. Cap. 4.9. 2 Cor. 4.10,11; 11.23.

32. Dacã, vorbind în felul oamenilor, 
m-am* luptat cu fiarele în Efes, care-mi
este folosul? Dacã nu învie morþii,
atunci „sã** mâncãm ºi sã bem, cãci
mâine vom muri”.

*2 Cor. 1.8. **Ecl. 2.24. Isa. 22.13; 56.12. Luca 12.19.

33. Nu vã înºelaþi: „Tovãrãºiile* rele
stricã obiceiurile bune”. *Cap. 5.6.

34. Veniþi-vã* în fire, cum se cuvine,
ºi nu pãcãtuiþi! Cãci** sunt între voi
unii care nu cunosc pe Dumnezeu:
spre† ruºinea voastrã o spun.

*Rom. 13.11. Efes. 5.14. **1 Tes. 4.5. †Cap. 6.5.

Cum vor învia morþii
35. Dar va zice cineva: „Cum*

învie morþii? ªi cu ce trup se vor
întoarce?” *Ezec. 37.3.

36. Nebun ce eºti! Ce* semeni tu nu
învie, dacã nu moare mai întâi. *Ioan 12.24.

37. ªi când semeni, semeni nu trupul
care va fi, ci doar un grãunte, cum se în-
tâmplã: fie de grâu, fie de altã sãmânþã.
38. Apoi Dumnezeu îi dã un trup,

dupã cum voieºte; ºi fiecãrei seminþe
îi dã un trup al ei.

39. Nu orice trup este la fel; ci altul
este trupul oamenilor, altul este trupul
dobitoacelor, altul este trupul pãsã-
rilor, altul al peºtilor.
40. Tot aºa, sunt trupuri cereºti ºi tru-

puri pãmânteºti; dar alta este strãlucirea
trupurilor cereºti, ºi alta a trupurilor
pãmânteºti.
41. Alta este strãlucirea soarelui, alta

strãlucirea lunii, ºi alta este strãlucirea
stelelor; chiar o stea se deosebeºte în
strãlucire de altã stea.
42. Aºa* este ºi învierea morþilor.

Trupul este semãnat în putrezire, ºi
învie în neputrezire; *Dan. 12.3. Mat. 13.43.

43. este* semãnat în ocarã, ºi învie în
slavã; este semãnat în neputinþã, ºi
învie în putere. *Filp. 3.21.

44. Este semãnat trup firesc, ºi învie
trup duhovnicesc. Dacã este un trup
firesc, este ºi un trup duhovnicesc.
45. De aceea este scris: „Omul dintâi,

Adam, a fost* fãcut un suflet viu.” Al
doilea Adam** a fost fãcut un duh†
dãtãtor de viaþã. *Gen. 2.7. **Rom. 5.14. 
†Ioan 5.21; 6.33,39,40,54,57. Filp. 3.21. Col. 3.4.

46. Dar întâi vine nu ce este duhovni-
cesc, ci ce este firesc; ce este duhov-
nicesc vine pe urmã.
47. Omul* dintâi este din pãmânt**,

pãmântesc; Omul al doilea este din†
cer. *Ioan 3.31. **Gen. 2.7; 3.19. †Ioan 3.13,31.

48. Cum este cel pãmântesc, aºa sunt
ºi cei pãmânteºti; cum* este Cel ceresc,
aºa sunt ºi cei cereºti. *Filp. 3.20,21.

49. ªi, dupã cum* am purtat chipul
celui pãmântesc, tot aºa vom** purta
ºi chipul Celui ceresc. *Gen. 5.3. 
**Rom. 8.29. 2 Cor. 3.18; 4.11. Filp. 3.21. 1 Ioan 3.2.

50. Ce spun eu, fraþilor, este cã nu
poate carnea* ºi sângele sã moºte-
neascã Împãrãþia lui Dumnezeu; ºi cã
putrezirea nu poate moºteni neputre-
zirea. *Mat. 16.11. Ioan 3.3,5.

51. Iatã, vã spun o tainã: nu* vom
adormi toþi, dar** toþi vom fi schim-
baþi, *1 Tes. 4.15-17. **Filp. 3.21.

52. într-o clipã, într-o clipealã din
ochi, la cea din urmã trâmbiþã. Trâm-
biþa* va suna, morþii vor învia nesu-
puºi putrezirii, ºi noi vom fi schim-
baþi. *Zah. 9.14. Mat. 24.31. Ioan 5.25. 1 Tes. 4.16.

53. Cãci trebuie ca trupul acesta,
supus putrezirii, sã se îmbrace în nepu-
trezire, ºi trupul* acesta muritor sã se
îmbrace în nemurire. *2 Cor. 5.4.

54. Când trupul acesta, supus putre-
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zirii, se va îmbrãca în neputrezire, ºi
trupul acesta muritor se va îmbrãca în
nemurire, atunci se va împlini cuvân-
tul care este scris: „Moartea* a fost
înghiþitã de biruinþã.

*Isa. 25.8. Evr. 2.14,15. Apoc. 20.14.

55. Unde îþi este biruinþa, moarte*? Unde
îþi este boldul, moarte?” *Osea 13.14.

56. Boldul morþii este pãcatul; ºi
puterea* pãcatului este Legea.

*Rom. 4.15; 5.13; 7.5,13.

57. Dar* mulþumiri fie aduse lui
Dumnezeu, care ne dã biruinþa** prin
Domnul nostru Isus Hristos!

*Rom. 7.25. **1 Ioan 5.4,5.

58. De aceea*, preaiubiþii mei fraþi,
fiþi tari, neclintiþi, sporiþi totdeauna în
lucrul Domnului, cãci ºtiþi cã** oste-
neala voastrã în Domnul nu este
zadarnicã. *2 Pet. 3.14. **Cap. 3.8.

Strângerea de ajutoare

161. Cât priveºte strângerea* de
ajutoare pentru sfinþi, sã faceþi ºi

voi cum am rânduit bisericilor Gala-
tiei. *Fapt. 11.29; 24.17. Rom. 15.26. 
2 Cor. 8.4; 9.1,12. Gal. 2.10.

2. În* ziua dintâi a sãptãmânii,
fiecare din voi sã punã deoparte acasã
ce va putea, dupã câºtigul lui, ca sã nu
se strângã ajutoarele când voi veni eu.

*Fapt. 20.7. Apoc. 1.10.

3. ªi, când voi veni, voi trimite cu
epistole pe* cei ce îi veþi socoti vred-
nici ca sã ducã darurile voastre la Ieru-
salim. *2 Cor. 8.19.

4. Dacã* va face sã mã duc ºi eu, vor
merge cu mine. *2 Cor. 8.4,19.

5. La voi am sã vin dupã ce* voi trece
prin Macedonia, cãci prin Macedonia
voi trece. *Fapt. 19.21. 2 Cor. 1.16.

6. Poate mã voi opri pe la voi sau
poate chiar voi ierna la voi, ca apoi sã
mã însoþiþi* acolo unde voi avea sã mã
duc. *Fapt. 15.3; 17.15; 21.5. Rom. 15.24. 2 Cor. 1.16.

7. De data aceasta nu vreau sã vã vãd
în treacãt, ci trag nãdejde sã mai rãmân
cu voi câtãva vreme, dacã* va îngãdui
Domnul. *Fapt. 18.21. Cap. 4.19. Iac. 4.15.

8. Voi mai rãmâne totuºi în Efes pânã
la Cincizecime,
9. cãci mi* s-a deschis aici o uºã

mare ºi largã ºi sunt** mulþi potriv-
nici. *Fapt. 14.27. 2 Cor. 2.12. Col. 4.3. 
Apoc. 3.8. **Fapt. 19.9.

10. Dacã* soseºte Timotei, aveþi grijã
sã fie fãrã fricã la voi; cãci el este
prins ca ºi mine la lucrul** Domnului.
*Fapt. 19.22. Cap. 4.17. **Rom. 16.21. Filp. 2.20,22. 1 Tes. 3.2.

11. Nimeni*, dar, sã nu-l dispreþu-
iascã. Sã-l petreceþi în** pace, ca sã
vinã la mine, pentru cã îl aºtept cu
fraþii. *1 Tim. 4.12. **Fapt. 15.33.

12. Cât pentru fratele Apolo*, l-am
rugat mult sã vinã la voi cu fraþii, dar
n-a voit nicidecum sã vinã acum; va
veni însã când va avea înlesnire.

*Cap. 1.12; 3.5.

Îndemnuri
13. Vegheaþi*, fiþi tari în credinþã,

fiþi** oameni, întãriþi-vã†!
*Mat. 24.42; 25.13. 1 Tes. 5.6. 1 Pet. 5.8 **Cap. 15.1. Filp.
1.27; 4.1. 1 Tes. 3.8. 2 Tes. 2.15. †Efes. 6.10. Col. 1.11.

14. Tot ce* faceþi sã fie fãcut cu
dragoste! *Cap. 14.1. 1 Pet. 4.8.

15. Încã un îndemn, fraþilor. Cunoaº-
teþi casa* lui Stefana; ºtiþi cã ea este
cel dintâi rod** al Ahaiei ºi cã s-a pus
cu totul în slujba sfinþilor†.

*Cap. 1.16. **Rom. 16.5. †2 Cor. 8.4; 9.1. Evr. 6.10.

16. Fiþi ºi voi supuºi* unor astfel de
oameni ºi fiecãruia care ajutã la lucru
ºi se** osteneºte. *Evr. 13.17. **Evr. 6.10.

17. Mã bucur de venirea lui Stefana,
lui Fortunat ºi lui Ahaic; ei* au
împlinit ce lipsea din partea voastrã,

*2 Cor. 11.9. Filp. 2.30. Film. 13.

18. cãci* mi-au rãcorit duhul meu ºi
al vostru. Sã** ºtiþi, dar, sã preþuiþi pe
astfel de oameni.

*Col. 4.8. **Filp. 2.29. 1 Tes. 5.12.

Urãri de sãnãtate
19. Bisericile din Asia vã trimit

sãnãtate. Acuila ºi Priscila, împreunã*
cu biserica din casa lor, vã trimit
multã sãnãtate în Domnul.

*Rom. 16.5,15. Film. 2.

20. Toþi fraþii vã trimit sãnãtate.
Spuneþi-vã sãnãtate* unii altora cu o
sãrutare sfântã. *Rom. 16.16.

21. Urãrile* de sãnãtate sunt scrise
cu însãºi mâna mea: Pavel.

*Col. 4.18. 2 Tes. 3.17.

22. Dacã nu* iubeºte cineva pe
Domnul nostru Isus Hristos, sã** fie
anatema! „Maranata†!” (Domnul nostru
vine!) *Efes. 6.24. **Gal. 1.8,9. †Iuda 14,15.

23. Harul* Domnului Isus Hristos sã
fie cu voi. *Rom. 16.20.

24. Dragostea mea este cu voi cu toþi
în Hristos Isus. Amin.
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Urare

11. Pavel, apostol* al lui Isus Hris-
tos, prin voia lui Dumnezeu, ºi

fratele Timotei, cãtre Biserica lui
Dumnezeu care este în Corint ºi**
cãtre toþi sfinþii care sunt în toatã
Ahaia: *1 Cor. 1.1. Efes. 1.1. 
Col. 1.1. 1 Tim. 1.1. 2 Tim. 1.1. **Filp. 1.1. Col. 1.2.

2. Har* ºi pace vouã de la Dumnezeu,
Tatãl nostru, ºi de la Domnul Isus
Hristos! *Rom. 1.7. 1 Cor. 1.3. 
Gal. 1.3. Filp. 1.2. Col. 1.2. 1 Tes. 1.1. 2 Tes. 1.2. Film. 3.

Mângâierile apostolului
3. Binecuvântat* sã fie Dumnezeu,

Tatãl Domnului nostru Isus Hristos,
Pãrintele îndurãrilor ºi Dumnezeul
oricãrei mângâieri, *Efes. 1.3. 1 Pet. 1.3.

4. care ne mângâie în toate necazurile
noastre, pentru ca, prin mângâierea cu
care noi înºine suntem mângâiaþi de
Dumnezeu, sã putem mângâia pe cei
ce se aflã în vreun necaz!
5. Cãci, dupã cum avem parte din

belºug de suferinþele* lui Hristos, tot
aºa, prin Hristos avem parte din
belºug ºi de mângâiere.

*Fapt. 9.4. Cap. 4.10. Col. 1.24.

6. Aºa cã, dacã suntem în necaz, sun-
tem pentru mângâierea ºi mântuirea
voastrã; dacã suntem mângâiaþi, sun-
tem pentru mângâierea voastrã, care
se aratã prin faptul cã rãbdaþi aceleaºi
suferinþe* ca ºi noi. *Cap. 4.15.

7. ªi nãdejdea noastrã pentru voi este
neclintitã, pentru cã ºtim cã, dacã*
aveþi parte de suferinþe, aveþi parte ºi
de mângâiere. *Rom. 8.17. 2 Tim. 2.12.

8. În adevãr, fraþilor, nu voim sã vã
lãsãm în necunoºtinþã despre necazul*
care ne-a lovit în Asia, de care am fost
apãsaþi peste mãsurã de mult, mai
presus de puterile noastre, aºa cã nici
nu mai trãgeam nãdejde de viaþã.

*Fapt. 19.23. 1 Cor. 15.32; 16.9.

9. Ba încã ne spunea gândul cã tre-
buie sã murim; pentru ca sã ne punem
încrederea nu* în noi înºine, ci în Dum-
nezeu care învie morþii. *Ier. 17.5,7.

10. El* ne-a izbãvit ºi ne izbãveºte
dintr-o astfel de moarte, ºi avem
nãdejde cã ne va mai izbãvi încã.

*2 Pet. 2.9.

11. Voi înºivã ne veþi* ajuta cu
rugãciunile voastre, pentru ca binefa-
cerea** fãcutã nouã prin rugãciunile
multora sã fie pentru mulþi un prilej de
mulþumiri lui Dumnezeu pentru noi.

*Rom. 15.30. Filip. 1.19. Film. 22. **Cap. 4.15.

Mãrturia cugetului apostolului
12. Lauda noastrã este mãrturia pe

care ne-o dã cugetul nostru cã ne-am
purtat în lume, ºi mai ales faþã de voi,
cu o sfinþenie ºi curãþie* de inimã date
de Dumnezeu, bizuindu-ne nu** pe o
înþelepciune lumeascã, ci pe harul lui
Dumnezeu. *Cap. 2.17; 4.2. **1 Cor. 2.4,13.

13. Nu vã scriem altceva decât ce
citiþi ºi cunoaºteþi. ªi trag nãdejde cã
pânã la sfârºit veþi cunoaºte,
14. cum aþi ºi cunoscut în parte, cã*

noi suntem lauda voastrã, dupã cum ºi
voi** veþi fi lauda noastrã în ziua
Domnului Isus.

*Cap. 5.12. **Filp. 2.16; 4.1. 1 Tes. 2.19,20.

15. În aceastã încredinþare, voiam* sã
vin mai înainte la voi, ca sã aveþi un**
al doilea har. *1 Cor. 4.19. **Rom. 1.11.

16. Voiam sã trec pe la voi ca sã mã
duc în Macedonia; apoi* din Macedonia
sã mã întorc la voi ºi sã fiu petrecut de
voi în Iudeea. *1 Cor. 16.5,6.

17. În luarea hotãrârii acesteia, am
lucrat eu în chip uºuratic? Sau hotãrâ-
rile mele sunt niºte hotãrâri pe care le
iau în felul lumii*, ca sã fie în mine
„da, da” ºi „nu, nu“? *Cap. 10.2.

18. Credincios este Dumnezeu cã
vorbirea noastrã faþã de voi n-a fost ºi
„Da” ºi „Nu”.
19. Cãci Fiul* lui Dumnezeu, Isus

Hristos, care a fost propovãduit de noi
în mijlocul vostru, prin mine, prin
Silvan ºi prin Timotei, n-a fost „da” ºi
„nu”, ci** în El nu este decât „da”.

*Marc. 1.1. Luca 1.35. Fapt. 9.20. **Evr. 13.8.

20. În adevãr*, fãgãduinþele lui Dum-
nezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt
„da“; de aceea ºi „Amin”, pe care-l
spunem noi, prin El, este spre slava lui
Dumnezeu. *Rom. 15.8,9.

21. ªi Cel ce ne întãreºte împreunã cu
voi, în Hristos, ºi care ne-a* uns, este
Dumnezeu. *1 Ioan 2.20,27.

EPISTOLA A DOUA
A LUI PAVEL CÃTRE CORINTENI

22. El ne-a* ºi pecetluit ºi ne-a** pus
în inimã arvuna Duhului. *Efes. 1.13; 
4.30. 2 Tim. 2.19. Apoc. 2.17. **Cap. 5.5. Efes. 1.14.

Pricina amânãrii venirii
23. Iau* pe Dumnezeu martor faþã de

sufletul meu, cã n-am mai venit pânã
acum la Corint tocmai ca** sã vã cruþ.
*Rom. 1.9. Cap. 11.31. Gal. 1.20. Filp. 1.8. **1 Cor. 4.21.
Cap. 2.3; 12.20; 13.2,10.

24. Nu doar cã* am avea stãpânire
peste credinþa voastrã, dar vrem sã
lucrãm ºi noi împreunã la bucuria
voastrã; cãci staþi tari în** credinþã.

*1 Cor. 3.5. 1 Pet. 5.3. **Rom. 11.20. 1 Cor. 15.1.

21. Am hotãrât, dar, în mine, sã* nu
mã întorc la voi cu întristare.

*Cap. 1.23; 12.20,21; 13.10.

2. Cãci, dacã vã întristez, de la cine
sã mã aºtept la bucurie, dacã nu de la
cel întristat de mine?
3. ªi v-am scris cum v-am scris, ca, la

venirea mea, sã* n-am întristare din
partea celor ce trebuiau sã-mi facã
bucurie; ºi sunt** încredinþat, cu
privire la voi toþi, cã bucuria mea este
bucuria voastrã a tuturor.

*Cap. 12.21. **Cap. 7.16; 8.22. Gal. 5.10.

4. V-am scris cu multã mâhnire ºi
strângere de inimã, cu ochii scãldaþi în
lacrimi, nu* ca sã vã întristaþi, ci ca sã
vedeþi dragostea nespus de mare pe
care o am faþã de voi. *Cap. 7.8,9,12.

Iertarea celui pedepsit
5. Dacã* a fost cineva o pricinã de

întristare, nu m-a** întristat numai pe
mine, ci pe voi toþi; cel puþin în parte,
ca sã nu spun prea mult.

*1 Cor. 5.1. **Gal. 4.12.

6. Este destul pentru omul acesta
pedeapsa care i-a fost datã de* cei mai
mulþi; *1 Cor. 5.4,5. 1 Tim. 5.20.

7. aºa cã, acum*, este mai bine sã-l
iertaþi ºi sã-l mângâiaþi, ca sã nu fie
doborât de prea multã mâhnire. *Gal. 6.1.

8. De aceea, vã rog sã vã arãtaþi iarãºi
dragostea faþã de el;
9. cãci v-am scris ºi cu gândul ca sã vã

pun la încercare ºi sã vãd dacã sunteþi*
ascultãtori în totul. *Cap. 7.15; 10.6.

10. Dar pe cine iertaþi voi, îl iert ºi
eu. În adevãr, ce am iertat eu – dacã
am iertat ceva – am iertat pentru voi,
în faþa lui Hristos,
11. ca sã nu lãsãm pe Satana sã aibã

un câºtig de la noi; cãci nu suntem în
neºtiinþã despre planurile lui.

12. Când am ajuns* la Troa pentru
Evanghelia lui Hristos, mãcar cã mi se
deschisese acolo o uºã** în Domnul,

*Fapt. 16.8; 20.6. **1 Cor. 16.9.

13. n-am* avut liniºte în duhul meu,
fiindcã n-am gãsit pe fratele meu Tit;
de aceea, mi-am luat ziua bunã de la
fraþi ºi am plecat în Macedonia.

*Cap. 7.5,6.

Slujba apostolului
14. Mulþumiri fie aduse lui Dumnezeu,

care ne poartã totdeauna cu carul Lui de
biruinþã în Hristos ºi care rãspândeºte
prin noi, în orice loc, mireasma*
cunoºtinþei Lui. *Cânt. 1.3.

15. În adevãr, noi suntem, înaintea lui
Dumnezeu, o mireasmã a lui Hristos
printre* cei ce sunt pe calea mântuirii
ºi printre** cei ce sunt pe calea
pierzãrii: *1 Cor. 1.18. **Cap. 4.3.

16. pentru aceºtia*, o mireasmã de la
moarte spre moarte; pentru aceia, o
mireasmã de la viaþã spre viaþã. ªi
cine** este de ajuns pentru aceste
lucruri? *Luca 2.34. 
Ioan 9.39. 1 Pet. 2.7,8. **1 Cor. 15.10. Cap. 3.5,6.

17. Cãci noi nu stricãm* Cuvântul lui
Dumnezeu, cum fac cei mai mulþi; ci
vorbim cu inimã curatã, din partea lui
Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în
Hristos. *Cap. 4.2; 11.13. 2 Pet. 2.3.

Destoinicia apostolului

31. Începem* noi iarãºi sã ne lãudãm
singuri? Sau nu cumva avem tre-

buinþã, ca unii, de epistole** de laudã,
cãtre voi sau de la voi?

*Cap. 5.12; 10.8,12; 12.11. **Fapt. 18.27.

2. Voi* sunteþi epistola noastrã, scrisã
în inimile noastre, cunoscutã ºi cititã de
toþi oamenii. *1 Cor. 9.2.

3. Voi sunteþi arãtaþi ca fiind epistola lui
Hristos, scrisã* de noi, ca slujitori ai Lui,
nu cu cernealã, ci cu Duhul Dumnezeului
celui Viu; nu pe niºte** table din piatrã,
ci pe niºte† table care sunt inimi de
carne. *1 Cor. 3.5. **Exod 24.12; 34.1.
†Ps. 40.8. Ier. 31.33. Ezec. 11.19; 36.26. Evr. 8.10.

4. Avem încrederea aceasta tare în
Dumnezeu, prin Hristos.
5. Nu* cã noi, prin noi înºine, suntem

în stare sã gândim ceva ca venind de la
noi. Destoinicia** noastrã, dimpotrivã,
vine de la Dumnezeu,

*Ioan 15.5. Cap. 2.16. **1 Cor. 15.10. Filp. 2.13.

6. care ne-a ºi fãcut în stare sã fim
slujitori* ai unui legãmânt** nou, nu
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al slovei†, ci al Duhului; cãci slova††
omoarã, dar*† Duhul dã viaþa.
*1 Cor. 3.5; 15.10. Cap. 5.18. Efes. 3.7. Col. 1.25,29. 1 Tim.
1.11,12. 2 Tim. 1.11. **Ier. 31.31. Mat. 26.28. Evr. 8.6,8.
†Rom. 2.27,29; 7.6. ††Rom. 3.20; 4.15; 7.9-11. Gal. 3.10.
*†Ioan 6.63. Rom. 8.2.

Legãmântul cel nou ºi cel vechi
7. Acum, dacã slujba* aducãtoare de

moarte, scrisã** ºi sãpatã în pietre,
era cu atâta slavã, încât† fiii lui Israel
nu puteau sã-ºi pironeascã ochii asu-
pra feþei lui Moise, din pricina strãlu-
cirii feþei lui, mãcar cã strãlucirea
aceasta era trecãtoare, *Rom. 7.10. 
**Exod 34.1,28. Deut. 10.1, etc. †Exod 34.29,30,35.

8. cum n-ar fi cu slavã mai degrabã
slujba* Duhului? *Gal. 3.5.

9. Dacã slujba aducãtoare de osândã
a fost slãvitã, cu cât mai mult o întrece
în slavã slujba* aducãtoare de nepri-
hãnire? *Rom. 1.17; 3.21.

10. ªi, în privinþa aceasta, ce a fost
slãvit nici n-a fost slãvit, din pricina
slavei care o întrece cu mult.
11. În adevãr, dacã ce era trecãtor era

cu slavã, cu cât mai mult va rãmâne în
slavã ce este netrecãtor!
12. Fiindcã avem, dar, o astfel de

nãdejde, noi lucrãm* cu multã îndrãz-
nealã *Cap. 7.4. Efes. 6.19.

13. ºi nu facem ca Moise, care* îºi
punea o maramã peste faþã, pentru ca
fiii lui Israel sã nu-ºi pironeascã ochii
asupra sfârºitului a ceea ce era trecã-
tor**. *Exod 34.33,35. **Rom. 10.4. Gal. 3.23.

14. Dar ei au rãmas greoi la minte*:
cãci pânã în ziua de astãzi, la citirea
Vechiului Testament, aceastã maramã
rãmâne neridicatã, fiindcã marama este
datã la o parte în Hristos.

*Isa. 6.10. Mat. 13.11,14. Ioan 12.40. Fapt. 28.26.
Rom. 11.7,8,25. Cap. 4.4.

15. Da, pânã astãzi, când se citeºte
Moise, rãmâne o maramã peste inimile
lor.
16. Dar, ori de câte ori* vreunul se

întoarce la Domnul, marama este
luatã**. *Exod 34.34. Rom. 11.23,26. **Isa. 25.7.

17. Cãci Domnul* este Duhul; ºi
unde este Duhul Domnului, acolo este
slobozenia. *1 Cor. 15.45. Vers. 6.

18. Noi toþi privim cu faþa descope-
ritã, ca* într-o oglindã, slava** Dom-
nului, ºi suntem schimbaþi† în acelaºi
chip al Lui, din slavã în slavã, prin
Duhul Domnului. *1 Cor. 13.12. **Cap. 4.4,6. 
1 Tim. 1.11. †Rom. 8.29. 1 Cor. 15.49. Col. 3.10.

Propovãduirea Evangheliei

41. De aceea, fiindcã avem slujba
aceasta*, dupã îndurarea** pe care

am cãpãtat-o, noi nu cãdem de obosealã.
*Cap. 3.6. **1 Cor. 7.25. 1 Tim. 1.13.

2. Ca unii care am lepãdat meºteºu-
girile ruºinoase ºi ascunse, nu umblãm
cu vicleºug ºi nu stricãm* Cuvântul
lui Dumnezeu. Ci**, prin arãtarea
adevãrului, ne† facem vrednici sã fim
primiþi de orice cuget omenesc, înain-
tea lui Dumnezeu.

*Cap. 2.17. 1 Tes. 2.3,5. **Cap. 6.4,7; 7.14. †Cap. 5.11.

3. ªi, dacã Evanghelia noastrã este
acoperitã*, este acoperitã pentru cei
ce sunt pe calea pierzãrii,

*1 Cor. 1.18. Cap. 2.15. 2 Tes. 2.10.

4. a cãror* minte necredincioasã a
orbit-o dumnezeul** veacului acestuia,
ca sã nu vadã strãlucind lumina†
Evangheliei slavei lui Hristos, care††
este chipul lui Dumnezeu. *Ioan 12.31; 
14.30; 16.11. Efes. 6.12. **Isa. 6.10. Ioan 12.40. Cap. 3.14.
†Vers. 6. Cap. 3.8,9,11,18. ††Ioan 1.18; 12.45; 14.9. Filp. 2.6.
Col. 1.15. Evr. 1.3.

5. Cãci* noi nu ne propovãduim pe
noi înºine, ci pe Domnul Hristos Isus.
Noi** suntem robii voºtri, pentru Isus.

*1 Cor. 1.13,23; 10.33. **1 Cor. 9.19. Cap. 1.24.

6. Cãci Dumnezeu, care* a zis: „Sã
lumineze lumina din întuneric”, ne-a**
luminat inimile, pentru ca sã facem† sã
strãluceascã lumina cunoºtinþei slavei
lui Dumnezeu pe faþa lui Isus Hristos.

*Gen. 1.3. **2 Pet. 1.19. †Vers. 4. 1 Pet. 2.9.

Greutãþile slujbei
7. Comoara aceasta o purtãm în

niºte vase* de lut, pentru ca** aceastã
putere nemaipomenitã sã fie de la
Dumnezeu, ºi nu de la noi.

*Cap. 5.1. **1 Cor. 2.3. Cap. 12.9.

8. Suntem încolþiþi* în toate chipurile,
dar nu la strâmtoare; în grea cumpãnã,
dar nu deznãdãjduiþi; *Cap. 7.5.

9. prigoniþi, dar nu pãrãsiþi; trântiþi
jos*, dar nu omorâþi. *Ps. 37.24.

10. Purtãm întotdeauna* cu noi, în
trupul nostru, omorârea Domnului
Isus, pentru ca** ºi viaþa lui Isus sã se
arate în trupul nostru. *1 Cor. 15.31. 
Cap. 1.5,9. Gal. 6.17. Filp. 3.10. **Rom. 8.17. 2 Tim. 2.11,12.
1 Pet. 4.13.

11. Cãci noi, cei vii, totdeauna*
suntem daþi la moarte din pricina lui
Isus, pentru ca ºi viaþa lui Isus sã se
arate în trupul nostru muritor.

*Ps. 44.22. Rom. 8.36. 1 Cor. 15.31,49.

12. Astfel cã, în noi lucreazã moartea*,
iar în voi viaþa. *Cap. 13.9.
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13. Însã, fiindcã avem acelaºi* duh
de credinþã, potrivit cu ceea ce este
scris: „Am crezut**, de aceea am
vorbit!”, ºi noi credem, ºi de aceea
vorbim. *Rom. 1.12. 2 Pet. 1.1. **Ps. 116.10.

14. ªi ºtim cã Cel* ce a înviat pe
Domnul Isus ne va învia ºi pe noi
împreunã cu Isus ºi ne va face sã ne
înfãþiºãm împreunã cu voi.

*Rom. 8.11. 1 Cor. 6.14.

15. Cãci toate* aceste lucruri se
petrec în folosul vostru, pentru ca
harul** mare, cãpãtat prin mulþi, sã
facã sã sporeascã mulþumirile spre
slava lui Dumnezeu. *1 Cor. 3.21. 
Cap. 1.6. Col. 1.24. 2 Tim. 2.10. **Cap. 1.11; 8.19; 9.11,12.

Pricinile de încredere
16. De aceea, noi nu cãdem de

obosealã. Ci, chiar dacã omul nostru
de afarã se trece, totuºi omul nostru
dinãuntru* se înnoieºte din zi în zi.

*Rom. 7.22. Efes. 3.16. Col. 3.10. 1 Pet. 3.4.

17. Cãci întristãrile noastre uºoare*,
de o clipã, lucreazã pentru noi tot mai
mult o greutate veºnicã de slavã.

*Mat. 5.12. Rom. 8.18. 1 Pet. 1.6; 5.10.

18. Pentru cã noi nu ne uitãm* la
lucrurile care se vãd, ci la cele ce nu
se vãd; cãci lucrurile care se vãd sunt
trecãtoare, pe când cele ce nu se vãd
sunt veºnice. *Rom. 8.24. Cap. 5.7. Evr. 11.1.

51. ªtim, în adevãr, cã, dacã se des-
face casa pãmânteascã a cortului

nostru* trupesc, avem o clãdire în cer,
de la Dumnezeu, o casã care nu este
fãcutã de mânã, ci este veºnicã.

*Iov 4.19. Cap. 4.7. 2 Pet. 1.13,14.

2. ªi gemem* în cortul acesta, plini
de dorinþa sã ne îmbrãcãm peste el cu
locaºul nostru ceresc, *Rom. 8.23.

3. negreºit, dacã atunci când vom fi
îmbrãcaþi* nu vom fi gãsiþi dezbrãcaþi
de el. *Apoc. 3.18; 16.15.

4. Chiar în cortul acesta deci gemem
apãsaþi; nu cã dorim sã fim dezbrãcaþi
de trupul acesta, ci sã fim îmbrãcaþi*
cu trupul celãlalt peste acesta, pentru
ca ce este muritor în noi sã fie înghiþit
de viaþã. *1 Cor. 15.53,54.

5. ªi Cel* ce ne-a fãcut pentru
aceasta este Dumnezeu, care ne-a**
dat arvuna Duhului. *Isa. 29.23. 
Efes. 2.10. **Rom. 8.23. Cap. 1.22. Efes. 1.14; 4.30.

6. Aºadar, noi întotdeauna suntem
plini de încredere; cãci ºtim cã, dacã

suntem acasã în trup, pribegim departe
de Domnul –
7. pentru cã umblãm* prin credinþã,

nu prin vedere. –
*Rom. 8.24,25. 1 Cor. 13.12. Cap. 4.18. Evr. 11.1.

8. Da, suntem plini de încredere, ºi ne
place* mult mai mult sã pãrãsim
trupul acesta, ca sã fim acasã, la
Domnul. *Filp. 1.23.

9. De aceea ne ºi silim sã-I fim
plãcuþi, fie cã rãmânem acasã, fie cã
suntem departe de casã.
10. Cãci* toþi trebuie sã ne înfãþiºãm

înaintea scaunului de judecatã al lui
Hristos, pentru ca** fiecare sã-ºi pri-
meascã rãsplata dupã binele sau rãul
pe care-l va fi fãcut când trãia în trup.

*Mat. 25.31,32. Rom. 14.10. **Rom. 2.6. Gal.
6.7. Efes. 6.8. Col. 3.24,25. Apoc. 22.12.

Fãptura cea nouã
11. Ca unii care cunoaºtem deci

frica* de Domnul, pe oameni cãutãm
sã-i încredinþãm; dar Dumnezeu** ne
cunoaºte bine, ºi nãdãjduiesc cã ºi voi
ne cunoaºteþi bine în cugetele voastre.

*Iov 31.23. Evr. 10.31. Iuda 23. **Cap. 4.2.

12. Cu aceasta nu* ne lãudãm singuri
iarãºi înaintea voastrã, ci vã dãm un
temei de laudã** cu privire la noi, ca
sã aveþi cu ce rãspunde acelora care se
laudã cu ce este în înfãþiºare, ºi nu cu
ce este în inimã. *Cap. 3.1. **Cap. 1.14.

13. În adevãr, dacã* ne-am ieºit din
minþi, pentru Dumnezeu ne-am ieºit;
dacã suntem întregi la minte, pentru
voi suntem. *Cap. 11.1,16,17; 12.6,11.

14. Cãci dragostea lui Hristos ne
strânge; fiindcã socotim cã, dacã Unul
singur a murit* pentru toþi, toþi deci au
murit. *Rom. 5.15.

15. ªi El a murit pentru toþi, pentru
ca* cei ce trãiesc sã nu mai trãiascã
pentru ei înºiºi, ci pentru Cel ce a
murit ºi a înviat pentru ei. *Rom. 6.11,12; 
14.7,8. 1 Cor. 6.19. Gal. 2.20. 1 Tes. 5.10. 1 Pet. 4.2.

16. Aºa cã*, de acum încolo, nu mai
cunoaºtem pe nimeni în felul lumii; ºi,
chiar dacã am cunoscut pe Hristos în
felul lumii, totuºi** acum nu-L mai
cunoaºtem în felul acesta. *Mat. 12.50. 
Ioan 15.14. Gal. 5.6. Filp. 3.7,8. Col. 3.11. **Ioan 6.63.

17. Cãci, dacã este* cineva în Hris-
tos, este o fãpturã1** nouã. Cele†
vechi s-au dus: iatã cã toate lucrurile
s-au fãcut noi. *Rom. 8.9; 16.7. Gal. 6.15. 
**Gal. 5.6; 6.15. †Isa. 43.18,19; 65.17. Efes. 2.15. Apoc. 21.5.

18. ªi toate lucrurile acestea sunt de la
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Dumnezeu, care* ne-a împãcat cu El
prin Isus Hristos ºi ne-a încredinþat
slujba împãcãrii;

*Rom. 5.10. Efes. 2.16. Col. 1.20. 1 Ioan 2.2; 4.10.

19. cã adicã, Dumnezeu* era în Hris-
tos, împãcând lumea cu Sine, neþinân-
du-le în socotealã pãcatele lor, ºi ne-a
încredinþat nouã propovãduirea acestei
împãcãri. *Rom. 3.24,25.

20. Noi, dar, suntem trimiºi* împu-
terniciþi ai lui Hristos; ºi, ca ºi cum**
Dumnezeu ar îndemna prin noi, vã
rugãm fierbinte, în Numele lui Hristos:
împãcaþi-vã cu Dumnezeu!

*Iov 33.23. Mal. 2.7. Cap. 3.6. Efes. 6.20. **Cap. 6.1.

21. Pe* Cel ce n-a cunoscut nici un
pãcat, El L-a fãcut pãcat pentru noi, ca
noi sã fim neprihãnirea lui Dumnezeu
în El**. *Isa. 53.6,9,12. 
Gal. 3.13. 1 Pet. 2.22,24. 1 Ioan 3.5. **Rom. 1.17; 5.19; 10.3.

Râvna lui Pavel pentru slujba lui

61. Ca unii care lucrãm împreunã cu
Dumnezeu*, vã** sfãtuim sã† faceþi

aºa ca sã nu fi primit în zadar harul lui
Dumnezeu. *1 Cor. 3.9. **Cap. 5.20. †Evr. 12.15.

2. Cãci El zice: „La* vremea potri-
vitã, te-am ascultat; în ziua mântuirii,
te-am ajutat. Iatã cã acum este vremea
potrivitã; iatã cã acum este ziua
mântuirii.” *Isa. 49.8.

3. Noi* nu dãm nimãnui nici un prilej
de poticnire, pentru ca slujba noastrã
sã nu fie defãimatã.

*Rom. 14.13. 1 Cor. 9.12; 10.32.

4. Ci, în toate privinþele, arãtãm cã
suntem niºte vrednici slujitori* ai lui
Dumnezeu, prin multã rãbdare, în
necazuri, în nevoi, în strâmtorãri,

*1 Cor. 4.1.

5. în* bãtãi, în temniþe, în rãscoale, în
osteneli, în vegheri, în posturi; 

*Cap. 11.23, etc.

6. prin curãþie, prin înþelepciune, prin
îndelungã rãbdare, prin bunãtate, prin
Duhul Sfânt, printr-o dragoste nepre-
fãcutã,
7. prin* cuvântul adevãrului, prin

puterea** lui Dumnezeu, prin armele†
de lovire ºi de apãrare pe care le dã
neprihãnirea; *Cap. 4.2; 
7.14. **1 Cor. 2.4. †Cap. 10.4. Efes. 6.11,13. 2 Tim. 4.7.

8. în slavã ºi în ocarã, în vorbire de
rãu ºi în vorbire de bine. Suntem
priviþi ca niºte înºelãtori, mãcar* cã
spunem adevãrul; *Cap. 4.2; 5.11; 11.6.

9. ca niºte necunoscuþi, mãcar cã

suntem bine cunoscuþi; ca* unii care
murim, ºi iatã cã trãim; ca niºte
pedepsiþi, mãcar cã nu suntem omorâþi;

*1 Cor. 4.9. Cap. 1.9; 4.10,11. **Ps. 118.18.

10. ca niºte întristaþi, ºi totdeauna
suntem veseli; ca niºte sãraci, ºi totuºi
îmbogãþim pe mulþi; ca neavând nimic,
ºi totuºi stãpânind toate lucrurile.

Dragostea apostolului pentru ei
11. Am dat drumul gurii faþã de voi,

corintenilor! Ni s-a lãrgit inima*.
*Cap. 7.3.

12. Voi nu sunteþi la strâmtoare în
noi; dar inima* voastrã s-a strâns
pentru noi. *Cap. 12.15.
13. Faceþi-ne ºi voi la fel – vã vor-

besc* ca unor copii ai mei – lãrgiþi-vã
ºi voi! *1 Cor. 4.14.

Credincioºii ºi necredincioºii
14. Nu* vã înjugaþi la un jug nepo-

trivit cu cei necredincioºi. Cãci ce**
legãturã este între neprihãnire ºi fãrã-
delege? Sau cum poate sta împreunã
lumina cu întunericul? *Deut. 7.2-3. 
1 Cor. 5.9; 7.39. **1 Sam. 5.2,3. 1 Împ. 18.21. 1 Cor. 10.21.
Efes. 5.7,11.
15. Ce înþelegere poate fi între

Hristos ºi Belial? Sau ce legãturã are
cel credincios cu cel necredincios?
16. Cum se împacã templul lui

Dumnezeu cu idolii? Cãci noi* suntem
templul Dumnezeului celui Viu, cum a
zis Dumnezeu: „Eu voi** locui ºi voi
umbla în mijlocul lor; Eu voi fi
Dumnezeul lor, ºi ei vor fi poporul
Meu.” *1 Cor. 3.16; 6.19. Efes. 2.21,22.  
Evr. 3.6. **Exod 29.45. Lev. 26.12. Ier. 31.33; 32.38. Ezec.
11.20; 36.28; 37.26, etc. Zah. 8.8; 13.9.
17. De aceea*: „Ieºiþi din mijlocul

lor ºi despãrþiþi-vã de ei, zice
Domnul; nu vã atingeþi de ce este
necurat, ºi vã voi primi.

*Isa. 52.11. Cap. 7.1. Apoc. 18.4.
18. Eu vã* voi fi Tatã, ºi voi Îmi veþi

fi fii ºi fiice, zice Domnul cel Atotpu-
ternic.” *Ier. 31.1,9. Apoc. 21.7.

71. Deci* fiindcã avem astfel de
fãgãduinþe, preaiubiþilor, sã ne

curãþãm de orice întinãciune a cãrnii ºi
a duhului ºi sã ne ducem sfinþirea pânã
la capãt, în frica de Dumnezeu.

*Cap. 6.17,18. 1 Ioan 3.3.

Bucuria lui Pavel
2. Înþelegeþi-ne bine! N-am nedrep-

tãþit pe* nimeni, n-am vãtãmat pe
nimeni, n-am înºelat pe nimeni.

*Fapt. 20.33. Cap. 12.17.
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3. Nu spun aceste lucruri ca sã vã
osândesc, cãci* am spus mai înainte
cã sunteþi în inimile noastre pe viaþã ºi
pe moarte. *Cap. 6.11,12.

4. Am o mare* încredere în voi. Am
tot dreptul sã mã laud cu voi. Sunt
plin** de mângâiere†, îmi saltã inima
de bucurie în toate necazurile noastre.

*Cap. 3.12. **1 Cor. 1.4. Cap. 1.14. †Cap. 1.4.
Filp. 2.17. Col. 1.24.

5. Cãci, ºi dupã venirea* noastrã în
Macedonia, trupul nostru n-a avut nici
o odihnã. Am** fost necãjiþi în toate
chipurile: de† afarã, lupte, dinãuntru,
temeri. *Cap. 2.13. **Cap. 4.8. †Deut. 32.25.

6. Dar Dumnezeu*, care mângâie pe
cei smeriþi, ne-a mângâiat prin venirea
lui Tit. *Cap. 1.4.

7. ªi nu numai prin venirea* lui, ci ºi
prin mângâierea cu care a fost mân-
gâiat ºi el de voi. El ne-a istorisit
despre dorinþa voastrã arzãtoare, des-
pre lacrimile voastre, despre râvna
voastrã pentru mine, aºa cã bucuria
mea a fost ºi mai mare. *Cap. 2.13.

8. Mãcar* cã v-am întristat prin
epistola mea, nu-mi pare rãu; ºi, chiar
dacã mi-ar fi pãrut rãu – cãci vãd cã
epistola aceea v-a întristat (mãcar cã
pentru puþinã vreme) – *Cap. 2.4.

9. totuºi acum mã bucur, nu pentru cã
aþi fost întristaþi, ci pentru cã întris-
tarea voastrã v-a adus la pocãinþã.
Cãci aþi fost întristaþi* dupã voia lui
Dumnezeu, ca sã n-aveþi nici o pagubã
din partea noastrã.

*2 Sam. 12.13. Mat. 26.75.

10. În adevãr, când întristarea este
dupã voia lui Dumnezeu, aduce o
pocãinþã care duce la mântuire ºi de
care cineva nu se cãieºte niciodatã; pe
când* întristarea lumii aduce moartea.

*Prov. 17.22.

11. Cãci uite, tocmai întristarea aceasta
a voastrã, dupã voia lui Dumnezeu, ce
frãmântare a trezit în voi! ªi ce cuvinte
de dezvinovãþire! Ce mânie! Ce fricã! Ce
dorinþã aprinsã! Ce râvnã! Ce pedeapsã!
În toate, voi aþi arãtat cã sunteþi curaþi în
privinþa aceasta.
12. Aºa cã, dacã v-am scris, nu v-am

scris nici din pricina celui ce a fãcut
ocara, nici din pricina celui ce a
suferit ocara, ci* ca sã se arate marea
noastrã purtare de grijã pentru voi,
înaintea lui Dumnezeu. *Cap. 2.4.

13. De aceea am fost mângâiaþi. Dar,
pe lângã mângâierea aceasta a noastrã,
ne-am bucurat ºi mai mult de bucuria

lui Tit, al cãrui duh a* fost rãcorit de
voi toþi. *Rom. 5.32.

14. ªi, dacã m-am lãudat puþin cu voi
înaintea lui, n-am fost dat de ruºine.
Ci, dupã cum în orice lucru v-am spus
adevãrul, tot aºa ºi lauda noastrã cu
voi, înaintea lui Tit, s-a adeverit.
15. El are o ºi mai mare dragoste

pentru voi, când îºi aduce aminte de
ascultarea* voastrã a tuturor ºi de
primirea pe care i-aþi fãcut-o, cu fricã
ºi cu cutremur. *Cap. 2.9. Filp. 2.12.

16. Mã bucur cã mã pot încrede în voi
în* toate privinþele. *2 Tes. 3.4. Film. 8,21.

Dãrnicia macedonenilor

81. Fraþilor, voim sã vã aducem la
cunoºtinþã harul pe care l-a dat

Dumnezeu în bisericile Macedoniei.
2. În mijlocul multelor necazuri prin

care au trecut, bucuria lor peste
mãsurã de mare ºi sãrãcia lor lucie*
au dat naºtere la un belºug de dãrnicie
din partea lor. *Marc. 12.44.

3. Vã mãrturisesc cã au dat de bunã-
voie, dupã puterea lor ºi chiar peste
puterile lor.
4. ªi ne-au rugat cu mari stãruinþe pentru

harul ºi pãrtãºia la aceastã strângere* de
ajutoare pentru sfinþi. *Fapt. 11.29; 24.17. 
Rom. 15.25,26. 1 Cor. 16.1,3,4. Cap. 9.1.

5. ªi au fãcut aceasta nu numai cum
nãdãjduisem, dar s-au dat mai întâi pe
ei înºiºi Domnului, ºi apoi nouã, prin
voia lui Dumnezeu.
6. Noi, dar*, am rugat pe Tit sã

isprãveascã aceastã strângere de aju-
toare pe care o începuse.

*Vers. 17. Cap. 12.18.

7. Dupã cum sporiþi în* toate lucru-
rile: în credinþã, în Cuvânt, în cunoº-
tinþã, în orice râvnã ºi în dragostea
voastrã pentru noi, cãutaþi sã** sporiþi
ºi în aceastã binefacere.

*1 Cor. 1.5; 12.13. **Cap. 9.8.

8. Nu* spun lucrul acesta ca sã vã dau o
poruncã; ci pentru râvna altora ºi ca sã
pun la încercare curãþia dragostei voastre.

*1 Cor. 7.6.

9. Cãci cunoaºteþi harul Domnului
nostru Isus Hristos. El*, mãcar cã era
bogat, S-a fãcut sãrac pentru voi, pentru
ca, prin sãrãcia Lui, voi sã vã îmbo-
gãþiþi. *Mat. 8.20. Luca 9.58. Filp. 2.6,7.

10. În aceastã privinþã, vã dau* un
sfat. ªi sfatul** acesta vã este de folos
vouã, care, de acum un an, cei dintâi aþi
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început nu numai sã faceþi, ci sã ºi†
voiþi. *1 Cor. 7.25. **Prov. 19.17. 
Mat. 10.42. 1 Tim. 6.18,19. Evr. 13.16. †Cap. 9.2.
11. Isprãviþi, dar, acum de fãcut;

pentru ca, dupã graba voinþei, sã fie ºi
înfãptuirea, potrivit cu mijloacele
voastre.
12. Pentru cã*, dacã este bunãvoinþã,

darul este primit, avându-se în vedere
ce are cineva, nu ce n-are.

*Marc. 12.43,44. Luca 21.3.
13. Aici nu este vorba ca alþii sã fie

uºuraþi, iar voi strâmtoraþi;
14. ci este vorba de o potrivire: în

împrejurarea de acum, prisosul vostru
sã acopere nevoile lor, pentru ca ºi
prisosul lor sã acopere, la rândul lui,
nevoile voastre, aºa ca sã fie o potri-
vire;
15. dupã cum este scris: „Cel* ce

strânsese mult n-avea nimic de prisos,
ºi cel ce strânsese puþin nu ducea
lipsã.” *Exod 16.18.

A doua trimitere a lui Tit
16. Mulþumiri fie aduse lui Dum-

nezeu, care a pus în inima lui Tit
aceeaºi râvnã pentru voi.
17. Cãci el a primit îndemnul* nos-

tru; ba încã, stãpânit de o râvnã
arzãtoare, a pornit de bunãvoie spre
voi. *Vers. 6.
18. Am trimis cu el ºi pe fratele* a

cãrui laudã în Evanghelie este rãspân-
ditã prin toate bisericile. *Cap. 12.18.
19. Mai mult, el a fost ales* de

biserici sã meargã împreunã cu noi în
aceastã lucrare de binefacere pe care o
sãvârºim spre** slava Domnului ºi ca
o dovadã de bunãvoinþa noastrã.

*1 Cor. 16.3,4. **Cap. 4.15.
20. În chipul acesta, vrem ca nimeni

sã nu ne defãimeze cu privire la acest
belºug de ajutoare de care îngrijim.
21. Cãci cãutãm* sã lucrãm cinstit, nu

numai înaintea Domnului, ci ºi înaintea
oamenilor. *Rom. 12.17. Filp. 4.8. 1 Pet. 2.12.
22. Am trimis cu ei pe fratele nostru,

a cãrui râvnã am încercat-o de atâtea
ori în multe împrejurãri, ºi care, de
data aceasta, aratã mult mai multã
râvnã, din pricina marii lui încrederi
în voi.
23. Astfel, fie având în vedere pe Tit,

care este pãrtaºul ºi tovarãºul meu de
lucru în mijlocul vostru, fie având în
vedere pe fraþii noºtri, care sunt
trimiºii* bisericilor ºi fala lui Hristos:

*Filp. 2.25.

24. daþi-le, înaintea bisericilor, dovadã

de dragostea voastrã ºi arãtaþi-le cã
avem dreptul sã ne lãudãm* cu voi.

*Cap. 7.14; 9.2.

Rãsplata dãrniciei creºtine

91. Este de prisos sã vã mai scriu cu
privire la strângerea* de ajutoare

pentru sfinþi.
*Fapt. 11.29. Rom. 15.26. 1 Cor. 16.1. Cap. 8.4. Gal. 2.10.

2. Cunosc, în adevãr, bunãvoinþa*
voastrã, cu care mã laud cu** privire
la voi cãtre macedoneni ºi le spun cã
Ahaia† este gata de acum un an. ªi
râvna voastrã a îmbãrbãtat pe foarte
mulþi din ei. *Cap. 8.19. **Cap. 8.24. †Cap. 8.10.

3. Am* trimis totuºi pe fraþi, pentru
ca lauda noastrã cu voi sã nu fie
nimicitã cu prilejul acesta, ci sã fiþi
gata, cum am spus. *Cap. 8.6,17,18,22.

4. Dacã vor veni vreunii din Mace-
donia cu mine, ºi nu vã vor gãsi gata,
n-aº vrea ca noi (ca sã nu zicem voi)
sã fim daþi de ruºine în încrederea
aceasta.
5. De aceea, am socotit de trebuinþã

sã rog pe fraþi sã vinã mai înainte la
voi ºi sã pregãteascã strângerea daru-
rilor fãgãduite de voi, ca ele sã fie
gata, fãcute cu dãrnicie, nu cu zgârce-
nie.
6. Sã* ºtiþi: cine seamãnã puþin, puþin

va secera; iar cine seamãnã mult, mult
va secera. *Prov. 11.24; 19.17; 22.9. Gal. 6.7,9.

7. Fiecare sã dea dupã cum a hotãrât
în inima lui: nu* cu pãrere de rãu sau
de silã, cãci „pe cine dã cu bucurie îl
iubeºte Dumnezeu**.” *Deut. 15.7. 
**Exod 25.2; 35.5. Prov. 11.25. Rom. 12.8. Cap. 8.12.

8. ªi Dumnezeu poate* sã vã umple
cu orice har, pentru ca, având totdea-
una în toate lucrurile din destul, sã
prisosiþi în orice faptã bunã,

*Prov. 11.24,25; 28.27. Filp. 4.19.

9. dupã cum este scris: „A împrãº-
tiat*, a dat sãracilor, neprihãnirea lui
rãmâne în veac.” *Ps. 112.9.

10. „Cel ce dã* sãmânþã semãnã-
torului ºi pâine pentru hranã” vã va da
ºi vã va înmulþi ºi vouã sãmânþa de
semãnat ºi va face sã creascã roadele
neprihãnirii** voastre.

*Isa. 55.10. **Osea 10.12. Mat. 6.1.

11. În chipul acesta veþi fi îmbogãþiþi
în toate privinþele pentru orice dãr-
nicie, care*, prin noi, va face sã se
aducã mulþumiri lui Dumnezeu.

*Cap. 1.11; 4.15.
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12. Cãci ajutorul dat de darurile
acestea, nu numai cã acoperã* nevoile
sfinþilor, dar este ºi o pricinã de multe
mulþumiri cãtre Dumnezeu. *Cap. 8.14.

13. Aºa cã, dovada datã de voi prin
ajutorul acesta îi face sã slãveascã* pe
Dumnezeu pentru ascultarea pe care
mãrturisiþi cã o aveþi faþã de
Evanghelia lui Hristos ºi pentru dãr-
nicia ajutorului vostru** faþã de ei ºi
faþã de toþi; *Mat. 5.16. **Evr. 13.16.

14. ºi-i face sã se roage pentru voi
ºi sã vã iubeascã din inimã, pentru
harul* nespus de mare al lui Dum-
nezeu faþã de voi. *Cap. 8.1.

15. Mulþumiri fie aduse lui Dumnezeu
pentru* darul Lui nespus de mare!

*Iac. 17.1.

Pavel îºi apãrã slujba lui

10 1. Eu*, Pavel, vã rog, prin blân-
deþea ºi bunãtatea lui Hristos – eu,

cel** „smerit când sunt de faþã în
mijlocul vostru, ºi plin de îndrãznealã
împotriva voastrã, când sunt departe” – 

*Rom. 12.1. **Vers. 10. Cap. 12.5,7,9.

2. vã rog, dar, sã nu mã faceþi ca,
atunci când voi fi de faþã, sã* alerg cu
hotãrâre la îndrãzneala aceea pe care
am de gând s-o întrebuinþez împotriva
unora care îºi închipuie cã noi suntem
mânaþi de firea pãmânteascã.

*1 Cor. 4.21. Cap. 13.2,10.

3. Mãcar cã trãim în firea pãmân-
teascã, totuºi nu ne luptãm cãlãuziþi de
firea pãmânteascã.
4. Cãci* armele cu care ne luptãm**

noi nu sunt supuse firii pãmânteºti, ci†
sunt puternice, întãrite de Dumnezeu
ca sã†† surpe întãriturile.
*Efes. 6.13. 1 Tes. 5.8. **1 Tim. 1.18. 2 Tim. 2.3. †Fapt. 7.22.
1 Cor. 2.5. Cap. 6.7; 13.3,4. ††Ier. 1.10.

5. Noi rãsturnãm* izvodirile minþii ºi
orice înãlþime care se ridicã împotriva
cunoºtinþei lui Dumnezeu; ºi orice gând
îl facem rob ascultãrii de Hristos.

*1 Cor. 1.19; 3.19.

6. Îndatã* ce se va sãvârºi** ascultarea
aceasta din partea voastrã, suntem
gata sã pedepsim orice neascultare.

*Cap. 13.2,10. **Cap. 2.9; 7.15.

7. La* înfãþiºare vã uitaþi? Dacã**
cineva crede cã „este al lui Hristos”, sã
aibã în vedere cã, dupã cum el este al
lui Hristos, tot aºa suntem ºi noi†.

*Ioan 7.24. Cap. 5.12; 11.18. **Ioan 4.6. 1 Cor.
14.37. †1 Cor. 3.23; 9.1. Cap. 11.23.

8. ªi, chiar dacã m-aº lãuda ceva mai
mult cu* stãpânirea pe care mi-a dat-o

Domnul pentru zidirea voastrã, iar nu
pentru dãrâmarea voastrã, tot nu**
mi-ar fi ruºine. *Cap. 13.10. **Cap. 7.14; 12.6.

9. Zic aºa, ca sã nu se parã cã vreau
sã vã înfricoºez prin epistolele mele.
10. „De fapt”, zic ei, „epistolele lui

sunt cu greutate ºi pline de putere;
dar*, când este de faþã el însuºi, este
moale, ºi cuvântul** lui n-are nici o
greutate.” *1 Cor. 2.3,4. Vers. 1. 
Cap. 12.5,7,9. Gal. 4.13. **1 Cor. 1.17; 2.1,4. Cap. 11.6.

11. Cine judecã aºa sã fie încredinþat
cã, aºa cum suntem în vorbã, în
epistolele noastre, când nu suntem de
faþã, tot aºa vom fi ºi în faptã, când
vom fi de faþã!

Pavel ºi potrivnicii lui
12. Negreºit*, n-avem îndrãzneala sã

ne punem alãturi sau în rândul unora
din aceia care se laudã singuri. Dar ei,
prin faptul cã se mãsoarã cu ei înºiºi ºi
se pun alãturi ei cu ei înºiºi, sunt fãrã
pricepere. *Cap. 3.1; 5.12.

13. Noi* însã nu ne lãudãm dincolo de
mãsura noastrã, ci în mãsura marginilor
pe care le-a însemnat Dumnezeu câmpu-
lui nostru ca sã ajungem pânã la voi.

*Vers. 15.

14. Nu ne întindem prea mult, ca ºi
când n-am fi ajuns pânã la voi, cãci*,
în adevãr, pânã la voi am ajuns în Evan-
ghelia lui Hristos. *1 Cor. 3.5,10; 4.15; 9.1.

15. Nu ne lãudãm peste mãsura noas-
trã, adicã, nu ne lãudãm cu* ostenelile
altuia; ci avem nãdejdea cã, dacã
credinþa voastrã creºte, va creºte ºi
câmpul nostru de lucru între voi, nespus
de mult, dupã mãsura noastrã.

*Rom. 15.20.

16. Aºa cã vom putea propovãdui
Evanghelia ºi în þinuturile care sunt
dincolo de al vostru, fãrã sã intrãm în
câmpul de lucru al altuia, ca sã ne
lãudãm cu lucrãri fãcute de-a gata.
17. Ci „oricine* se laudã sã se laude

în Domnul.” *Isa. 65.16. Ier. 9.24. 1 Cor. 1.31.

18. Pentru cã nu* cine se laudã
singur va fi primit, ci acela pe** care
Domnul îl laudã.

*Prov. 27.2. **Rom. 2.29. 1 Cor. 4.5.

Apostolii mincinoºi

111. O, de aþi putea suferi puþinticã
nebunie* din partea mea! Ei,

haide, suferiþi-mã! *Vers. 16. Cap. 5.13.

2. Cãci sunt gelos de voi* cu o gelo-
zie dupã voia lui Dumnezeu, pentru cã
v-am** logodit cu un bãrbat, ca sã vã
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înfãþiºez înaintea† lui Hristos ca pe o
fecioarã curatã††. *Gal. 4.17,18. 
**Osea 2.19,20. 1 Cor. 4.15. †Col. 1.28. ††Lev. 21.13.

3. Dar mã tem ca, dupã cum ºarpele*
a amãgit pe Eva cu ºiretlicul lui, tot
aºa ºi gândurile voastre sã nu se
strice** de la curãþia ºi credincioºia
care este faþã de Hristos.
*Gen. 3.4 Ioan 8.44. **Efes. 6.14. Col. 2.4,8,18. 1 Tim. 1.3;
4.1. Evr. 13.9. 2 Pet. 3.17.

4. În adevãr, dacã vine cineva sã vã
propovãduiascã un alt Isus pe care noi nu
l-am propovãduit sau dacã este vorba sã
primiþi un alt duh pe care nu l-aþi primit
sau o altã Evanghelie* pe care n-aþi
primit-o, of, cum îl îngãduiþi de bine!

*Gal. 1.7,8.

5. Dar socotesc cã nici eu nu sunt cu*
nimic mai prejos de apostolii aceºtia
„nespus de aleºi!”

*1 Cor. 15.10. Cap. 12.11. Gal. 2.6.

6. Chiar dacã sunt* un necioplit în
vorbire, nu sunt însã ºi în** cunoº-
tinþã; ºi am arãtat lucrul acesta printre
voi, în tot felul ºi în toate† privinþele.

*1 Cor. 1.17; 2.1,13. Cap. 10.10. **Efes. 3.4.
†Cap. 4.2; 5.11; 12.12.

7. Sau am fãcut un pãcat, când m-am
smerit pe mine însumi*, ca sã fiþi
înãlþaþi voi, ºi v-am vestit fãrã platã
Evanghelia lui Dumnezeu?

*Fapt. 18.3. 1 Cor. 9.6,12. Cap. 10.1.

8. Am despuiat alte biserici, primind
de la ele o platã, ca sã vã pot sluji
vouã.
9. ªi când eram la voi ºi m-am* gãsit

în nevoie, n-am* fost sarcinã nimãnui;
cãci de nevoile mele au îngrijit fra-
þii**, când veniserã din Macedonia. În
toate m-am ferit ºi mã voi feri sã† vã
îngreuiez cu ceva. *Fapt. 20.33. Cap. 12.13. 
1 Tes. 2.9. 2 Tes. 3.8,9. **Filp. 4.10,15,16. †Cap. 12.14,16.

10. Pe adevãrul lui Hristos care este
în* mine, nimeni** nu-mi va rãpi
aceastã pricinã de laudã în þinuturile
Ahaiei! *Rom. 9.1. **1 Cor. 9.15.

11. Pentru ce*?... Pentru cã nu vã
iubesc?... ªtie Dumnezeu!

*Cap. 6.11; 7.3; 12.15.

12. Dar lucrez ºi voi lucra astfel,
pentru ca* sã tai orice prilej celor ce
cautã un prilej, ca sã poatã fi gãsiþi
deopotrivã cu mine în lucrurile cu care
se laudã. *1 Cor. 9.12.

13. Oamenii aceºtia sunt* niºte apos-
toli mincinoºi, niºte lucrãtori** înºe-
lãtori, care se prefac în apostoli ai lui
Hristos. *Fapt. 15.24. Rom. 16.18. 
Gal. 1.7; 6.12. Filp. 1.15. 2 Pet. 2.1. 1 Ioan 4.1. Apoc. 2.2.
**Cap. 2.17. Filp. 3.2. Tit 1.10,11.

14. ªi nu este de mirare, cãci chiar
Satana se preface într-un înger* de
luminã. *Gal. 1.8.

15. Nu este mare lucru, dar, dacã ºi
slujitorii lui se prefac în slujitori* ai
neprihãnirii. Sfârºitul lor** va fi dupã
faptele lor. *Cap. 3.9. **Filp. 3.19.

Necazurile apostolului
16. Iarãºi* spun: sã nu mã creadã

nimeni nebun. Sau altminteri, suferiþi-mã
mãcar ca nebun, ca sã mã laud ºi eu
puþintel. *Vers. 1. Cap. 12.6,11.

17. Ce spun în* aceastã îndrãznealã, ca
sã mã laud, nu** spun dupã Domnul, ci
ca ºi cum aº spune din nebunie.

*1 Cor. 7.6,12. **Cap. 9.4.

18. De vreme ce* mulþi se laudã dupã
firea pãmânteascã, mã voi lãuda ºi eu.

*Filp. 3.3,4.

19. Doar voi suferiþi cu plãcere pe
nebuni, voi*, care sunteþi înþelepþi!

*1 Cor. 4.10.

20. Dacã* vã robeºte cineva, dacã vã
mãnâncã cineva, dacã pune cineva
mâna pe voi, dacã vã priveºte cineva
de sus, dacã vã bate cineva peste
obraz, suferiþi! *Gal. 2.4; 4.9.

21. Spre ruºinea mea o spun, cã am*
fost slabi! Totuºi, orice** poate sã
punã înainte cineva – vorbesc în
nebunie – pot pune ºi eu înainte.

*Cap. 10.10. **Filp. 3.4.

22. Sunt ei evrei? ªi eu sunt! – Sunt
ei israeliþi? ªi eu sunt! – Sunt ei
sãmânþã a lui Avraam? ªi* eu sunt! –

*Fapt. 22.3. Rom. 1.11. Filp. 3.5.

23. Sunt ei slujitori ai lui Hristos? –
vorbesc ca un ieºit din minþi – eu sunt
ºi mai mult. În osteneli*, ºi mai mult;
în temniþe, ºi mai mult; în lovituri**,
fãrã numãr; de multe ori în primejdii
de moarte†!
*1 Cor. 15.10. **Fapt. 9.16; 20.23; 21.11. Cap. 6.4,5. †1 Cor.
15.30-32. Cap. 1.9,10; 4.11; 6.9.

24. De cinci ori am cãpãtat de la iudei
patruzeci* de lovituri fãrã una;

*Deut. 25.3.

25. de trei ori am fost bãtut* cu
nuiele; o datã am fost împroºcat** cu
pietre; de trei ori s-a sfãrâmat† cora-
bia cu mine; o noapte ºi o zi am fost în
adâncul mãrii.

*Fapt. 16.22. **Fapt. 14.19. †Fapt. 27.41.

26. Deseori am fost în cãlãtorii, în
primejdii pe râuri, în primejdii din
partea tâlharilor, în* primejdii din partea
celor din neamul meu, în**  primejdii
din partea pãgânilor, în primejdii în
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cetãþi, în primejdii în pustiu, în
primejdii pe mare, în primejdii între
fraþii mincinoºi; *Fapt. 9.23; 13.50; 
14.5; 17.5; 20.3; 21.31; 23.10,11; 25.3. **Fapt. 14.5; 19.23.

27. în osteneli ºi necazuri, în prive-
gheri* adesea, în foame** ºi sete, în
posturi adesea, în frig ºi lipsã de îmbrã-
cãminte! *Fapt. 20.31. Cap. 6.5. **1 Cor. 4.11.

28. ªi, pe lângã lucrurile de afarã, în
fiecare zi mã apasã grija* pentru toate
bisericile. *Fapt. 20.18, etc. Rom. 1.14.

29. Cine* este slab, ºi sã nu fiu ºi eu
slab? Cine cade în pãcat, ºi eu sã nu
ard? *1 Cor. 8.13; 9.22.

30. Dacã e vorba sã mã laud, mã* voi
lãuda numai cu lucrurile privitoare la
slãbiciunea mea. *Cap. 12.5,9,10.

31. Dumnezeu*, Tatãl Domnului nostru
Isus Hristos, care** este binecuvântat în
veci, ºtie cã nu mint!... *Rom. 1.9; 9.1. 
Cap. 1.23. Gal. 1.20. 1 Tes. 2.5. **Rom. 9.5.

32. În* Damasc, dregãtorul împãra-
tului Areta pãzea cetatea damascenilor,
ca sã mã prindã. *Fapt. 9.24,25.

33. Dar am fost dat jos pe o fereastrã,
într-o coºniþã, prin zid, ºi am scãpat
din mâinile lor.

Descoperirile lui Pavel

12 1. E nevoie sã mã laud, mãcar cã
nu este de folos. Voi veni totuºi

la vedeniile ºi descoperirile Dom-
nului.
2. Cunosc un om în* Hristos, care,

acum paisprezece ani, a fost** rãpit
pânã în al treilea cer (dacã a fost în
trup, nu ºtiu; dacã a fost fãrã trup, nu
ºtiu: Dumnezeu ºtie).

*Rom. 16.7. Cap. 5.17. Gal. 1.22. **Fapt. 22.17.

3. ªi ºtiu cã omul acesta (dacã a fost
în trup sau fãrã trup, nu ºtiu: Dum-
nezeu ºtie)
4. a fost rãpit în rai* ºi a auzit cuvinte

care nu se pot spune ºi pe care nu-i
este îngãduit unui om sã le rosteascã.

*Luca 23.43.

5. Cu un astfel de om mã voi lãuda;
dar*, întrucât mã priveºte pe mine
însumi, nu mã voi lãuda decât cu
slãbiciunile mele. *Cap. 11.30.

6. Chiar dacã aº vrea* sã mã laud, 
n-aº fi nebun, cãci aº spune adevãrul;
dar mã feresc, ca sã n-aibã nimeni
despre mine o pãrere mai înaltã decât
ce vede în mine sau ce aude de la
mine. *Cap. 10.8; 11.16.

7. ªi, ca sã nu mã umflu de mândrie

din pricina strãlucirii acestor desco-
periri, mi-a fost pus un þepuº* în
carne, un sol** al Satanei, ca sã mã
pãlmuiascã ºi sã mã împiedice sã
mã  îngâmf.

*Ezec. 28.24. Gal. 4.13,14. **Iov 2.7. Luca 13.16.

8. De trei* ori am rugat pe Domnul sã
mi-l ia. *Deut. 3.23-27. Mat. 26.44.

9. ªi El mi-a zis: „Harul Meu îþi este
de ajuns; cãci puterea Mea în slãbi-
ciune este fãcutã desãvârºitã.” Deci
mã* voi lãuda mult mai bucuros cu
slãbiciunile mele, pentru ca** puterea
lui Hristos sã rãmânã în mine.

*Cap. 11.30. **1 Pet. 4.14.

10. De aceea simt plãcere* în slãbi-
ciuni, în defãimãri, în nevoi, în pri-
goniri, în strâmtorãri, pentru Hristos;
cãci** când sunt slab, atunci sunt tare.

*Rom. 5.3. Cap. 7.4. **Cap. 13.4.

Slujba lui Pavel
11. Am ajuns nebun*: voi m-aþi silit. Dar

voi trebuia sã mã lãudaþi; cãci, mãcar cã
nu sunt nimic**, totuºi cu nimic† n-am
fost mai prejos de aceºti apostoli aºa de
minunaþi. *Cap. 11.1,16,17. **Cap. 11.5.  
Gal. 2.6-8. †1 Cor. 3.7; 15.8,9. Efes. 3.8.

12. Semnele* unui apostol le-aþi avut
printre voi în toatã rãbdarea, prin
semne, puteri ºi minuni care au fost
fãcute între voi.

*Rom. 15.18,19. 1 Cor. 9.2. Cap. 4.2; 6.4; 11.6.

13. În adevãr*, în ce aþi fost voi puºi
mai prejos decât celelalte biserici,
afarã doar cã numai eu** singur nu 
v-am fost o sarcinã? O, iertaþi-mi
nedreptatea aceasta†!...

*1 Cor. 1.7. **1 Cor. 9.12. Cap. 11.9. †Cap. 11.7.

14. Iatã* cã sunt gata sã vin a treia
oarã la voi; ºi tot nu** vã voi fi o
sarcinã; cãci nu caut bunurile voastre,
ci pe voi înºivã. Ce-i drept, nu† copiii
sunt datori sã agoniseascã pentru
pãrinþii lor, ci pãrinþii pentru copiii lor.

*Cap. 13.1. **Fapt. 20.33. 1 Cor. 4.14,15. †1 Cor. 4.14.

15. ªi eu voi* cheltui prea bucuros
din ale mele ºi mã voi cheltui în totul
ºi pe mine însumi pentru** sufletele
voastre. Dacã vã iubesc mai mult, sunt
iubit cu atât mai puþin†?
*Filp. 2.17. 1 Tes. 2.8. **Ioan 10.11. Cap. 1.6. Col. 1.24. 
2 Tim. 2.10. †Cap. 6.12,13.

16. Fie ºi-aºa! Nu* v-am fost sarcinã
deloc. „Dar”, zic ei, „ca un om isteþ ce
sunt, v-am prins prin ºiretlic.” –

*Cap. 11.9.

17. Dar*, am tras eu oare vreun folos
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de la voi prin vreunul din aceia pe care
i-am trimis la voi? *Cap. 7.2.

18. Am* rugat pe Tit sã vinã sã vã
vadã; ºi împreunã cu el am trimis ºi
pe** fratele; a cerut Tit ceva de la
voi? N-am fost noi cãlãuziþi de acelaºi
Duh ºi n-am cãlcat noi pe aceleaºi
urme? *Cap. 8.6,16,22. **Cap. 8.18.

19. De multã vreme* voi vã închi-
puiþi cã vrem sã ne apãrãm înaintea
voastrã! Noi vorbim înaintea** lui
Dumnezeu în Hristos; ºi toate† aceste
lucruri le spunem, preaiubiþilor, pen-
tru zidirea voastrã.

*Cap. 5.12. **Rom. 9.1. Cap. 11.31. †1 Cor. 10.33.

20. Fiindcã mã tem ca nu cumva, la
venirea mea, sã vã gãsesc aºa cum 
n-aº vrea sã vã gãsesc, ºi eu* însumi
sã fiu gãsit de voi aºa cum n-aþi vrea.
Mã tem sã nu gãsesc gâlceavã, pizmã,
mânii, dezbinãri, vorbiri de rãu, bâr-
feli, îngâmfãri, tulburãri.

*1 Cor. 4.21. Cap. 10.2; 13.2,10.

21. Mã tem ca, la venirea mea la voi,
sã* nu mã smereascã din nou Dum-
nezeul meu cu privire la voi ºi sã
trebuiascã sã plâng pe mulþi din cei
ce** au pãcãtuit mai înainte ºi nu s-au
pocãit de necurãþia, curvia† ºi spurcã-
ciunile pe care le-au fãcut.

*Cap. 2.1,4. **Cap. 13.2. †1 Cor. 5.1.

Cele din urmã înºtiinþãri

131. Vin la voi pentru a* treia oarã.
„Orice vorbã sã fie sprijinitã pe

mãrturia a doi** sau trei martori.”
*Cap. 12.14. **Num. 35.30. Deut. 17.6; 19.15. Mat. 18.16.
Ioan 8.17. Evr. 10.28.

2. Cum am spus*, când am fost de faþã
a doua oarã, tot aºa ºi azi, când nu sunt
de faþã, spun iarãºi mai dinainte** celor
ce au pãcãtuit mai înainte ºi tuturor
celorlalþi cã, dacã mã voi întoarce la
voi, n-am† sã cruþ deloc;

*Cap. 10.2. **Cap. 12.21. †Cap. 1.23.

3. cãci cãutaþi o dovadã cã Hristos
vorbeºte* în mine: El care nu este slab
faþã de** voi, ci este plin de putere între
voi. *Mat. 10.20. 1 Cor. 5.4. Cap. 2.10. **1 Cor. 9.2.

4. În adevãr*, El a fost rãstignit prin
slãbiciune; dar trãieºte** prin puterea
lui Dumnezeu. Tot astfel ºi noi†
suntem slabi în El, dar, prin puterea
lui Dumnezeu, vom fi plini de viaþã cu
El faþã de voi.

*Filp. 2.7,8. 1 Pet. 3.8. **Rom. 6.4. †Cap. 10.3,4.

5. Pe voi înºivã încercaþi-vã* dacã
sunteþi în credinþã. Pe voi înºivã
încercaþi-vã. Nu recunoaºteþi voi cã**
Isus Hristos este în voi? Afarã numai
dacã sunteþi lepãdaþi†.

*1 Cor. 11.28. **Rom. 8.10. Gal. 4.19. †1 Cor. 9.27.

6. Dar trag nãdejde cã veþi recunoaºte
cã noi nu suntem lepãdaþi.
7. Totuºi ne rugãm lui Dumnezeu sã

nu faceþi nimic rãu; nu pentru ca sã
ne* putem arãta noi înºine primiþi, ci
ca sã faceþi ce este bine, chiar dacã noi
am trece drept lepãdaþi. *Cap. 6.9.

8. Cãci n-avem nici o putere împo-
triva adevãrului, ci pentru adevãr.
9. În adevãr, ne bucurãm când* noi

suntem slabi, iar voi sunteþi tari; ºi ne
rugãm pentru desãvârºirea** voastrã.

*1 Cor. 4.10. Cap. 11.30; 12.5,9,10. **1 Tes. 3.10.

10. Tocmai de aceea* vã scriu aceste
lucruri, când nu sunt de faþã, pentru ca,
atunci când voi fi de faþã, sã** nu mã
port cu asprime, potrivit cu† puterea pe
care mi-a dat-o Domnul pentru zidire,
iar nu pentru dãrâmare. *1 Cor. 4.21. 
Cap. 2.3; 10.2; 12.20,21. **Tit 1.13. †Cap. 10.8.

Urãri de sãnãtate
11. Încolo, fraþilor, fiþi* sãnãtoºi, desã-

vârºiþi-vã, îmbãrbãtaþi-vã, fiþi cu un
cuget, trãiþi în** pace, ºi Dumnezeul
dragostei ºi al pãcii va fi cu voi. 
*Rom. 12.16,18; 15.5. 1 Cor. 1.10. Filp. 2.2; 3.16. 1 Pet. 3.8.
**Rom. 15.33.

12. Spuneþi-vã unii altora sãnãtate*,
cu o sãrutare sfântã.

*Rom. 16.16. 1 Cor. 16.20. 1 Tes. 5.26. 1 Pet. 5.14.

13. Toþi sfinþii vã trimit sãnãtate.
14. Harul* Domnului Isus Hristos ºi

dragostea lui Dumnezeu, ºi împãrtã-
ºirea** Sfântului Duh sã fie cu voi cu
toþi! Amin. *Rom. 16.24. **Filp. 2.1.
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Urare

11. Pavel, apostol nu de la oameni,
nici* printr-un om, ci prin* Isus

Hristos ºi prin Dumnezeu Tatãl care†
L-a înviat din morþi, *Vers. 11,12. 
**Fapt. 9.6; 22.10,15,21; 26.16. Tit 1.3. †Fapt. 2.24.

2. ºi toþi fraþii care* sunt împreunã cu
mine, cãtre bisericile** Galatiei:

*Filp. 2.22; 4.21. **1 Cor. 16.1.

3. Har* ºi pace vouã de la Dumnezeu
Tatãl ºi de la Domnul nostru Isus
Hristos! *Rom. 1.7. 1 Cor. 1.3. 2 Cor. 1.2. 
Efes. 1.2. Filp. 1.2. Col. 1.2. 1 Tes. 1.1. 2 Tes. 1.2. 2 Ioan 3.

4. El* S-a dat pe Sine însuºi pentru
pãcatele noastre, ca sã ne smulgã din
acest** veac rãu, dupã voia Dum-
nezeului nostru ºi Tatãl.
*Mat. 20.28. Rom. 4.25. Cap. 2.20. Tit 2.14. **Isa. 65.17. Ioan
15.19; 17.14. Evr. 2.5; 6.5. 1 Ioan 5.19.

5. A Lui sã fie slava în vecii vecilor!
Amin.

Nestatornicia galatenilor
6. Mã mir cã treceþi aºa de repede de

la Cel ce v-a chemat prin harul lui
Hristos la o altã Evanghelie*. *Cap. 5.8.

7. Nu doar cã* este o altã Evanghelie;
dar sunt unii oameni care** vã tulburã
ºi voiesc sã rãstoarne Evanghelia lui
Hristos. *2 Cor. 11.4. **Fapt. 15.1,24. 
2 Cor. 2.17; 11.13. Cap. 5.10,12.

8. Dar, chiar dacã noi* înºine sau un
înger din cer ar veni sã vã propovãdu-
iascã o Evanghelie deosebitã de aceea
pe care v-am propovãduit-o noi, sã fie
anatema! *1 Cor. 16.22.

9. Cum am mai spus, o spun ºi acum:
dacã vã propovãduieºte cineva o Evan-
ghelie deosebitã* de aceea pe care aþi
primit-o, sã fie anatema!

*Deut. 4.2; 12.32. Prov. 30.6. Apoc. 22.18.

10. Caut* eu oare**, în clipa aceasta,
sã capãt bunãvoinþa oamenilor sau
bunãvoinþa lui Dumnezeu? Sau caut†
sã plac oamenilor? Dacã aº mai cãuta
sã plac oamenilor, n-aº fi robul lui
Hristos. *1 Tes. 2.4. **1 Sam. 24.7.  
Mat. 28.14. 1 Ioan 3.19. †1 Tes. 2.4. Iac. 4.4.

Evanghelia lui Pavel
11. Fraþilor*, vã mãrturisesc cã Evan-

ghelia propovãduitã de mine nu este
de obârºie omeneascã; *1 Cor. 15.1.

12. pentru cã n-am primit-o, nici* n-am

învãþat-o de la vreun om, ci prin**
descoperirea lui Isus Hristos.

*1 Cor. 15.1,3. Vers. 1. **Fapt. 9.1; 22.4; 26.11. Efes. 3.3. 
13. Aþi auzit, în adevãr, care era

purtarea mea de altãdatã, în religia
iudeilor. Cum, adicã, prigoneam peste*
mãsurã de mult Biserica lui Dumnezeu
ºi fãceam prãpãd** în ea;

*1 Tim. 1.13. **Fapt. 8.3.
14. ºi cum eram mai înaintat în religia

iudeilor decât mulþi din neamul meu, de
o vârstã cu mine. Eram însufleþit de o
râvnã* nespus de mare pentru datinile
strãmoºeºti**. *Fapt. 22.3; 26.9. 
Filp. 3.6. **Ier. 9.14. Mat. 15.2. Marc. 7.5.
15. Dar, când Dumnezeu – care* m-a

pus deoparte din pântecele maicii
mele ºi m-a chemat prin harul Sãu – a
gãsit cu cale *Isa. 49.1,5. Ier. 1.5. 
Fapt. 9.15; 13.2; 22.14,15. Rom. 1.1.
16. sã* descopere în mine pe Fiul

Sãu, ca sã-L vestesc** între Neamuri,
îndatã, n-am întrebat pe nici un om†,
*2 Cor. 4.6. **Fapt. 9.15; 22.21; 26.17,18. Rom. 11.13. Efes.
3.8. †Mat. 16.17. 1 Cor. 15.50. Efes. 6.12.
17. nici nu m-am suit la Ierusalim la

cei ce au fost apostoli înainte de mine,
ci m-am dus în Arabia. Apoi m-am
întors din nou la Damasc.
18. Dupã trei ani, m-am suit* la

Ierusalim sã fac cunoºtinþã cu Chifa ºi
am rãmas la el cincisprezece zile.

*Fapt. 9.26.
19. Dar n-am vãzut pe* nici un altul

dintre apostoli decât pe** Iacov, fratele
Domnului. *1 Cor. 9.5. **Mat. 13.55. Marc. 6.3.
20. În cele ce vã scriu, iatã*, înaintea

lui Dumnezeu, nu mint. *Rom. 9.1.
21. Dupã aceea* m-am dus în þinutu-

rile Siriei ºi Ciliciei. *Fapt. 9.30.
22. ªi eram încã necunoscut la faþã

bisericilor* lui Hristos** care sunt în
Iudeea. *1 Tes. 2.14. **Rom. 16.7.
23. Ele auzeau doar spunându-se:

„Cel ce ne prigonea odinioarã acum
propovãduieºte credinþa pe care cãuta
s-o nimiceascã odinioarã.”
24. ªi slãveau pe Dumnezeu din pri-

cina mea.

Încuviinþarea apostolilor

21. Dupã paisprezece ani, m-am*
suit din nou la Ierusalim împreunã

cu Barnaba; ºi am luat cu mine ºi pe
Tit. *Fapt. 15.2.

2. M-am suit, în urma unei desco-
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periri, ºi le-am* arãtat Evanghelia pe
care o propovãduiesc eu între Nea-
muri, îndeosebi celor mai cu vazã, ca
nu cumva sã alerg** sau sã fi alergat
în zadar. *Fapt. 15.12. **Filp. 2.16. 1 Tes. 3.5.

3. Nici chiar Tit, care era cu mine,
mãcar cã era grec, n-a fost silit sã se
taie împrejur 
4. din pricina fraþilor* mincinoºi,

furiºaþi ºi strecuraþi printre noi ca sã
pândeascã slobozenia** pe care o avem
în Hristos Isus, cu gând sã† ne aducã la
robie; *Fapt. 15.1,24. 2 Cor. 11.26. 
**Cap. 3.25; 5.1,13. †2 Cor. 11.20. Cap. 4.3,9.

5. noi nu ne-am supus ºi nu ne-am
potrivit lor nici o clipã mãcar, pentru
ca adevãrul* Evangheliei sã rãmânã
cu voi. *Vers. 14. Cap. 3.1; 4.16.

6. Cei* ce sunt socotiþi ca fiind ceva
– orice ar fi fost ei, nu-mi pasã:
Dumnezeu** nu cautã la faþa oame-
nilor – aceºtia, zic, ei cei cu vazã nu†
mi-au adãugat nimic.

*Cap. 6.3. **Fapt. 10.34. Rom. 2.11. †2 Cor. 12.11.

7. Ba dimpotrivã, când au vãzut* cã
mie îmi** fusese încredinþatã Evan-
ghelia pentru cei netãiaþi împrejur,
dupã cum lui Petru îi fusese încre-
dinþatã Evanghelia pentru cei tãiaþi
împrejur – *Fapt. 13.46. 
Rom. 1.5; 11.13. 1 Tim. 2.7. 2 Tim. 1.11. **1 Tes. 2.4.

8. cãci Cel ce fãcuse din Petru
apostolul celor tãiaþi împrejur, fãcuse*
ºi din mine apostolul Neamurilor** –

*Fapt. 9.15; 13.2; 22.21; 26.17,18. 1 Cor. 15.10.
Cap. 1.16. Col. 1.29. **Cap. 3.5.

9. ºi, când au cunoscut harul* care-mi
fusese dat, Iacov, Chifa ºi Ioan, care
sunt priviþi ca stâlpi**, mi-au dat mie ºi
lui Barnaba mâna dreaptã de însoþire, ca
sã mergem sã propovãduim: noi la
Neamuri, iar ei la cei tãiaþi împrejur.

*Mat. 16.18. Efes. 2.20. Apoc. 21.14. 
**Rom. 1.5; 12.3,6; 15.15. 1 Cor. 15.10. Efes. 3.8.

10. Ne-au spus numai sã ne aducem
aminte de cei sãraci, ºi chiar aºa* am
ºi cãutat sã fac.

*Fapt. 11.30; 24.17. Rom. 15.25. 1 Cor. 16.1. 2 Cor. 8;9.

Pavel înfruntã pe Petru
11. Dar*, când a venit Chifa în

Antiohia, i-am stat împotrivã, în faþã,
cãci era de osândit. *Fapt. 15.35.

12. În adevãr, înainte de venirea
unora de la Iacov, el* mânca împreunã
cu Neamurile; dar, când au venit ei, 
s-a ferit ºi a stat deoparte, de teama
celor tãiaþi împrejur. *Fapt. 10.28; 11.3.

13. Împreunã cu el au început sã se

prefacã ºi ceilalþi iudei, aºa cã pânã ºi
Barnaba a fost prins în laþul fãþãrniciei
lor.
14. Când i-am vãzut eu cã nu umblã

drept dupã adevãrul* Evangheliei, am
spus lui Chifa în faþa** tuturor:
„Dacã† tu, care eºti iudeu, trãieºti ca
Neamurile, ºi nu ca iudeii, cum sileºti
pe Neamuri sã trãiascã în felul iude-
ilor?” *Vers. 5. **1 Tim. 5.20. †Fapt. 10.28; 11.3.

15. Noi* suntem iudei din fire, iar nu
pãcãtoºi** dintre Neamuri.

*Fapt. 15.10,11. **Mat. 9.11. Efes. 2.3,12.

16. Totuºi, fiindcã ºtim* cã omul nu
este socotit neprihãnit prin faptele
Legii, ci** numai prin credinþa în Isus
Hristos, am crezut ºi noi în Hristos
Isus, ca sã fim socotiþi neprihãniþi prin
credinþa în Hristos, iar nu prin†
faptele Legii; pentru cã nimeni nu va
fi socotit neprihãnit prin faptele Legii.
*Fapt. 13.38,39. **Rom. 1.17; 3.22,28; 8.3. Cap. 3.24. Evr.
7.18,19. †Ps. 143.2. Rom. 3.20. Cap. 3.11.

17. Dar, dacã, în timp ce cãutãm sã
fim socotiþi neprihãniþi în Hristos, ºi
noi înºine am fi gãsiþi ca pãcãtoºi*,
este oare Hristos un slujitor al pãca-
tului? Nicidecum! *1 Ioan 3.8,9.

18. Cãci, dacã zidesc iarãºi lucrurile
pe care le-am stricat, mã arãt ca un
cãlcãtor de lege.
19. Cãci eu, prin* Lege, am** murit

faþã de Lege, ca sã trãiesc† pentru
Dumnezeu. *Rom. 8.2. **Rom. 6.14; 7.4,6. 
†Rom. 6.11. 2 Cor. 5.15. 1 Tes. 5.10. Evr. 9.14. 1 Pet. 4.2.

20. Am fost rãstignit* împreunã cu
Hristos, ºi trãiesc... dar nu mai trãiesc eu,
ci Hristos trãieºte în mine. ªi viaþa, pe
care o trãiesc acum în trup, o trãiesc** în
credinþa în Fiul lui Dumnezeu care m-a
iubit† ºi S-a dat pe Sine însuºi pentru
mine. *Rom. 6.6. Cap. 5.24; 6.14. 
**2 Cor. 5.15. 1 Tes. 5.10. 1 Pet. 4.2. †Cap. 1.4. Efes. 5.2. Tit
2.14.

21. Nu vreau sã fac zadarnic harul lui
Dumnezeu; cãci, dacã* neprihãnirea
se capãtã prin Lege, degeaba a murit
Hristos. *Cap. 3.21. Evr. 7.11. Rom. 11.6. Cap. 5.4.

Legea ºi credinþa

31. O, galateni nechibzuiþi! Cine* 
v-a fermecat** pe voi, înaintea ochilor

cãrora a fost zugrãvit Isus Hristos ca
rãstignit? *Cap. 5.7. **Cap. 2.14; 5.7.

2. Iatã numai ce voiesc sã ºtiu de la
voi: prin faptele Legii aþi primit voi
Duhul* ori** prin auzirea credinþei?
*Fapt. 2.38; 8.15; 10.47; 15.8. Vers. 14. Efes. 1.13. Evr. 6.4.
**Rom. 10.16,17.
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3. Sunteþi aºa de nechibzuiþi? Dupã
ce aþi început* prin Duhul, vreþi acum
sã sfârºiþi prin firea pãmânteascã**?

*Cap. 4.9. **Evr. 7.16; 9.10.

4. În zadar* aþi suferit voi atât de
mult? Dacã în adevãr, e în zadar!

*Evr. 10.35,36. 2 Ioan 8.

5. Cel ce* vã dã Duhul ºi face minuni
printre voi le face oare prin faptele
Legii sau prin auzirea credinþei?

*2 Cor. 3.8.

6. Tot aºa ºi „Avraam* a crezut pe
Dumnezeu, ºi credinþa aceasta i-a fost
socotitã ca neprihãnire.”

*Gen. 15.6. Rom. 4.3,9,21,22. Iac. 2.23.

7. Înþelegeþi ºi voi, dar, cã fii ai lui
Avraam sunt cei* ce au credinþã.

*Ioan 8.39. Rom. 4.11,12,16.

8. Scriptura, de asemenea, fiindcã
prevedea* cã Dumnezeu va socoti
neprihãnite pe Neamuri, prin credinþã,
a vestit mai dinainte lui Avraam
aceastã veste bunã: „Toate neamurile
vor fi binecuvântate în** tine.”

*Rom. 9.17. Vers. 22. **Gen. 12.3; 18.18; 22.18. Fapt. 3.25.

9. Aºa cã cei ce se bizuie pe credinþã
sunt binecuvântaþi împreunã cu Avraam
cel credincios.
10. Cãci toþi cei ce se bizuie pe

faptele Legii sunt sub blestem; pentru
cã este scris: „Blestemat* este oricine
nu stãruie în toate lucrurile scrise în
cartea Legii, ca sã le facã.”

*Deut. 27.26. Ier. 11.3.

11. ªi cã* nimeni nu este socotit
neprihãnit înaintea lui Dumnezeu, prin
Lege, este învederat, cãci „cel**
neprihãnit prin credinþã va trãi.”

*Cap. 2.16. **Hab. 2.4. Rom. 1.17. Evr. 10.38.

12. Însã* Legea nu se întemeiazã pe
credinþã; ci ea zice: „Cine** va face
aceste lucruri va trãi prin ele.”

*Rom. 4.4,5; 10.5,6; 11.6. **Lev. 18.5. Neem.
9.29. Ezec. 20.11. Rom. 10.5.

13. Hristos* ne-a rãscumpãrat din
blestemul Legii, fãcându-Se blestem
pentru noi – fiindcã este scris:
„Blestemat** e oricine este atârnat pe
lemn” –

*Rom. 8.3. 2 Cor. 5.21. Cap. 4.5. **Deut. 21.23.

14. pentru ca* binecuvântarea vestitã
lui Avraam sã vinã peste Neamuri, în
Hristos Isus, aºa ca, prin credinþã, noi
sã primim Duhul** fãgãduit.
*Rom. 4.9,16. **Isa. 32.15; 44.3. Ier. 31.33; 32.40. Ezec.
11.19; 36.27. Ioel 2.28,29. Zah. 12.10. Ioan 7.39. Fapt. 2.33.

Fãgãduinþa ºi Legea
15. Fraþilor, (vorbesc în felul oame-

nilor) un testament*, chiar al unui om,

odatã întãrit, totuºi nimeni nu-l
desfiinþeazã, nici nu-i mai adaugã
ceva. *Evr. 9.17.

16. Acum, fãgãduinþele au fost fãcute
„lui* Avraam ºi seminþei lui.” Nu zice:
„ºi seminþelor” (ca ºi cum ar fi vorba
de mai multe), ci ca ºi cum ar fi vorba
numai de una: „ºi seminþei tale”, adicã
Hristos**. *Gen. 12.3,7; 17.7. Vers. 8. 
**1 Cor. 12.12.

17. Iatã ce vreau sã zic: un testament pe
care l-a întãrit Dumnezeu mai înainte, nu
poate fi desfiinþat*, aºa ca fãgãduinþa sã
fie nimicitã de Legea venitã** dupã
patru sute treizeci de ani. *Exod 12.40,41.

**Rom. 4.13,14. Vers. 21.

18. Cãci, dacã moºtenirea* ar veni
din Lege, nu** mai vine din fãgã-
duinþã; ºi Dumnezeu printr-o fãgãdu-
inþã a dat-o lui Avraam.

*Rom. 8.17. **Rom. 4.14.

19. Atunci pentru ce este Legea? Ea* a
fost adãugatã din pricina cãlcãrilor de
lege, pânã când avea sã vinã „Sãmânþa**”
cãreia Îi fusese fãcutã fãgãduinþa; ºi a fost
datã† prin îngeri, prin mâna unui
mijlocitor††. *Ioan 15.22. Rom. 4.15; 5.20; 
7.8,13. 1 Tim. 1.9. **Vers. 16. †Fapt. 7.53. Evr. 2.2. ††Exod
20.19,21,22. Deut. 5.5,22,23,27,31. Ioan 1.17. Fapt. 7.38. 1
Tim. 2.5.

20. Dar mijlocitorul nu este mijlo-
citorul unei singure pãrþi, pe când*
Dumnezeu este unul singur.

*Rom. 3.29,30.

21. Atunci oare Legea este împotriva
fãgãduinþelor lui Dumnezeu? Nicide-
cum! Dacã* s-ar fi dat o Lege care sã
poatã da viaþa, într-adevãr, neprihã-
nirea ar veni din Lege. *Cap. 2.21.

22. Dar Scriptura a* închis totul**
sub pãcat, pentru ca† fãgãduinþa sã fie
datã celor ce cred prin credinþa în Isus
Hristos.

*Vers. 8. **Rom. 3.9,19,23; 11.32. †Rom. 4.11,12,16.

23. Înainte de venirea credinþei, noi
eram sub paza Legii, închiºi pentru
credinþa care trebuia sã fie desco-
peritã.
24. Astfel, Legea* ne-a fost un

îndrumãtor1 spre Hristos, ca** sã fim
socotiþi neprihãniþi prin credinþã.
*Mat. 5.17. Rom. 10.4. Col. 2.17. Evr. 9.9,10. **Mat. 5.17.
Fapt. 13.39. Cap. 2.16. 

25. Dupã ce a venit credinþa, nu mai
suntem sub îndrumãtorul acesta.
26. Cãci toþi* sunteþi fii ai lui Dum-

nezeu, prin credinþa în Hristos Isus.
*Ioan 1.12. Rom. 8.14-16. Cap. 4.5. 1 Ioan 3.1,2.
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27. Toþi* care aþi fost botezaþi pentru
Hristos v-aþi îmbrãcat cu** Hristos.

*Rom. 6.3. **Rom. 13.14.

28. Nu* mai este nici iudeu, nici
grec; nu mai este nici rob, nici slobod;
nu mai este nici parte bãrbãteascã, nici
parte femeiascã, fiindcã toþi sunteþi
una** în Hristos Isus. *Rom. 10.12. 
1 Cor. 12.13. Cap. 5.6. Col. 3.11. **Ioan 10.16; 17.20,21. Efes.
2.14-16; 4.4,15.

29. ªi, dacã* sunteþi ai lui Hristos,
sunteþi „sãmânþa” lui Avraam, moºte-
nitori** prin fãgãduinþã. *Gen. 21.10,12. 
Rom. 9.7. Evr. 11.18. **Rom. 8.17. Cap. 4.7,28. Efes. 3.6.

Moºtenitorul ºi credinþa

41. Dar, câtã vreme moºtenitorul este
nevârstnic, eu spun cã nu se deose-

beºte cu nimic de un rob, mãcar cã este
stãpân pe tot.
2. Ci este sub epitropi ºi îngrijitori,

pânã la vremea rânduitã de tatãl sãu.
3. Tot aºa ºi noi, când eram nevârst-

nici, eram* sub robia învãþãturilor
începãtoare ale lumii.

*Vers. 9. Cap. 2.4; 5.1. Col. 2.8,20. Evr. 9.10.

4. Dar, când* a venit împlinirea vremii,
Dumnezeu a trimis pe Fiul Sãu, nãscut**
din femeie†, nãscut sub Lege††,

*Gen. 49.10. Dan. 9.24. Marc. 1.15. Efes. 1.10. 
**Ioan 1.14. Rom. 1.3. Filp. 2.7. Evr. 2.14. †Gen. 3.15. Isa. 7.14.
Mica 5.3. Mat. 1.23. Luca 1.31; 2.7. ††Mat. 5.17. Luca 2.27.

5. ca sã* rãscumpere pe cei ce erau sub
Lege, pentru ca** sã cãpãtãm înfierea.
*Mat. 20.28. Cap. 3.13. Efes. 1.7. Tit 2.14. Evr. 9.12. 1 Pet.
1.18,19. **Ioan 1.12. Cap. 3.26. Efes. 1.5.

6. ªi, pentru cã sunteþi fii, Dumnezeu
ne-a trimis în inimã Duhul* Fiului Sãu
care strigã: „Ava”, adicã: „Tatã!”

*Rom. 5.5; 8.15.

7. Aºa cã nu mai eºti rob, ci fiu; ºi,
dacã* eºti fiu, eºti ºi moºtenitor, prin
Dumnezeu. *Rom. 8.16,17. Cap. 3.29.

Galatenii ºi învãþãtorii mincinoºi
8. Odinioarã, când nu cunoºteaþi* pe

Dumnezeu, eraþi robiþi** celor ce din
firea lor nu sunt dumnezei. *Efes. 2.12. 
1 Tes. 4.5. **Rom. 1.25. 1 Cor. 12.2. Efes. 2.11,12. 1 Tes. 1.9.

9. Dar acum, dupã ce* aþi cunoscut
pe Dumnezeu sau, mai bine zis, dupã
ce aþi fost cunoscuþi de Dumnezeu,
cum** vã mai întoarceþi iarãºi la acele
învãþãturi† începãtoare, slabe ºi sãrã-
cãcioase, cãrora vreþi sã vã supuneþi
din nou? *1 Cor. 8.3; 
13.12. 2 Tim. 2.19. **Cap. 3.3. Col. 2.20. †Rom. 8.3.

10. Voi pãziþi zile*, luni, vremi ºi ani.
*Rom. 14.5. Col. 2.16.

11. Mã tem sã* nu mã fi ostenit
degeaba pentru voi. *Cap. 2.2; 5.2,4. 1 Tes. 3.5.

12. Fraþilor, vã rog sã fiþi ca mine,
cãci ºi eu sunt ca voi. Nu* mi-aþi fãcut
nici o nedreptate. *2 Cor. 2.5.

13. Dimpotrivã, ºtiþi cã* în neputinþa
trupului v-am propovãduit Evanghelia
pentru întâia** datã.

*1 Cor. 2.3. 2 Cor. 11.30; 12.7,9. **Cap. 1.6.

14. ªi n-aþi arãtat nici dispreþ, nici
dezgust faþã de ceea ce era o ispitã pentru
voi în trupul meu; dimpotrivã, m-aþi
primit ca* pe un înger al lui Dumnezeu,
ca** pe însuºi Hristos Isus.

*2 Sam. 19.27. Zah. 12.8. Mal. 2.7.
**Mat. 10.40. Luca 10.16. Ioan 13.20. 1 Tes. 2.13.

15. Unde este, dar, fericirea voastrã?
Cãci vã mãrturisesc cã, dacã ar fi fost
cu putinþã, v-aþi fi scos pânã ºi ochii ºi
mi i-aþi fi dat.
16. M-am fãcut oare vrãjmaºul vostru

pentru cã* v-am spus adevãrul?
*Cap. 2.5,14.

17. Nu cu gând bun* sunt plini de râvnã
ei pentru voi, ci vor sã vã dezlipeascã de
noi, ca sã fiþi plini de râvnã faþã de ei.

*Rom. 10.2. 2 Cor. 11.2.

18. Este bine sã fii plin de râvnã
totdeauna pentru bine, nu numai când
sunt de faþã la voi.
19. Copilaºii mei*, pentru care iarãºi

simt durerile naºterii, pânã ce va lua
Hristos chip în voi!

*1 Cor. 4.15. Film. 10. Iac. 1.18.

20. O, cum aº vrea sã fiu acum de
faþã la voi ºi sã-mi schimb glasul; cãci
nu ºtiu ce sã mai cred!

Pilda Agarei ºi a Sarei
21. Spuneþi-mi voi, care voiþi sã fiþi

sub Lege, n-ascultaþi voi Legea?
22. Cãci este scris cã Avraam a avut

doi fii: unul* din roabã, ºi unul** din
femeia slobodã. *Gen. 16.15. **Gen. 21.2.

23. Dar cel din roabã s-a* nãscut în
chip firesc, iar** cel din femeia slobodã
s-a nãscut prin fãgãduinþã.

*Rom. 9.7,8. **Gen. 18.10,14; 21.1,2. Evr. 11.11.

24. Lucrurile acestea trebuie luate în
alt înþeles: acestea sunt douã legã-
minte: unul, de pe muntele Sinai*,
naºte pentru robie ºi este Agar –

*Deut. 23.2.

25. cãci Agar este muntele Sinai din
Arabia – ºi rãspunde Ierusalimului de
acum care este în robie împreunã cu
copiii sãi.
26. Dar Ierusalimul* cel de sus este

slobod, ºi el este mama noastrã.
*Isa. 2.2. Evr. 12.22. Apoc. 3.12; 21.2,10.
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27. Fiindcã este scris: „Bucurã-te*,
stearpo, care nu naºti deloc! Izbuc-
neºte de bucurie ºi strigã, tu, care nu
eºti în durerile naºterii! Cãci copiii
celei pãrãsite vor fi în numãr mai mare
decât copiii celei cu bãrbat.” *Isa. 54.1.

28. ªi voi, fraþilor, ca ºi Isaac, voi
sunteþi copii* ai fãgãduinþei.

*Fapt. 3.25. Rom. 9.8. Cap. 3.29.

29. ªi, cum s-a întâmplat atunci, cã
cel* ce se nãscuse în chip firesc
prigonea pe cel ce se nãscuse prin
Duhul, tot aºa** se întâmplã ºi acum.

*Gen. 21.9. **Cap. 5.11; 6.12.

30. Dar ce zice Scriptura*? „Izgo-
neºte** pe roabã ºi pe fiul ei; cãci
fiul† roabei nu va moºteni împreunã
cu fiul femeii slobode.”

*Cap. 3.8,22. **Gen. 21.10,12. †Ioan 8.35.

31. De aceea, fraþilor, noi nu suntem
copiii celei roabe, ci* ai femeii slo-
bode. Hristos ne-a izbãvit ca sã fim
slobozi. *Ioan 8.36. Cap. 5.1,13.

51. Rãmâneþi, dar, tari* ºi nu vã plecaþi
iarãºi sub** jugul robiei. *Ioan 8.32. 

Rom. 6.18. 1 Pet. 2.16. **Fapt. 15.10. Cap. 2.4; 4.9.

Slobozenia creºtinã
2. Iatã, eu, Pavel, vã spun cã, dacã*

vã veþi tãia împrejur, Hristos nu vã va
folosi la nimic. *Fapt. 15.1; 16.3.

3. ªi mãrturisesc iarãºi, încã o datã,
oricãrui om care primeºte tãierea
împrejur, cã* este dator sã împlineascã
toatã Legea. *Cap. 3.10.

4. Voi, care voiþi sã fiþi socotiþi
neprihãniþi prin Lege, v-aþi* despãrþit
de Hristos; aþi cãzut din** har.

*Rom. 9.31,32. Cap. 2.21. **Evr. 12.15.

5. Cãci noi, prin Duhul, aºteptãm*
prin credinþã nãdejdea neprihãnirii.

*Rom. 8.24,25. 2 Tim. 4.8.

6. Cãci*, în Isus Hristos, nici tãierea
împrejur, nici netãierea împrejur n-au
vreun preþ, ci credinþa** care lucreazã
prin dragoste. *1 Cor. 7.19. Cap. 3.28;  
6.15. Col. 3.11. **1 Tes. 1.3. Iac. 2.18,20,22.

7. Voi alergaþi* bine: cine** v-a tãiat
calea, ca sã n-ascultaþi de adevãr?

*1 Cor. 9.24. **Cap. 3.1.

8. Înduplecarea aceasta nu vine de la
Cel ce* v-a chemat. *Cap. 1.6.

9. Puþin* aluat face sã se dospeascã
toatã plãmãdeala. *1 Cor. 5.6; 15.33.

10. Eu*, cu privire la voi, am în
Domnul încrederea cã nu gândiþi alt-

fel. Dar cel** ce vã tulburã va† purta
osânda, oricine ar fi el.

*2 Cor. 2.3; 8.22. **Cap. 1.7. †2 Cor. 10.6.

11. Cât despre mine*, fraþilor, dacã mai
propovãduiesc tãierea împrejur, de ce**
mai sunt prigonit? Atunci pricina de
poticnire a crucii s-a dus†. *Cap. 6.12. 
**1 Cor. 15.30. Cap. 4.29; 6.17. †1 Cor. 1.23.

12. ªi* schilodeascã-se odatã cei
ce** vã tulburã! *Ios. 7.25. 1 Cor. 5.13. 
Cap. 1.8,9. **Fapt. 15.1,2,24.

Îndemn sã trãiascã în dragoste
13. Fraþilor, voi aþi fost chemaþi la

slobozenie. Numai nu faceþi din slo-
bozenie* o pricinã ca sã trãiþi pentru
firea pãmânteascã, ci** slujiþi-vã unii
altora în dragoste. *1 Cor. 8.9. 
1 Pet. 2.16. 2 Pet. 2.19. Iuda 4. **1 Cor. 9.19. Cap. 6.2.

14. Cãci toatã* Legea se cuprinde
într-o singurã poruncã: „Sã** iubeºti
pe aproapele tãu ca pe tine însuþi.”
*Mat. 7.12; 22.40. Iac. 2.8. **Lev. 19.18. Mat. 22.39. Rom.
13.8,9.

15. Dar, dacã vã muºcaþi ºi vã mâncaþi
unii pe alþii, luaþi seama sã nu fiþi nimiciþi
unii de alþii.

Faptele firii pãmânteºti ºi Duhul
16. Zic, dar: umblaþi* cârmuiþi de

Duhul ºi nu împliniþi poftele firii
pãmânteºti. *Rom. 6.12; 8.1,4,12; 13.14. 
Vers. 25. 1 Pet. 2.11.

17. Cãci firea* pãmânteascã pofteºte
împotriva Duhului, ºi Duhul împotriva
firii pãmânteºti: sunt lucruri potriv-
nice unele altora, aºa cã** nu puteþi
face tot ce voiþi.

*Rom. 7.23; 8.6,7. **Rom. 7.15,19.

18. Dacã* sunteþi cãlãuziþi de Duhul,
nu sunteþi sub Lege. *Rom. 6.14; 8.2.

19. ªi faptele* firii pãmânteºti sunt
cunoscute ºi sunt acestea: preacurvia,
curvia, necurãþia, desfrânarea,

*1 Cor. 3.3. Efes. 5.3. Col. 3.5. Iac. 3.14,15.

20. închinarea la idoli, vrãjitoria,
vrãjbile, certurile, zavistiile, mâniile,
neînþelegerile, dezbinãrile, certurile
de partide,
21. pizmele, uciderile, beþiile, îmbui-

bãrile ºi alte lucruri asemãnãtoare cu
acestea. Vã spun mai dinainte, cum am
mai spus, cã cei* ce fac astfel de lucruri
nu vor moºteni Împãrãþia lui Dumnezeu.

*1 Cor. 6.9. Efes. 5.5. Col. 3.6. Apoc. 22.15.

22. Roada* Duhului, dimpotrivã, este:
dragostea, bucuria, pacea, îndelunga
rãbdare, bunãtatea**, facerea de
bine†, credincioºia††, *Ioan 15.2. 
Efes. 5.9. **Col. 3.12. Iac. 3.17. †Rom. 15.14. ††1 Cor. 13.7.
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23. blândeþea, înfrânarea poftelor.
Împotriva* acestor lucruri nu este lege.

*1 Tim. 1.9.

24. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus
ºi-au rãstignit* firea pãmânteascã
împreunã cu patimile ºi poftele ei.

*Rom. 6.6; 13.14. Cap. 2.20. 1 Pet. 2.11.

25. Dacã* trãim prin Duhul, sã ºi
umblãm prin Duhul. *Rom. 8.4,5. Vers. 16.

26. Sã* nu umblãm dupã o slavã
deºartã, întãrâtându-ne unii pe alþii ºi
pizmuindu-ne unii pe alþii. *Filp. 2.3.

61. Fraþilor, chiar dacã* un om ar cãdea
deodatã în vreo greºealã, voi, care

sunteþi duhovniceºti**, sã-l ridicaþi cu†
duhul blândeþii. ªi ia seama la tine însuþi,
ca†† sã nu fii ispitit ºi tu. *Rom. 14.1; 
15.1. Evr. 12.13. Iac. 5.19. **1 Cor. 2.15; 3.1. †1 Cor. 4.21. 2
Tes. 3.15. 2 Tim. 2.25. ††1 Cor. 7.5,10,12.

2. Purtaþi-vã* sarcinile unii altora ºi
veþi împlini astfel legea** lui Hristos.
*Rom. 15.1. Cap. 5.13. 1 Tes. 5.14. **Ioan 13.14,15,34; 15.12.
Iac. 2.8. 1 Ioan 4.21.

3. Dacã* vreunul crede cã este ceva,
mãcar cã nu este nimic**, se înºalã
singur.

*Rom. 12.3. 1 Cor. 8.2. Cap. 2.6. **2 Cor. 3.5; 22.11.

4. Fiecare* sã-ºi cerceteze fapta lui,
ºi atunci va avea cu ce sã se laude
numai în ce-l priveºte pe el, ºi nu** cu
privire la alþii;

*1 Cor. 11.28. 2 Cor. 13.5. **Luca 18.11.

5. cãci fiecare* îºi va purta sarcina
lui însuºi. *Rom. 2.6. 1 Cor. 3.8.

6. Cine* primeºte învãþãtura în Cuvânt
sã facã parte din toate bunurile lui ºi
celui ce-l învaþã. *Rom. 15.27. 1 Cor. 9.11,14.

7. Nu* vã înºelaþi: „Dumnezeu** nu
Se lasã sã fie batjocorit.” Ce† seamãnã
omul, aceea va ºi secera.

*1 Cor. 6.9; 15.33. **Iov 13.9. †Luca
16.25. Rom. 2.6. 2 Cor. 9.6.

8. Cine* seamãnã în firea lui pãmân-
teascã va secera din firea pãmânteascã

putrezirea; dar cine seamãnã în Duhul
va secera din Duhul viaþa veºnicã.
*Iov 4.8. Prov. 11.18; 22.8. Osea 8.7; 10.12. Rom. 8.13. Iac. 3.18.

9. Sã* nu obosim în facerea binelui;
cãci, la vremea potrivitã, vom secera,
dacã** nu vom cãdea de obosealã.
*1 Cor. 15.58. 2 Tes. 3.13. **Mat. 24.13. Evr. 3.6,14; 10.36;
12.3,5. Apoc. 2.10.

10. Aºadar*, cât avem prilej, sã**
facem bine la toþi, ºi mai ales fraþilor†
în credinþã. *Ioan 9.4; 12.35. **1 Tes. 5.15.  
1 Tim. 6.18. Tit 3.8. †Efes. 2.19. Evr. 3.6.

11. Uitaþi-vã cu ce slove mari v-am
scris, cu însãºi mâna mea!
12. Toþi cei ce umblã dupã plãcerea

oamenilor vã* silesc sã primiþi tãierea
împrejur, numai** ca sã nu sufere† ei
prigonire pentru crucea lui Hristos.

*Cap. 2.3,14. **Filp. 3.18. †Cap. 5.11.

13. Cãci nici ei, care au primit tãierea
împrejur, nu pãzesc Legea; ci voiesc
doar ca voi sã primiþi tãierea împrejur,
pentru ca sã se laude ei cu trupul
vostru.
14. În ce mã priveºte*, departe de

mine gândul sã mã laud cu altceva
decât cu crucea Domnului nostru Isus
Hristos, prin care lumea este rãstig-
nitã** faþã de mine, ºi eu faþã de lume!

*Filp. 3.3,7,8. **Rom. 6.6. Cap. 2.20.

15. Cãci, în* Hristos Isus, nici tãierea
împrejur, nici netãierea împrejur nu
sunt nimic, ci a fi o fãpturã** nouã.

*1 Cor. 7.19. Cap. 5.6. Col. 3.11. **2 Cor. 5.17.

16. ªi* peste toþi cei ce vor umbla
dupã** dreptarul acesta ºi peste Israelul†
lui Dumnezeu sã fie pace ºi îndurare!

*Ps. 125.5. **Filp. 3.16. †Rom. 2.29;
4.12; 9.6-8. Cap. 3.7,9,29. Filp. 3.3

17. De acum încolo nimeni sã nu mã
mai necãjeascã pentru cã port* sem-
nele Domnului Isus pe trupul meu.

*2 Cor. 1.5; 4.10; 11.23. Cap. 5.11. Col. 1.24.

18. Fraþilor, harul* Domnului nostru
Isus Hristos sã fie cu duhul vostru!
Amin. *2 Tim. 4.22. Film. 25.
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11. Pavel, apostol al lui Isus Hristos,
prin* voia lui Dumnezeu, cãtre

sfinþii** care sunt în Efes ºi† credin-
cioºii în Hristos Isus: *2 Cor. 1.1. 
**Rom. 1.7. 2 Cor. 1.1. †1 Cor. 4.17. Cap. 6.21. Col. 1.2.

2. Har* ºi pace de la Dumnezeu, Tatãl
nostru, ºi de la Domnul Isus Hristos.

*Gal. 1.3. Tit 1.4.

3. Binecuvântat* sã fie Dumnezeu,
Tatãl Domnului nostru Isus Hristos,
care ne-a binecuvântat cu tot felul de
binecuvântãri duhovniceºti, în locurile
cereºti, în Hristos. *2 Cor. 1.3. 1 Pet. 1.3.

4. În El, Dumnezeu ne-a* ales înainte**
de întemeierea lumii, ca sã fim† sfinþi

EPISTOLA LUI PAVEL CÃTRE EFESENI

ºi fãrã prihanã înaintea Lui, dupã ce,
în dragostea Lui, *Rom. 8.28. 
2 Tes. 2.13. 2 Tim. 1.9. Iac. 2.5. 1 Pet. 1.2; 2.9. **1 Pet. 1.2,20.
†Luca 1.75. Cap. 2.10; 5.27. Col. 1.22. 1 Tes. 4.7. Tit 2.12.

5. ne-a rânduit mai* dinainte sã fim
înfiaþi** prin Isus Hristos, dupã† buna
plãcere a voii Sale, *Rom. 8.29,30. 
Vers. 11. **Ioan 1.12. Rom. 8.15. 2 Cor. 6.18. Gal. 4.5. 1 Ioan
3.1. †Mat. 11.26. Luca 12.32. 1 Cor. 1.21. Vers. 9.

6. spre lauda slavei harului Sãu pe*
care ni l-a dat în Preaiubitul Lui**.

*Rom. 3.24; 5.15. **Mat. 3.17; 17.5. Ioan 3.35; 10.17.

7. În* El avem rãscumpãrarea, prin
sângele Lui, iertarea pãcatelor, dupã
bogãþiile** harului Sãu *Fapt. 20.28. 
Rom. 3.24. Col. 1.14. Evr. 9.12. 1 Pet. 1.18,19. Apoc. 5.9.
**Rom. 2.4; 3.24; 9.23. Cap. 2.7; 3.8,16. Filp. 4.19.

8. pe care l-a rãspândit din belºug
peste noi, prin orice fel de înþelep-
ciune ºi de pricepere;
9. cãci a binevoit sã ne descopere*

taina voii Sale, dupã planul pe care-l**
alcãtuise în Sine însuºi,

*Rom. 16.25. Cap. 3.4,9. Col. 1.26. **Cap. 3.11. 2 Tim. 1.9.

10. ca sã-l aducã la îndeplinire la
împlinirea* vremilor, spre** a-ªi uni
iarãºi într-unul, în Hristos, toate†
lucrurile: cele din ceruri ºi cele de pe
pãmânt. *Gal. 4.4. Evr. 1.2; 9.10. 1 Pet. 1.20. **1 Cor.

3.22,23; 11.3. Cap. 2.15; 3.15. †Filp. 2.9,10. Col. 1.20.

11. În El* am fost fãcuþi ºi moºteni-
tori, fiind rânduiþi mai** dinainte,
dupã† hotãrârea Aceluia care face
toate dupã sfatul voii Sale,
*Fapt. 20.32; 26.18. Rom. 8.17. Col. 1.12; 3.24. Tit 3.7. Iac.
2.5. 1 Pet. 1.4. **Vers. 5. †Isa. 46.10,11.

12. ca* sã slujim de laudã slavei Sale,
noi, care** mai dinainte am nãdãjduit
în Hristos. *Vers. 6,14. 2 Tes. 2.13. **Iac. 1.18.

13. ªi voi, dupã ce aþi auzit Cuvântul*
adevãrului (Evanghelia mântuirii voas-
tre), aþi crezut în El ºi aþi fost pe-
cetluiþi cu** Duhul Sfânt care fusese
fãgãduit

*Ioan 1.17. 2 Cor. 6.7. **2 Cor. 1.22. Cap. 4.30.

14. ºi care* este o arvunã a moºtenirii
noastre, pentru** rãscumpãrarea celor†
câºtigaþi de Dumnezeu, spre†† lauda
slavei Lui. *2 Cor. 1.22; 5.5. **Luca 21.28. 
Rom. 8.32. Cap. 4.30. †Fapt. 20.28. ††Vers. 6,12. 1 Pet. 2.9.

15. De aceea ºi eu, de când am auzit*
despre credinþa în Domnul Isus care
este în voi ºi despre dragostea voastrã
pentru toþi sfinþii, *Col. 1.4. Film. 5.

16. nu* încetez sã aduc mulþumiri
pentru voi, când vã pomenesc în rugã-
ciunile mele.

*Rom. 1.9. Filp. 1.3,4. Col. 1.3. 1 Tes. 1.2. 2 Tes. 1.3.

17. ªi mã rog ca Dumnezeul* Dom-
nului nostru Isus Hristos, Tatãl slavei,
sã** vã dea un duh de înþelepciune ºi
de descoperire, în cunoaºterea Lui,

*Ioan 20.17. **Col. 1.9.

18. ºi sã vã lumineze ochii* inimii ca
sã pricepeþi care este nãdejdea**
chemãrii Lui, care este bogãþia slavei
moºtenirii† Lui în sfinþi 

*Fapt. 26.18. **Cap. 2.12; 4.4. †Vers. 11.

19. ºi care este faþã de noi, credin-
cioºii, nemãrginita mãrime a puterii
Sale, dupã* lucrarea puterii tãriei Lui,

*Cap. 3.7. Col. 1.29; 2.12.

20. pe care a desfãºurat-o în Hristos,
prin faptul cã L-a înviat* din morþi ºi
L-a pus** sã ºadã la dreapta Sa, în
locurile cereºti, *Fapt. 2.24,33. 
**Ps. 110.1. Fapt. 7.55,56. Col. 3.1. Evr. 1.3; 10.12.

21. mai* presus de orice domnie**,
de orice stãpânire, de orice putere, de
orice dregãtorie ºi de orice nume care
se poate numi, nu numai în veacul
acesta, ci ºi în cel viitor. *Filp. 2.9,10. 
Col. 2.10. Evr. 1.4. **Rom. 8.38. Col. 1.16; 2.15.

22. El I-a pus totul* sub picioare ºi
L-a dat cãpetenie** peste toate lucru-
rile, Bisericii, *Ps. 8.6. Mat. 28.18. 
1 Cor. 15.27. Evr. 2.8. **Cap. 4.15,16. Col. 1.18. Evr. 2.7.

23. care* este trupul Lui, plinãtatea**
Celui ce† îndeplineºte totul în toþi.
*Rom. 12.5. **1 Cor. 12.12,27. †Cap. 4.12; 5.23,30. Col.
1.18,24.

21. Voi* eraþi** morþi în greºelile ºi
în pãcatele voastre 

*Ioan 5.24. Col. 2.13. **Vers. 5. Cap. 4.18.

2. în* care trãiaþi odinioarã, dupã
mersul lumii acesteia, dupã domnul**
puterii vãzduhului, a duhului care
lucreazã acum în fiii neascultãrii†.
*1 Cor. 6.11. Cap. 4.22. Col. 1.21; 3.7. 1 Ioan 5.19. **Cap.
6.12. †Cap. 5.6. Col. 3.6.

3. Între* ei eram ºi noi toþi odinioarã,
când trãiam în poftele** firii noastre
pãmânteºti, când fãceam voile firii
pãmânteºti ºi ale gândurilor noastre ºi
eram† din fire copii ai mâniei, ca ºi
ceilalþi.

*Tit 3.3. 1 Pet. 4.3. **Gal. 5.16. †Ps. 51.5. Rom. 5.12,14.

4. Dar Dumnezeu, care este bogat* în
îndurare, pentru dragostea cea mare cu
care ne-a iubit, *Rom. 10.12. Vers. 7. Cap. 1.7. 

5. mãcar* cã eram morþi în greºelile
noastre, ne-a** adus la viaþã împreunã
cu Hristos (prin har sunteþi mântuiþi).

*Rom. 5.6,8,10. Vers. 1. **Rom. 6.4,5. Col. 2.12,13; 3.1.

6. El ne-a înviat împreunã ºi ne-a
pus sã ºedem împreunã în locurile
cereºti*, în Hristos Isus, *Cap. 1.20.
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7. ca sã arate în veacurile viitoare
nemãrginita bogãþie a harului Sãu, în
bunãtatea* Lui faþã de noi în Hristos
Isus. *Rom. 3.24. Tit 3.4. 

8. Cãci* prin har aþi fost mântuiþi,
prin** credinþã. ªi aceasta nu vine de
la voi; ci este darul† lui Dumnezeu.
*Vers. 5. **Rom. 4.16. 2 Tim. 1.9. †Mat. 16.17. Ioan 6.44,65.
Rom. 10.14,15,17. Cap. 1.19. Filp. 1.29.

9. Nu* prin fapte, ca sã nu se laude
nimeni. *Rom. 3.20,27,28; 4.2; 9.11; 11.6.  
1 Cor. 1.29-31. 2 Tim. 1.9. Tit 3.5.

10. Cãci noi suntem lucrarea* Lui ºi
am fost zidiþi în Hristos Isus pentru
faptele bune pe care le-a** pregãtit
Dumnezeu mai dinainte, ca sã umblãm
în ele. *Deut. 32.6. Ps. 100.3. 
Isa. 19.25; 29.23; 44.21. Ioan 3.3,5. 1 Cor. 3.9. 2 Cor. 5.5,17.
Cap. 4.24. Tit 2.14. **Cap. 1.4.

11. De aceea, voi, care altãdatã eraþi
Neamuri din naºtere, numiþi netãiaþi
împrejur de cãtre aceia care se cheamã
tãiaþi împrejur, ºi care sunt tãiaþi
împrejur în trup* de mâna omului:

*1 Cor. 12.2. Cap. 5.8. Col. 1.21; 2.13.

12. aduceþi-vã aminte* cã în vremea
aceea** eraþi fãrã Hristos, fãrã† drept
de cetãþenie în Israel, strãini de legã-
mintele†† fãgãduinþei, fãrã*† nãdejde
ºi fãrã†* Dumnezeu în lume.
*Rom. 2.28,29. Col. 2.11. **Cap. 4.18. Col. 1.21. †Ezec. 13.9.
Ioan 10.16. ††Rom. 9.4,8. *†1 Tes. 4.13. †*Gal. 4.8. 1 Tes. 4.5.

13. Dar acum*, în Hristos Isus, voi,
care odinioarã eraþi depãrtaþi**, aþi
fost apropiaþi prin sângele lui Hristos.

*Gal. 3.28. **Fapt. 2.39. Vers. 17.

14. Cãci El* este pacea noastrã care
din doi a** fãcut unul ºi a surpat zidul
de la mijloc care-i despãrþea, 
*Mica 5.5. Ioan 16.33. Fapt. 10.36. Rom. 5.1. Col. 1.20.
**Ioan 10.16. Gal. 3.28.

15. ºi, în trupul Lui, a înlãturat*
vrãjmãºia** dintre ei, Legea poruncilor,
în orânduirile ei, ca sã facã pe cei doi
sã fie în El însuºi un singur om† nou,
fãcând astfel pace;
*Col. 2.14,20. **Col. 1.22. †2 Cor. 5.17. Gal. 6.15. Cap. 4.24.

16. ºi a împãcat* pe cei doi cu
Dumnezeu într-un singur trup, prin
cruce, prin care a nimicit** vrãjmãºia.

*Col. 1.20-22. **Rom. 6.6; 8.3. Col. 2.14.

17. El a venit astfel* sã aducã vestea
bunã a pãcii vouã, celor ce eraþi
departe, ºi pace celor** ce erau
aproape. *Isa. 57.19. Zah. 9.10. 
Fapt. 2.39; 10.36. Rom. 5.1. Vers. 13,14. **Ps. 148.14.

18. Cãci, prin* El, ºi unii ºi alþii
avem intrare la Tatãl, într-un** Duh.
*Ioan 10.9; 14.6. Rom. 5.2. Cap. 3.12. Evr. 4.16; 10.19,20. 
1 Pet. 3.18. **1 Cor. 12.13. Cap. 4.4.

19. Aºadar, voi nu mai sunteþi nici
strãini, nici oaspeþi ai casei, ci sunteþi
împreunã cetãþeni* cu sfinþii, oameni
din casa** lui Dumnezeu,

*Filp. 3.20. Evr. 12.22,23. **Gal. 6.10. Cap. 3.15.

20. fiind zidiþi* pe** temelia aposto-
lilor† ºi prorocilor, piatra†† din capul
unghiului fiind Isus Hristos.
*1 Cor. 3.9,10. Cap. 4.12. 1 Pet. 2.4,5. **Mat. 16.18. Gal. 2.9.
Apoc. 21.14. †1 Cor. 12.28. Cap. 4.11. ††Ps. 118.22. Isa.
28.16. Mat. 21.42.

21. În El* toatã clãdirea, bine înche-
gatã, creºte ca sã fie un Templu**
sfânt în Domnul.

*Cap. 4.15,16. **1 Cor. 3.17; 6.19. 2 Cor. 6.16.

22. ªi prin* El ºi voi sunteþi zidiþi
împreunã, ca sã fiþi un locaº al lui
Dumnezeu, prin Duhul. *1 Pet. 2.5.

31. Iatã de ce eu, Pavel, întemniþatul*
lui Isus Hristos pentru** voi,

Neamurilor... *Fapt. 21.33; 28.17,20. Cap. 4.1; 
6.20. Filp. 1.7,13,14,16. Col. 4.3,18. 2 Tim. 1.8; 2.9. Film.
1,11. **Gal. 5.9. Col. 1.24. 2 Tim. 2.10.

2. (Dacã cel puþin aþi auzit de
isprãvnicia* harului lui** Dumnezeu
care mi-a fost datã faþã de voi.
*Rom. 1.5; 11.13. 1 Cor. 4.1. Cap. 4.7. Col. 1.25. **Fapt. 9.15;
13.2. Rom. 12.3. Gal. 1.16. Vers. 8.

3. Prin* descoperire** dumnezeiascã
am† luat cunoºtinþã de taina aceasta
despre care†† v-am scris în puþine
cuvinte. *Fapt. 22.17,21; 26.17,18. 
**Gal. 1.12. †Rom. 16.25. Col. 1.26,27. ††Cap. 1.9,10.

4. Citindu-le, vã puteþi închipui pri-
ceperea pe care o am eu despre* taina
lui Hristos, *1 Cor. 4.1. Cap. 6.19.

5. care* n-a fost fãcutã cunoscut
fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în
felul cum** a fost descoperitã acum
sfinþilor apostoli ºi proroci ai lui
Hristos, prin Duhul.

*Fapt. 10.28. Rom. 16.25. Vers. 9. **Cap. 2.20.

6. Cã, adicã, Neamurile sunt* împre-
unã moºtenitoare cu noi, alcãtuiesc**
un singur trup cu noi ºi iau parte† cu
noi la aceeaºi fãgãduinþã în Hristos
Isus, prin Evanghelia aceea,

*Gal. 3.28,29. Cap. 2.14. **Cap. 2.15,16. †Gal. 3.14.

7. al cãrei* slujitor am fost fãcut eu,
dupã** darul harului lui Dumnezeu
dat mie prin lucrarea† puterii Lui.
*Rom. 15.16. Col. 1.23,25. **Rom. 1.5. †Rom. 15.18. Cap.
1.19. Col. 1.29.

8. Da, mie*, care sunt cel mai
neînsemnat dintre toþi sfinþii, mi-a fost
dat harul acesta sã** vestesc Neamu-
rilor bogãþiile† nepãtrunse ale lui
Hristos *1 Cor. 15.9. 1 Tim. 1.13,15. 
**Gal. 1.16; 2.8. 1 Tim. 2.7. 2 Tim. 1.11. †Cap. 1.7. Col. 1.27.
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9. ºi sã pun în luminã înaintea tuturor
care este isprãvnicia acestei taine*,
ascunse** din veacuri în Dumnezeu,
care† a fãcut toate lucrurile;
*Vers. 3. Cap. 1.9. **Rom. 16.25. Vers. 5. 1 Cor. 2.7. Col.
1.26. †Ps. 33.6. Ioan 1.3. Col. 1.16. Evr. 1.2.
10. pentru ca* domniile ºi stãpânirile**

din locurile cereºti sã† cunoascã azi,
prin Bisericã, înþelepciunea nespus de
feluritã a lui Dumnezeu, *1 Pet. 1.12. 
**Rom. 8.38. Cap. 1.21. Col. 1.6. 1 Pet. 3.22. †1 Cor. 2.7. 1
Tim. 3.16.
11. dupã* planul veºnic pe care l-a

fãcut în Hristos Isus, Domnul nostru.
*Cap. 1.9.

12. În El avem, prin credinþa în El,
slobozenia ºi apropierea* de Dumnezeu
cu** încredere. *Cap. 2.18. **Evr. 4.16.
13. Vã rog iarãºi* sã nu vã pierdeþi

cumpãtul din pricina necazurilor mele
pentru** voi: aceasta este† slava
voastrã.)

*Fapt. 14.22. Filp. 1.14. 1 Tes. 3.3. **Vers. 1. †2 Cor. 1.6.
14. ... Iatã de ce, zic, îmi plec genun-

chii înaintea Tatãlui Domnului nostru
Isus Hristos,
15. din care îºi trage numele orice*

familie, în ceruri ºi pe pãmânt,
*Cap. 1.10. Filp. 2.9-11.

16. ºi-L rog ca, potrivit cu* bogãþia
slavei Sale, sã** vã facã sã vã întãriþi
în putere, prin Duhul Lui, în omul†
dinãuntru, *Rom. 9.23. Cap. 1.7. Filp. 4.19. 
Col. 1.27. **Cap. 6.10. Col. 1.11. †Rom. 7.22. 2 Cor. 4.16.
17. aºa încât* Hristos sã locuiascã în

inimile voastre prin credinþã; pentru
ca**, având rãdãcina ºi temelia pusã
în dragoste, *Ioan 14.23. Cap. 2.22. **Col. 1.23; 2.7.
18. sã* puteþi pricepe împreunã cu

toþi sfinþii care** este lãrgimea,
lungimea, adâncimea ºi înãlþimea;

*Cap. 1.18. **Rom. 10.3,11,12.
19. ºi sã cunoaºteþi dragostea lui

Hristos care întrece orice cunoºtinþã,
ca sã ajungeþi plini de* toatã plinã-
tatea lui Dumnezeu.

*Ioan 1.16. Cap. 1.23. Col. 2.9,10.
20. Iar a Celui* ce, prin** puterea

care lucreazã în noi, poate sã facã
nespus† mai mult decât cerem sau
gândim noi,

*Rom. 16.25. Iuda 24. **1 Cor. 2.9. †Vers. 7. Col. 1.29.
21. a Lui* sã fie slava în Bisericã ºi

în Hristos Isus, din neam în neam, în
vecii vecilor! Amin.

*Rom. 11.36; 16.27. Evr. 13.21.

41. Vã sfãtuiesc, dar, eu*, cel întem-
niþat pentru Domnul, sã vã purtaþi**

într-un chip vrednic de chemarea pe
care aþi primit-o,

*Cap. 3.1. Film. 1,9. **Filp. 1.27. Col. 1.10. 1 Tes. 1.12.

2. cu* toatã smerenia ºi blândeþea, cu
îndelungã rãbdare; îngãduiþi-vã unii
pe alþii în dragoste 

*Fapt. 20.19. Gal. 5.22,23. Col. 3.12,13.

3. ºi cãutaþi sã pãstraþi unirea Duhului,
prin legãtura pãcii*. *Col. 3.14.

4. Este un* singur trup, un** singur
Duh, dupã cum ºi voi aþi fost chemaþi
la o singurã nãdejde† a chemãrii
voastre. *Rom. 12.5. 1 Cor. 12.12,13.  
Cap. 2.16. **1 Cor. 12.4,11. †Cap. 1.18. 

5. Este un* singur Domn, o** singurã
credinþã, un singur botez†.
*1 Cor. 1.13; 8.6; 12.5. 2 Cor. 11.4. **Vers. 13. Iuda. 3. †Gal.
3.27,28. Evr. 6.6.

6. Este un* singur Dumnezeu ºi Tatã
al tuturor**, care este mai presus de
toþi, care lucreazã prin toþi ºi care este
în toþi. *Mal. 2.10. 1 Cor. 8.6; 12.6. **Rom. 11.36.

7. Dar fiecãruia* din noi harul i-a
fost dat dupã mãsura darului lui
Hristos. *Rom. 12.3,6. 1 Cor. 12.11.

8. De aceea este zis: „S-a suit* sus,
a** luat robia roabã ºi a dat daruri
oamenilor.” *Ps. 68.18. Iuda 5,12. Col. 2.15.

9. ªi* acest: „S-a suit” ce înseamnã
decât cã înainte Se coborâse în pãrþile mai
de jos ale pãmântului? *Ioan 3.13; 6.33,62.

10. Cel ce S-a coborât este acelaºi cu
Cel ce S-a* suit mai presus de toate
cerurile ca** sã umple toate lucrurile.

*Fapt. 1.9,11. 1 Tim. 3.16. Evr. 4.14; 7.26; 8.1;
9.24. **Fapt. 2.33.

11. ªi El* a dat pe unii apostoli; pe
alþii, proroci; pe alþii, evangheliºti**;
pe alþii, pãstori† ºi învãþãtori††,
*1 Cor. 12.28. Cap. 2.20. **Fapt. 21.8. 2 Tim. 4.5. †Fapt.
20.28. ††Rom. 12.7.

12. pentru* desãvârºirea sfinþilor, în
vederea lucrãrii de slujire, pentru**
zidirea trupului† lui Hristos,

*1 Cor. 12.7. **1 Cor. 14.26. †Cap. 1.23. Col. 1.24.

13. pânã vom ajunge toþi la unirea
credinþei ºi* a cunoºtinþei Fiului lui
Dumnezeu, la starea de om mare**, la
înãlþimea staturii plinãtãþii lui Hristos;

*Col. 2.2. **1 Cor. 14.20. Col. 1.28.

14. ca sã nu mai fim copii*, plutind**
încoace ºi încolo, purtaþi de orice
vânt† de învãþãturã, prin viclenia
oamenilor ºi prin ºiretenia lor în†† mij-
loacele de amãgire; *Isa. 28.9. 1 Cor. 14.20. 
**Evr. 13.9. †Mat. 11.7. ††Rom. 16.18. 2 Cor. 2.17.

15. ci, credincioºi* adevãrului, în dra-
goste, sã** creºtem în toate privinþele,
ca sã ajungem la Cel† ce este Capul,
Hristos. *Zah. 8.16. 2 Cor. 4.2. 
Vers. 25. 1 Ioan 3.18. **Cap. 1.22; 2.21. †Col. 1.18.

16. Din* El tot trupul, bine înche-
gat ºi strâns legat, prin ceea ce dã fie-
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care încheieturã, îºi primeºte creºterea,
potrivit cu lucrarea fiecãrei pãrþi în
mãsura ei, ºi se zideºte în dragoste.

*Col. 2.19.
17. Iatã, dar, ce vã spun ºi mãrtu-

risesc eu în Domnul: sã* nu mai trãiþi
cum trãiesc pãgânii în** deºertãciunea
gândurilor lor,

*Vers. 22. Cap. 2.1-3. Col. 3.7. 1 Pet. 4.3. **Rom. 1.21.
18. având mintea întunecatã*, fiind

strãini** de viaþa lui Dumnezeu, din
pricina neºtiinþei în care se aflã în
urma împietririi† inimii lor.

*Fapt. 26.18. **Cap. 2.12. Gal. 4.8. 1 Tes. 4.5. †Rom. 1.21.
19. Ei* ºi-au pierdut orice pic de

simþire, s-au** dedat la desfrânare ºi
sãvârºesc cu lãcomie orice fel de
necurãþie. *1 Tim. 4.2. **Rom. 1.24,26. 1 Pet. 4.3.
20. Dar voi n-aþi învãþat aºa pe

Hristos;
21. dacã*, cel puþin, L-aþi ascultat ºi

dacã, potrivit adevãrului care este în
Isus, aþi fost învãþaþi *Cap. 1.13.
22. cu privire la felul vostru de viaþã

din trecut, sã* vã dezbrãcaþi de omul**
cel vechi care se stricã dupã† poftele
înºelãtoare;
*Col. 2.11; 3.8,9. Evr. 12.1. 1 Pet. 2.1. **Rom. 6.6. Vers. 17.
Cap. 2.2,3. Col. 3.7. †1 Pet. 4.3.
23. ºi sã vã înnoiþi* în duhul minþii

voastre, *Rom. 12.2. Col. 3.10.
24. ºi sã* vã îmbrãcaþi în omul cel nou,

fãcut** dupã chipul lui Dumnezeu, de o
neprihãnire ºi sfinþenie pe care o dã
adevãrul. *Rom. 6.4. 2 Cor. 5.17.
Gal. 6.15. Cap. 6.11. Col. 3.10. **Cap. 2.10.
25. De aceea, lãsaþi-vã de minciunã:

„Fiecare dintre voi sã spunã* aproa-
pelui sãu adevãrul”, pentru cã sun-
tem** mãdulare unii altora.

*Zah. 8.16. Vers. 15. Col. 3.9. **Rom. 12.5.

26. „Mâniaþi-vã*, ºi nu pãcãtuiþi.” Sã
n-apunã soarele peste mânia voastrã 

*Ps. 4.4; 37.8.

27. ºi sã nu* daþi prilej diavolului.
*2 Cor. 2.10,11. Iac. 4.7. 1 Pet. 5.9.

28. Cine fura sã nu mai fure; ci mai
degrabã sã lucreze* cu mâinile lui la
ceva bun, ca sã aibã ce sã dea celui**
lipsit.

*Fapt. 20.35. 1 Tes. 4.11. 2 Tes. 3.8,11,12. **Luca 3.11.

29. Nici un* cuvânt stricat sã nu vã
iasã din gurã; ci unul** bun, pentru†
zidire, dupã cum e nevoie, ca sã dea
har celor ce-l aud. *Mat. 12.36. 
Cap. 5.4. Col. 3.8. **Col. 4.6. 1 Tes. 5.11. †Col. 3.16.

30. Sã* nu întristaþi pe Duhul Sfânt al
lui Dumnezeu, prin** care aþi fost
pecetluiþi pentru ziua rãscumpãrãrii†.
*Isa. 7.13; 63.10. Ezec. 16.43. 1 Tes. 5.19. **Cap. 1.13. †Luca
21.28. Rom. 8.23. Cap. 1.14.

31. Orice* amãrãciune, orice iuþime,
orice mânie, orice strigare, orice
clevetire** ºi orice fel† de rãutate sã
piarã din mijlocul vostru.

*Col. 3.8,19. **Tit 3.2. Iac. 4.11. 1 Pet. 2.1. †Tit 3.3.

32. Dimpotrivã, fiþi* buni unii cu
alþii, miloºi ºi iertaþi-vã** unul pe
altul, cum v-a iertat ºi Dumnezeu pe
voi în Hristos.

*2 Cor. 2.10. Col. 3.12,13. **Mat. 6.14. Marc. 11.25.

51. Urmaþi*, dar, pilda lui Dumnezeu
ca niºte copii preaiubiþi.

*Mat. 5.45,48. Luca 6.36. Cap. 4.32.

2. Trãiþi* în dragoste, dupã cum** ºi
Hristos ne-a iubit ºi S-a dat pe Sine
pentru noi „ca un prinos ºi ca o jertfã
de bun miros†” lui Dumnezeu.
*Ioan 13.34; 15.12. 1 Tes. 4.9. 1 Ioan 3.11,23; 4.21. **Gal.
1.4; 2.20. Evr. 7.27; 9.14,26; 10.10,12. 1 Ioan 3.16. †Gen.
8.21. Lev. 1.9. 2 Cor. 2.15.

3. Curvia* sau orice alt fel de necu-
rãþie, sau lãcomia de avere nici** sã
nu fie pomenite între voi, aºa cum se
cuvine unor sfinþi.
*Rom. 6.13. 1 Cor. 6.18. 2 Cor. 12.21. Cap. 4.19,20. Col. 3.5.
1 Tes. 4.3, etc. **1 Cor. 5.1.

4. Sã nu se audã nici* cuvinte porcoase,
nici vorbe nechibzuite, nici glume
proaste care** nu sunt cuviincioase†;
ci mai degrabã cuvinte de mulþumire.

*Mat. 12.35. Cap. 4.29. **Rom. 1.28. †1 Cor. 6.9.
Gal. 5.19,21.

5. Cãci ºtiþi bine cã nici un curvar,
nici un stricat, nici un lacom de avere,
care este un închinãtor la idoli*, 
n-are** parte de moºtenire în Împãrã-
þia lui Hristos ºi a lui Dumnezeu.

*Col. 3.5. 1 Tim. 6.17. **Gal. 5.21. Apoc. 22.15.

6. Nimeni* sã nu vã înºele cu vorbe
deºarte; cãci din pricina acestor lucruri
vine** mânia lui Dumnezeu peste†
oamenii neascultãtori. *Ier. 29.8. 
Mat. 24.4. Col. 2.4,8,18. 2 Tes. 2.3. **Rom. 1.18. †Cap. 2.2.

7. Sã nu vã întovãrãºiþi, dar, deloc cu
ei.
8. Odinioarã eraþi* întuneric; dar

acum sunteþi** luminã în Domnul.
Umblaþi deci ca niºte copii† ai luminii.

*Isa. 9.2. Mat. 4.16. Fapt. 26.18. Rom. 1.21. 
Cap. 2.11,12; 4.18. Tit 3.3. 1 Pet. 2.9. **Ioan 8.12; 12.46. 
2 Cor. 3.18; 4.6. 1 Tes. 5.5. 1 Ioan 2.9. †Luca 16.8. Ioan 12.36.

9. Cãci rodul* luminii stã în orice
bunãtate, în neprihãnire ºi în adevãr.

*Gal. 5.22.

10. Cercetaþi* ce este plãcut înaintea
Domnului

*Rom. 12.2. Filp. 1.10. 1 Tes. 5.21. 1 Tim. 2.3.

11. ºi nu* luaþi deloc parte la lucrã-

EFESENI 4, 51148

rile** neroditoare ale întunericului, ba
încã mai degrabã osândiþi-le†.
*1 Cor. 5.9,11; 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.

12. Cãci* e ruºine numai sã spunem
ce fac ei în ascuns. *Rom. 1.24,26. Vers. 3.

13. Dar toate* aceste lucruri, când
sunt osândite de luminã, sunt date la
ivealã; pentru cã ceea ce scoate totul
la ivealã este lumina. *Ioan 3.20,21. Evr. 4.13.

14. De aceea zice: „Deºteaptã-te* tu
care dormi, scoalã-te** din morþi, ºi
Hristos te va lumina.” *Isa. 60.1. 
Rom. 13.11,12. 1 Cor. 15.34. 1 Tes. 5.6. **Ioan 5.25. Rom.
6.4,5. Cap. 2.5. Col. 3.1.

15. Luaþi seama* deci sã umblaþi cu
bãgare de seamã, nu ca niºte neînþe-
lepþi, ci ca niºte înþelepþi. *Col. 4.5.

16. Rãscumpãraþi* vremea, cãci**
zilele sunt rele. *Gal. 6.10. Col. 4.5. 
**Ecl. 11.2; 12.1. Ioan 12.35. Cap. 6.13.

17. De aceea* nu fiþi nepricepuþi, ci
înþelegeþi** care† este voia Domnului.

*Col. 4.5. **Rom. 12.2. †1 Tes. 4.3; 5.18.

18. Nu* vã îmbãtaþi de vin, aceasta
este destrãbãlare. Dimpotrivã, fiþi
plini de Duh.

*Prov. 20.1; 23.20,30. Isa. 5.11,22. Luca 21.34.

19. Vorbiþi între voi cu* psalmi, cu
cântãri de laudã ºi cu cântãri duhov-
niceºti, ºi cântaþi ºi aduceþi din toatã
inima laudã Domnului.

*Fapt. 16.25. 1 Cor. 14.26. Col. 3.16. Iac. 5.13.

20. Mulþumiþi* totdeauna lui Dumnezeu
Tatãl, pentru toate lucrurile, în** Numele
Domnului nostru Isus Hristos.

*Ps. 34.1. Isa. 63.7. Col. 3.17. 1 Tes.
5.18. 2 Tes. 1.3.    **Evr. 13.15. 1 Pet. 2.5; 4.11.

21. Supuneþi-vã* unii altora în frica
lui Hristos. *Filp. 2.3. 1 Pet. 5.5.

22. Nevestelor*, fiþi supuse bãrbaþilor
voºtri ca** Domnului; *Gen. 3.16. 
1 Cor. 14.34. Col. 3.18. Tit 2.5. 1 Pet. 3.1. **Cap. 6.5.

23. cãci bãrbatul* este capul nevestei,
dupã cum ºi Hristos** este Capul Bi-
sericii, El, Mântuitorul trupului.

*1 Cor. 11.3. **Cap. 1.22; 4.15. Col. 1.18.

24. ªi dupã cum Biserica este supusã
lui Hristos, tot aºa ºi nevestele sã fie
supuse bãrbaþilor lor în* toate lucru-
rile. *Col. 3.20,22. Tit 2.9.

25. Bãrbaþilor*, iubiþi-vã nevestele cum
a iubit ºi Hristos Biserica ºi S-a** dat pe
Sine pentru ea, *Col. 3.19. 1 Pet. 3.7. 
**Fapt. 20.28. Gal. 1.4; 2.20. Vers. 2.

26. ca s-o sfinþeascã, dupã ce a
curãþat-o prin* botezul cu apã prin
Cuvânt**, *Ioan 3.5. Tit 3.5. Evr. 10.22. 
1 Ioan 5.6. **Ioan 15.3; 17.17.

27. ca* sã înfãþiºeze înaintea Lui

aceastã Bisericã, slãvitã, fãrã patã**,
fãrã zbârciturã sau altceva de felul
acesta, ci† sfântã ºi fãrã prihanã.

*2 Cor. 11.2. Col. 1.22. **Cânt. 4.7. †Cap. 1.4.

28. Tot aºa trebuie sã-ºi iubeascã ºi
bãrbaþii nevestele, ca pe trupurile lor.
Cine îºi iubeºte nevasta se iubeºte pe
sine însuºi.
29. Cãci nimeni nu ºi-a urât vreodatã

trupul lui, ci îl hrãneºte, îl îngrijeºte
cu drag, ca ºi Hristos Biserica;
30. pentru cã noi* suntem mãdulare

ale trupului Lui, carne din carnea Lui
ºi os din oasele Lui.

*Gen. 2.23. Rom. 12.5. 1 Cor. 6.15; 12.27.

31. „De aceea* va lãsa omul pe tatãl
sãu ºi pe mama sa ºi se va lipi de
nevasta sa, ºi cei doi** vor fi un
singur trup.”

*Gen. 2.24. Mat. 19.5. Marc. 10.7,8. **1 Cor. 6.16.

32. Taina aceasta este mare – (vor-
besc despre Hristos ºi despre Bise-
ricã). –
33. Încolo, fiecare din* voi sã-ºi

iubeascã nevasta ca pe sine; ºi nevasta
sã** se teamã de bãrbat.

*Vers. 25. Col. 3.19. **1 Pet. 3.6.

61. Copii, ascultaþi* în Domnul de
pãrinþii voºtri, cãci este drept.

*Prov. 23.22. Col. 3.20.

2. „Sã cinsteºti* pe tatãl tãu ºi pe
mama ta” – este cea dintâi poruncã
însoþitã de o fãgãduinþã –
*Exod 20.12. Deut. 5.16; 27.16. Ier. 35.18. Ezec. 22.7.
Mal. 1.6. Mat. 15.4. Marc. 7.10.

3. „ca sã fii fericit ºi sã trãieºti multã
vreme pe pãmânt.”
4. ªi voi, pãrinþilor*, nu întãrâtaþi la

mânie pe copiii voºtri, ci creºteþi-i**
în mustrarea ºi învãþãtura Domnului.
*Col. 3.21. **Gen. 18.19. Deut. 4.9; 6.7,20; 11.19. Ps. 78.4.
Prov. 19.18; 22.6; 29.17.

5. Robilor*, ascultaþi de stãpânii voºtri
pãmânteºti, cu** fricã ºi cutremur, în†
curãþie de inimã, ca de Hristos.

*Col. 3.22. 1 Tim. 6.1. Tit 2.9. 1 Pet. 2.18. 
**2 Cor. 7.15. Filp. 2.12. †1 Cron. 29.17. Col. 3.22.

6. Slujiþi-le nu* numai când sunteþi
sub ochii lor, ca ºi cum aþi vrea sã
plãceþi oamenilor, ci ca niºte robi ai
lui Hristos, care fac din inimã voia lui
Dumnezeu. *Col. 3.22,23.

7. Slujiþi-le cu bucurie, ca Domnului,
iar nu oamenilor,
8. cãci ºtiþi* cã fiecare, fie** rob, fie

slobod, va primi rãsplatã de la Dom-
nul, dupã binele pe care-l va fi fãcut.

*Rom. 2.6. 2 Cor. 5.10. Col. 3.24. **Gal. 3.28. Col. 3.11.

9. ªi voi, stãpânilor*, purtaþi-vã la
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fel cu ei; feriþi-vã de ameninþãri**, ca
unii care ºtiþi cã Stãpânul lor ºi al†
vostru este în cer ºi†† cã înaintea Lui
nu se are în vedere faþa omului.
*Col. 4.1. **Lev. 25.43. †Ioan 13.13. 1 Cor. 7.22. ††Rom.
2.11. Col. 3.25.

10. Încolo, fraþilor, întãriþi-vã în
Domnul ºi în* puterea tãriei Lui.

*Cap. 1.19; 3.16. Col. 1.11.

11. Îmbrãcaþi-vã* cu toatã armura lui
Dumnezeu, ca sã puteþi þine piept
împotriva uneltirilor diavolului.

*Rom. 13.12. 2 Cor. 6.7. Vers. 13. 1 Tes. 5.8.

12. Cãci noi n-avem de luptat împo-
triva cãrnii* ºi sângelui, ci împotriva
cãpeteniilor**, împotriva domniilor,
împotriva stãpânitorilor† întunericului
acestui veac, împotriva duhurilor rãu-
tãþii care sunt în locurile cereºti.
*Mat. 16.17. 1 Cor. 15.50. **Rom. 8.38. Cap. 1.21. Col. 2.15.
†Luca 22.53. Ioan 12.31; 14.30. Cap. 2.2. Col. 1.13.

13. De aceea*, luaþi toatã armura lui
Dumnezeu, ca sã vã puteþi împotrivi
în** ziua cea rea ºi sã rãmâneþi în
picioare, dupã ce veþi fi biruit totul.

*2 Cor. 10.4. Vers. 11. **Cap. 5.16.

14. Staþi gata, dar, având mijlocul
încins* cu adevãrul, îmbrãcaþi** cu
platoºa neprihãnirii, *Isa. 11.5. 
Luca 12.35. 1 Pet. 1.13. **Isa. 59.17. 2 Cor. 6.7. 1 Tes. 5.8.

15. având picioarele încãlþate* cu
râvna Evangheliei pãcii.

*Isa. 52.7. Rom. 10.15.

16. Pe deasupra tuturor acestora, luaþi
scutul* credinþei, cu care veþi putea
stinge toate sãgeþile arzãtoare ale celui
rãu. *1 Ioan 5.4.

17. Luaþi* ºi coiful mântuirii ºi
sabia** Duhului, care este Cuvântul
lui Dumnezeu.

*Isa. 59.17. 1 Tes. 5.8. **Evr. 4.12. Apoc. 1.16; 2.16; 19.15.

18. Faceþi în toatã vremea, prin Duhul,
tot felul de rugãciuni* ºi cereri.
Vegheaþi** la aceasta, cu toatã stãruinþa,
ºi rugãciune† pentru toþi sfinþii 

*Luca 18.1. Rom. 12.12. Col. 4.2. 1 Tes. 5.17. **Mat. 26.41.
Marc. 13.33. †Cap. 1.16. Filp. 1.4. 1 Tim. 2.1.

19. ºi pentru* mine, ca ori de câte ori
îmi deschid gura sã mi se dea cuvânt,
ca sã fac cunoscut cu** îndrãznealã
taina Evangheliei,

*Fapt. 4.29. Col. 4.3. 2 Tes. 3.1. **2 Cor. 3.12.

20. al cãrei sol în* lanþuri sunt**;
pentru ca, zic, sã vorbesc cu† îndrãz-
nealã, cum trebuie sã vorbesc.

*2 Cor. 5.20. **Fapt. 26.29; 28.20. Cap. 3.1. Filp. 1.7,13,14.
2 Tim. 1.16; 2.9. Film. 10. †Fapt. 28.31. Filp. 1.20. 1 Tes. 2.2.

21. Acum, ca* sã ºtiþi ºi voi despre
mine, Tihic**, preaiubitul frate ºi
slujitor credincios în Domnul, vã va
face cunoscut totul.

*Col. 4.7. **Fapt. 20.4. 2 Tim. 4.12. Tit 3.12.

22. Vi l-am* trimis înadins, ca sã
luaþi cunoºtinþã despre starea noastrã
ºi sã vã îmbãrbãteze inimile. *Col. 4.8.

23. Pace*, fraþilor, ºi dragoste împreunã
cu credinþa din partea lui Dumnezeu
Tatãl ºi din partea Domnului Isus
Hristos! *1 Pet. 5.14.

24. Harul sã fie cu toþi cei ce iubesc
pe Domnul nostru Isus Hristos* în
curãþie. Amin. *Tit 2.7.
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11. Pavel ºi Timotei, robi ai lui Isus
Hristos, cãtre toþi sfinþii în* Hristos

Isus care sunt în Filipi, împreunã cu
episcopii1 ºi diaconii: *1 Cor. 1.2.

2. Har* vouã ºi pace de la Dumnezeu,
Tatãl nostru, ºi de la Domnul Isus
Hristos! *Rom. 1.7. 2 Cor. 1.2. 1 Pet. 1.2.

3. Mulþumesc* Dumnezeului meu
pentru toatã aducerea aminte pe care o
pãstrez despre voi. *Rom. 1.8,9. 
1 Cor. 1.4. Efes. 1.15,16. Col. 1.3. 1 Tes. 1.2. 2 Tes. 1.3.

4. În toate rugãciunile mele mã rog
pentru voi toþi, cu bucurie,
5. pentru* partea pe care o luaþi la

Evanghelie, din cea dintâi zi pânã
acum. *Rom. 12.13; 15.26. 2 Cor. 8.1. Cap. 4.14,15.

6. Sunt încredinþat cã Acela care a
început în voi aceastã bunã lucrare*
o va isprãvi pânã** în ziua lui Isus
Hristos. *Ioan 6.29. 1 Tes. 1.3. **Vers. 10.

7. Este drept sã gândesc astfel despre
voi toþi, fiindcã vã port în inima mea,
întrucât, atât în lanþurile* mele cât ºi
în apãrarea** ºi întãrirea Evangheliei†,
voi†† sunteþi toþi pãrtaºi aceluiaºi har.

*Vers. 17. **2 Cor. 3.2; 
7.3. †Efes. 3.1; 6.20. Col. 4.3,18. 2 Tim. 1.8. ††Cap. 4.14.

8. Cãci martor îmi este Dumnezeu*
cã** vã iubesc pe toþi cu o dragoste
nespusã, în Isus Hristos.

*Rom. 1.9; 9.1. Gal. 1.20. 1 Tes. 2.5. **Cap. 2.26; 4.1.

9. ªi mã rog ca* dragostea voastrã
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1. Sau: priveghetori

sã creascã tot mai mult în cunoºtinþã ºi
orice pricepere, *1 Tes. 3.12. Film. 6.

10. ca sã* deosebiþi lucrurile alese,
pentru ca** sã fiþi curaþi ºi sã nu vã
poticniþi pânã în† ziua venirii lui
Hristos, *Rom. 2.18; 12.2. 
Efes. 5.10. **Fapt. 24.16. 1 Tes. 3.13; 5.23. †1 Cor. 1.8.

11. plini de rodul neprihãnirii, prin*
Isus Hristos, spre slava** ºi lauda lui
Dumnezeu.
*Ioan 15.4,5. Efes. 2.10. Col. 1.6. **Ioan 15.8. Efes. 1.12,14.

12. Vreau sã ºtiþi, fraþilor, cã împreju-
rãrile în care mã gãsesc, mai degrabã
au lucrat la înaintarea Evangheliei.
13. În adevãr, în* toatã curtea împã-

rãteascã ºi pretutindeni aiurea, toþi
ºtiu cã sunt pus în lanþuri din pricina
lui Isus Hristos. *Cap. 4.22.

14. ªi cei mai mulþi din fraþi, îmbãr-
bãtaþi de lanþurile mele, au ºi mai
multã îndrãznealã sã vesteascã fãrã
teamã Cuvântul lui Dumnezeu.
15. Unii, este adevãrat, propovãdu-

iesc pe Hristos din pizmã ºi din duh de
ceartã*; dar alþii, din bunãvoinþã.

*Cap. 2.3.

16. Aceºtia din urmã lucreazã din
dragoste, ca unii care ºtiu cã eu sunt
însãrcinat* cu apãrarea Evangheliei;

*Vers. 7.

17. cei dintâi, din duh de ceartã
vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci
ca sã mai adauge un necaz la lanþurile
mele.
18. Ce ne pasã? Oricum, fie de ochii

lumii, fie din toatã inima, Hristos este
propovãduit. Eu mã bucur de lucrul
acesta ºi mã voi bucura.
19. Cãci ºtiu cã lucrul acesta se va

întoarce spre mântuirea mea prin
rugãciunile voastre* ºi prin ajutorul
Duhului** lui Isus Hristos.

*2 Cor. 1.11. **Rom. 8.9.

20. Mã aºtept ºi nãdãjduiesc cu tãrie*
cã nu voi fi dat de ruºine** cu nimic;
ci cã† acum, ca totdeauna, Hristos
va fi proslãvit cu îndrãznealã în
trupul meu, fie prin viaþa mea, fie prin
moartea mea.

*Rom. 8.19. **Rom. 5.5. †Efes. 6.19,20.

21. Cãci pentru mine a trãi este
Hristos, ºi a muri este un câºtig.
22. Dar, dacã trebuie sã mai trãiesc în

trup, face sã trãiesc; ºi nu ºtiu ce
trebuie sã aleg.
23. Sunt strâns* din douã pãrþi: aº

dori sã mã mut** ºi sã fiu împreunã

cu Hristos, cãci ar fi cu mult mai bine;
*2 Cor. 5.8. **2 Tim. 4.6.

24. dar, pentru voi, este mai de
trebuinþã sã rãmân în trup.
25. ªi sunt încredinþat* ºi ºtiu cã voi

rãmâne ºi voi trãi cu voi toþi, pentru
înaintarea ºi bucuria credinþei voastre;

*Cap. 2.24.

26. pentru ca, prin întoarcerea mea la
voi, sã aveþi în mine o mare pricinã de
laudã* în Isus Hristos. *2 Cor. 1.14; 5.12.

27. Numai, purtaþi-vã* într-un chip
vrednic de Evanghelia lui Hristos,
pentru ca, fie cã voi veni sã vã vãd, fie
cã voi rãmâne departe de voi, sã aud
despre voi cã** rãmâneþi tari în
acelaºi duh ºi cã luptaþi cu† un
suflet†† pentru credinþa Evangheliei,
*Efes. 4.1. Col. 1.10. 1 Tes. 2.12; 4.1. **Cap. 4.1. †1 Cor.
1.10. ††Iuda 3.

28. fãrã sã vã lãsaþi înspãimântaþi de
potrivnici; lucrul acesta* este pentru
ei o dovadã de pierzare, ºi** de
mântuirea voastrã, ºi aceasta de la
Dumnezeu. *2 Tes. 1.5. **Rom. 8.17. 2 Tim. 2.11.

29. Cãci, cu privire la Hristos, vouã*
vi s-a dat harul nu** numai sã credeþi
în El, ci sã ºi pãtimiþi pentru El 

*Fapt. 5.41. Rom. 5.3. **Efes. 2.8.

30. ºi sã ºi duceþi*, cum ºi faceþi,
aceeaºi luptã pe care** aþi vãzut-o la
mine ºi pe care auziþi cã o duc ºi
acum. *Col. 2.1. **Fapt. 16.19, etc. 1 Tes. 2.2.

21. Deci, dacã este vreo îndemnare
în Hristos, dacã este vreo mân-

gâiere în dragoste, dacã este vreo
legãturã* a Duhului, dacã este vreo
milostivire ºi vreo îndurare**,

*2 Cor. 13.14. **Col. 3.12.

2. faceþi-mi* bucuria deplinã ºi aveþi
o simþire, o dragoste, un suflet ºi un
gând**. *Ioan 3.29. **Rom. 12.16; 15.5. 
1 Cor. 1.10. 2 Cor. 13.11. Cap. 1.27; 3.16; 4.2. 1 Pet. 3.8.

3. Nu faceþi nimic* din duh de ceartã
sau din slavã deºartã; ci, în smerenie**,
fiecare sã priveascã pe altul mai
presus de el însuºi. *Gal. 5.26. 
Cap. 1.15,16. Iac. 3.14. **Rom. 12.10. Efes. 5.21. 1 Pet. 5.5.

4. Fiecare din voi sã se uite nu la
foloasele lui, ci* ºi la foloasele altora.

*1 Cor. 10.24,33; 13.5.

5. Sã* aveþi în voi gândul acesta care
era ºi în Hristos Isus:

*Mat. 11.29. Ioan 13.15. 1 Pet. 2.21. 1 Ioan 2.6.

6. El, mãcar cã* avea chipul lui
Dumnezeu, totuºi n-a** crezut ca un
lucru de apucat sã fie deopotrivã cu
Dumnezeu, *Ioan 1.1,2; 
17.5. 2 Cor. 4.4. Col. 1.15. Evr. 1.3. **Ioan 5.18; 10.33.
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7. ci* S-a dezbrãcat pe Sine însuºi ºi
a luat un chip de rob**, fãcându-Se†
asemenea oamenilor. *Ps. 22.6. 
Isa. 53.3. Dan. 9.26. Marc. 9.12. Rom. 15.3. **Isa. 42.1;
49.3,6; 52.13; 53.11. Ezec. 34.23,24. Zah. 3.8. Mat. 20.28.
Luca 22.27. †Ioan 1.14. Rom. 1.3; 8.3. Gal. 4.4. Evr. 2.14,17.

8. La înfãþiºare a fost gãsit ca un om, 
S-a smerit ºi S-a fãcut* ascultãtor
pânã la moarte, ºi încã moarte de
cruce. *Mat. 26.29,42. Ioan 10.18. Evr. 5.8; 12.2.

9. De aceea ºi Dumnezeu L-a* înãlþat
nespus de mult ºi I-a** dat Numele
care este mai presus de orice nume;
*Ioan 17.1,2,5. Fapt. 2.33. Evr. 2.9. **Efes. 1.20,21. Evr. 1.4.

10. pentru ca*, în Numele lui Isus, sã
se plece orice genunchi al celor din
ceruri, de pe pãmânt ºi de sub pãmânt,

*Isa. 45.23. Mat. 28.18. Rom. 14.11. Apoc. 5.13.

11. ºi orice* limbã sã mãrturiseascã,
spre slava lui Dumnezeu Tatãl, cã Isus
Hristos este Domnul.

*Ioan 13.13. Fapt. 2.36. Rom. 14.9. 1 Cor. 8.6; 12.3.

12. Astfel, dar, preaiubiþilor, dupã
cum* totdeauna aþi fost ascultãtori,
duceþi pânã la capãt mântuirea voas-
trã, cu fricã** ºi cutremur, nu numai
când sunt eu de faþã, ci cu mult mai mult
acum, în lipsa mea. *Cap. 1.5. **Efes. 6.5.

13. Cãci Dumnezeu* este Acela care
lucreazã în voi ºi vã dã, dupã plãcerea
Lui, ºi voinþa ºi înfãptuirea.

*2 Cor. 3.5. Evr. 13.21.

14. Faceþi toate lucrurile fãrã* cârtiri
ºi fãrã ºovãieli**,

*1 Cor. 10.10. 1 Pet. 4.9. **Rom. 14.1.

15. ca sã fiþi fãrã prihanã ºi curaþi,
copii* ai lui Dumnezeu, fãrã vinã,
în** mijlocul unui† neam ticãlos ºi
stricat, în care strãluciþi†† ca niºte
lumini în lume, *Mat. 5.45. Efes. 5.1. 
**1 Pet. 2.12. †Deut. 32.5. ††Mat. 5.14,16. Efes. 5.8.

16. þinând sus Cuvântul vieþii; aºa ca,
în ziua lui Hristos, sã mã pot lãuda* cã
n-am** alergat, nici nu m-am ostenit
în zadar.

*2 Cor. 1.14. 1 Tes. 2.19. **Gal. 2.2. 1 Tes. 3.5.

17. ªi chiar dacã va* trebui sã fiu
turnat ca o jertfã de bãuturã peste
jertfa ºi** slujba credinþei voastre, eu
mã bucur, ºi mã† bucur cu voi toþi.

*2 Tim. 4.6. **Rom. 15.16. †2 Cor. 7.14. Col. 1.24.

18. Tot aºa ºi voi, bucuraþi-vã, ºi
bucuraþi-vã împreunã cu mine.
19. Nãdãjduiesc, în Domnul Isus, sã

vã trimit în curând pe Timotei*, ca sã
fiu ºi eu cu inimã bunã când o sã am
ºtiri despre voi. *Rom. 16.21. 1 Tes. 3.2.

20. Cãci n-am pe nimeni* care sã-mi
împãrtãºeascã simþirile ca el ºi sã

se îngrijeascã într-adevãr de starea
voastrã. *Ps. 55.13.

21. Ce-i drept, toþi umblã* dupã
foloasele lor, ºi nu dupã ale lui Isus
Hristos. *1 Cor. 10.24,33; 13.5. 2 Tim. 4.10,16.

22. ªtiþi râvna lui încercatã; cum, ca*
un copil cu tatãl lui, a lucrat ca un rob
împreunã cu mine pentru înaintarea
Evangheliei. *1 Cor. 4.17. 1 Tim. 1.2. 2 Tim. 1.2.

23. Pe el, dar, nãdãjduiesc sã vi-l
trimit, de îndatã ce voi vedea ce întor-
sãturã vor lua lucrurile cu privire la
mine.
24. ªi am* încredere în Domnul cã în

curând voi veni ºi eu. *Cap. 1.25. Film. 22.

25. Am socotit de trebuinþã sã vã
trimit pe Epafrodit*, fratele ºi tova-
rãºul meu de lucru** ºi de luptã,
trimisul ºi slujitorul† vostru pentru††
nevoile mele.
*Cap. 4.18. **Film. 2. †2 Cor. 8.23. ††2 Cor. 11.9. Cap. 4.18.

26. Cãci* dorea fierbinte sã vã vadã
pe toþi; ºi era foarte mâhnit, pentru cã
aflaserãþi cã a fost bolnav. *Cap. 1.8.

27. Ce-i drept, a fost bolnav ºi foarte
aproape de moarte, dar Dumnezeu a
avut milã de el. ªi nu numai de el, ci
ºi de mine, ca sã n-am întristare peste
întristare.
28. L-am trimis, dar, cu atât mai în

grabã, ca sã-l vedeþi ºi sã vã bucuraþi
iarãºi ºi sã fiu ºi eu mai puþin mâhnit.
29. Primiþi-l deci în Domnul, cu toatã

bucuria; ºi preþuiþi* pe astfel de
oameni. *1 Cor. 16.18. 1 Tes. 5.12. 1 Tim. 5.17.

30. Cãci pentru lucrul lui Hristos a
fost el aproape de moarte ºi ºi-a pus
viaþa în joc, ca* sã împlineascã ce
lipsea slujbei voastre pentru mine.

*1 Cor. 16.17. Cap. 4.10.

31. Încolo, fraþii mei, bucuraþi-vã*
în Domnul.

Mie nu-mi este greu sã vã scriu
mereu aceleaºi lucruri, iar vouã vã
este de folos. *2 Cor. 13.11. Cap. 4.4. 1 Tes. 5.16.

2. Pãziþi-vã* de câinii aceia; pãziþi-vã
de lucrãtorii** aceia rãi; pãziþi-vã† de
scrijelaþii aceia! *Isa. 56.10. Gal. 5.15. 
**2 Cor. 11.13. †Rom. 2.28. Gal. 5.2.

3. Cãci cei tãiaþi împrejur* suntem
noi care** slujim lui Dumnezeu prin
Duhul lui Dumnezeu, care ne† lãudãm
în Hristos Isus ºi care nu ne punem
încrederea în lucrurile pãmânteºti.

*Deut. 10.16; 30.6. Ier. 4.4. Rom. 2.29; 4.11,12.
Col. 2.11. **Ioan 4.23,24. Rom. 7.6. †Gal. 6.14.
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4. Mãcar cã eu* aº avea pricinã de
încredere chiar în lucrurile pãmân-
teºti. Dacã altul crede cã se poate
încrede în lucrurile pãmânteºti, eu ºi
mai mult; *2 Cor. 11.18,21.

5. eu, care sunt tãiat împrejur* a opta
zi, din** neamul lui Israel, din†
seminþia lui Beniamin, evreu†† din
evrei; în ce priveºte Legea, fariseu*†;
*Gen. 17.12. **2 Cor. 11.22. †Rom. 11.1. ††2 Cor. 11.22.
*†Fapt. 23.6; 26.4,5.

6. în ce priveºte* râvna, prigonitor**
al Bisericii; cu privire la neprihã-
nirea† pe care o dã Legea, fãrã††
prihanã. *Fapt. 22.3. Gal. 1.13,14.

**Fapt. 8.3; 9.1. †Rom. 10.5. ††Luca 1.6.

7. Dar lucrurile* care pentru mine erau
câºtiguri le-am socotit ca o pierdere, din
pricina lui Hristos. *Mat. 13.44.

8. Ba încã ºi acum privesc toate
aceste lucruri ca o pierdere, faþã de
preþul nespus de mare al* cunoaºterii
lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru
El am pierdut toate ºi le socotesc ca un
gunoi, ca sã câºtig pe Hristos 

*Isa. 53.11. Ier. 9.23,24. Ioan 17.3. 1 Cor. 2.2. Col. 2.2.

9. ºi sã fiu gãsit în El, nu având o
neprihãnire a mea* pe care mi-o dã
Legea, ci aceea** care se capãtã prin
credinþa în Hristos, neprihãnirea pe
care o dã Dumnezeu, prin credinþã.
*Rom. 10.3,5. **Rom. 1.17; 3.21,22; 9.30; 10.3,6. Gal. 2.16.

10. ªi sã-L cunosc pe El ºi puterea
învierii Lui, ºi pãrtãºia* suferinþelor
Lui, ºi sã mã fac asemenea cu moartea
Lui; *Rom. 6.3-5; 8.17. 2 Cor. 4.10,11. 
2 Tim. 2.11,12. 1 Pet. 4.13.

11. ca sã ajung* cu orice chip, dacã
voi putea, la învierea din morþi.

*Fapt. 26.7.

12. Nu cã am ºi câºtigat premiul sau
cã am ºi ajuns* desãvârºit**; dar alerg
înainte, cãutând sã-l apuc, întrucât ºi
eu am fost apucat de Hristos Isus.

*1 Tim. 6.12. **Evr. 12.23.

13. Fraþilor, eu nu cred cã l-am
apucat încã; dar fac un singur lucru:
uitând* ce este în urma mea ºi
aruncându-mã** spre ce este înainte,

*Ps. 45.10. Luca 9.62. 2 Cor. 5.16. **1 Cor. 9.24,26. Evr. 6.1.

14. alerg* spre þintã, pentru premiul
chemãrii** cereºti a lui Dumnezeu, în
Hristos Isus. *2 Tim. 4.7,8. Evr. 12.1. **Evr. 3.1.

15. Gândul acesta, dar, sã ne însu-
fleþeascã pe toþi care suntem desã-
vârºiþi*; ºi, dacã în vreo privinþã sunteþi
de altã pãrere**, Dumnezeu vã va
lumina ºi în aceastã privinþã.

*1 Cor. 2.6; 14.20. **Gal. 5.10.

16. Dar, în lucrurile* în care am ajuns
de aceeaºi** pãrere, sã umblãm la
fel†. *Rom. 12.16; 15.5. **Gal. 6.16. †Cap. 2.2.

17. Urmaþi-mã pe mine*, fraþilor, ºi
uitaþi-vã bine la cei ce se poartã dupã
pilda pe care o aveþi** în noi.

*1 Cor. 4.16; 11.1. Cap. 4.9. 1 Tes. 1.6. **1 Pet. 5.3.

18. Cãci v-am spus de multe ori, ºi
vã mai spun ºi acum, plângând: sunt
mulþi care se poartã ca vrãjmaºi* ai
crucii lui Hristos.

*Gal. 1.7; 2.21; 6.12. Cap. 1.15,16.

19. Sfârºitul lor* va fi pierzarea.
Dumnezeul lor** este pântecele, ºi†
slava lor este în ruºinea lor, ºi se
gândesc†† la lucrurile de pe pãmânt. 
*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.

20. Dar cetãþenia* noastrã este în
ceruri, de** unde ºi aºteptãm† ca
Mântuitor pe Domnul Isus Hristos.
*Efes. 2.6,19. Col. 3.1,3. **Fapt. 1.11. †1 Cor. 3.7. 1 Tes. 1.10.
Tit 2.13.

21. El* va schimba trupul stãrii
noastre smerite ºi-l va face asemenea
trupului slavei Sale, prin lucrarea
puterii** pe care o are de a-ªi† supune
toate lucrurile. *1 Cor. 15.43,
48,49. Col. 3.4. 1 Ioan 3.2. **Efes. 1.19. †1 Cor. 15.26,27.

41. De aceea, preaiubiþii ºi mult
doriþii* mei fraþi, bucuria** ºi

cununa mea, rãmâneþi† astfel tari în
Domnul, preaiubiþilor! *Cap. 1.8. 
**2 Cor. 1.14. Cap. 2.16. 1 Tes. 2.19,20. †Cap. 1.27.

2. Îndemn pe Evodia ºi îndemn pe
Sintichia sã fie cu un gând* în Domnul.

*Cap. 2.2; 3.16.

3. ªi pe tine, adevãrat tovarãº de jug,
te rog sã vii în ajutorul femeilor
acestora, care au lucrat* împreunã cu
mine pentru Evanghelie, cu Clement
ºi cu ceilalþi tovarãºi de lucru ai mei,
ale cãror nume sunt scrise în Cartea**
vieþii. *Rom. 16.3. Cap. 1.27. 
**Exod 32.32. Ps. 69.28. Dan. 12.1. Luca 10.20. Apoc. 3.5;
13.8; 20.12; 21.27.

4. Bucuraþi-vã* totdeauna în Domnul!
Iarãºi zic: Bucuraþi-vã!

*Rom. 12.12. Cap. 3.1. 1 Tes. 5.16. 1 Pet. 4.13.

5. Blândeþea voastrã sã fie cunoscutã
de toþi oamenii. Domnul este aproape*.

*Evr. 10.25. Iac. 5.8,9. 1 Pet. 4.7. 2 Pet. 3.8,9. 2 Tes. 2.2.

6. Nu* vã îngrijoraþi de nimic; ci, în
orice lucru, aduceþi cererile voastre la
cunoºtinþa lui Dumnezeu, prin rugã-
ciuni ºi cereri, cu mulþumiri.

*Ps. 55.22. Prov. 16.2. Mat. 6.25. Luca 12.22. 1 Pet. 5.7.

7. ªi pacea* lui Dumnezeu, care întrece
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orice pricepere, vã va pãzi inimile ºi
gândurile în Hristos Isus.

*Ioan 14.27. Rom. 5.1. Col. 3.15.

8. Încolo, fraþii mei, tot ce este
adevãrat, tot ce este vrednic de cinste,
tot ce este drept, tot ce este curat, tot
ce este vrednic de iubit, tot* ce este
vrednic de primit, orice faptã bunã ºi
orice laudã, aceea sã vã însufleþeascã.

*1 Tes. 5.22.

9. Ce* aþi învãþat, ce aþi primit ºi
auzit de la mine ºi ce aþi vãzut în
mine, faceþi. ªi Dumnezeul** pãcii va
fi cu voi. *Cap. 3.17. **Rom. 15.33; 
16.20. 1 Cor. 14.33. 2 Cor. 13.11. 1 Tes. 5.23. Evr. 13.20.

10. Am avut o mare bucurie în
Domnul, cã, în sfârºit, aþi putut sã vã
înnoiþi iarãºi simþãmintele* voastre
faþã de mine. Vã gândeaþi voi la aºa
ceva, dar vã lipsea prilejul. *2 Cor. 12.9.

11. Nu zic lucrul acesta având în
vedere nevoile mele; cãci m-am deprins
sã fiu* mulþumit cu starea în care mã
gãsesc. *1 Tim. 6.6,9.

12. ªtiu* sã trãiesc smerit ºi ºtiu sã
trãiesc în belºug. În totul ºi pretu-
tindeni m-am deprins sã fiu sãtul ºi
flãmând, sã fiu în belºug ºi sã fiu în
lipsã. *1 Cor. 4.11. 2 Cor. 6.10; 11.27.

13. Pot totul* în Hristos care mã întãreºte.
*Ioan 15.5. 2 Cor. 12.9.

14. Dar bine aþi fãcut cã aþi* luat parte
la strâmtorarea mea. *Cap. 1.7.

15. ªtiþi voi înºivã, filipenilor, cã, la

începutul Evangheliei, când am plecat
din Macedonia, nici o* bisericã n-a
avut legãturã cu mine în ce priveºte
„darea” ºi „primirea” afarã de voi.

*2 Cor. 11.8,9.

16. Cãci mi-aþi trimis în Tesalonic, o
datã, ºi chiar de douã ori, ceva pentru
nevoile mele.
17. Nu cã umblu dupã daruri. Dimpo-

trivã, umblu dupã câºtigul* care pri-
soseºte în folosul vostru.

*Rom. 15.28. Tit 3.14.

18. Am de toate ºi sunt în belºug. Sunt
bogat de când am primit prin Epafrodit*
ce mi-aþi trimis... un miros** de bunã
mireasmã, o jertfã† bine primitã ºi
plãcutã lui Dumnezeu.

*Cap. 2.25. **Evr. 13.16. †2 Cor. 9.12.

19. ªi Dumnezeul meu sã îngrijeascã*
de toate trebuinþele voastre, dupã**
bogãþia Sa, în slavã, în Isus Hristos.

*Ps. 23.1. 2 Cor. 9.8. **Efes. 1.7; 3.16.

20. A lui* Dumnezeu ºi Tatãl nostru
sã fie slava în vecii vecilor! Amin.

*Rom. 16.27. Gal. 1.5.

21. Spuneþi sãnãtate fiecãrui sfânt în
Hristos Isus. 

Fraþii care* sunt cu mine vã trimit
sãnãtate. *Gal. 1.2.

22. Toþi sfinþii vã trimit sãnãtate,
mai* ales cei din casa cezarului.

*Cap. 1.13.

23. Harul* Domnului Isus Hristos sã
fie cu voi cu toþi! Amin. *Rom. 16.24.
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11. Pavel, apostol* al lui Isus Hris-
tos, prin voia lui Dumnezeu, ºi

fratele Timotei, *Efes. 1.1.

2. cãtre sfinþii ºi fraþii credincioºi în*
Hristos care sunt în Colose: Har ºi
pace de la Dumnezeu, Tatãl nostru, ºi
de la Domnul Isus Hristos.

*1 Cor. 4.17. Efes. 6.21. Gal. 1.3.

3. Mulþumim* lui Dumnezeu, Tatãl
Domnului nostru Isus Hristos, cãci ne
rugãm neîncetat pentru voi 

*1 Cor. 1.4. Efes. 1.16. Filp. 1.3; 4.6.

4. ºi am auzit despre credinþa voastrã
în Hristos Isus ºi despre dragostea* pe
care o aveþi faþã de toþi sfinþii,

*Efes. 1.15. Vers. 9. Film. 5. Evr. 6.10.

5. din pricina nãdejdii care vã aºteaptã*
în ceruri ºi despre care aþi auzit mai
înainte în cuvântul adevãrului Evan-
gheliei, *2 Tim. 4.8. 1 Pet. 1.4.

6. care a ajuns pânã la voi ºi* este în
toatã lumea, unde dã** roade ºi merge
crescând, ca ºi între voi. ªi aceasta,
din ziua în care aþi auzit ºi aþi cunoscut
harul† lui Dumnezeu, în adevãr,
*Mat. 24.14. Marc. 16.15. Rom. 10.18. Vers. 23. **Marc. 4.8.
Ioan 15.16. Filp. 1.11. †2 Cor. 6.1. Efes. 3.2. Tit 2.11. 1 Pet.
5.12.

7. cum aþi învãþat de la Epafras*,
preaiubitul nostru tovarãº de slujbã. El
este un credincios slujitor** al lui
Hristos pentru voi 

*Cap. 4.12. Film. 23. **2 Cor. 11.23. 1 Tim. 4.6.

8. ºi ne-a vorbit despre dragostea*
voastrã în Duhul. *Rom. 15.30.

9. De aceea* ºi noi, din ziua când am
auzit aceste lucruri, nu încetãm sã ne
rugãm pentru voi ºi sã cerem sã** vã
umpleþi de cunoºtinþa† voii Lui, în
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orice fel de înþelepciune†† ºi pricepere
duhovniceascã; *Efes. 1.15,16. Vers. 3,4. 
**1 Cor. 1.5. †Rom. 12.2. Efes. 10.17. ††Efes. 1.8.

10. pentru ca*, astfel, sã vã purtaþi
într-un chip vrednic de Domnul, ca**
sã-I fiþi plãcuþi în orice lucru, aducând
roade† în tot felul de fapte bune ºi
crescând în cunoºtinþa lui Dumnezeu,
*Efes. 4.1. Filp. 1.27. 1 Tes. 2.12. **1 Tes. 4.1. †Ioan 15.16. 
2 Cor. 9.8. Filp. 1.11. Tit 3.1. Evr. 13.21.

11. întãriþi*, cu toatã puterea, potrivit
cu tãria slavei Lui, pentru orice
rãbdare** ºi îndelungã rãbdare, cu
bucurie†,

*Efes. 3.16; 6.10. **Efes. 4.2. †Fapt. 5.41. Rom. 5.3.

12. mulþumind* Tatãlui, care v-a învred-
nicit sã aveþi parte de moºtenirea sfinþilor
în luminã. *Fapt. 26.18. Efes. 1.11.  
5.20. Cap. 3.15.

13. El ne-a izbãvit de sub puterea*
întunericului ºi** ne-a strãmutat în
Împãrãþia Fiului dragostei Lui,

*Efes. 6.12. Evr. 2.14. 1 Pet. 2.9. **1 Tes. 2.12. 2 Pet. 1.11.

14. în* care avem rãscumpãrarea,
prin sângele Lui, iertarea pãcatelor.

*Efes. 1.7.

15. El este chipul* Dumnezeului celui
nevãzut, Cel întâi nãscut** din toatã
zidirea. *2 Cor. 4.4. Evr. 1.3. **Apoc. 3.14.

16. Pentru cã prin El* au fost fãcute
toate lucrurile care sunt în ceruri ºi pe
pãmânt, cele vãzute ºi cele nevãzute:
fie scaune de domnii**, fie dregãtorii,
fie domnii, fie stãpâniri. Toate au fost
fãcute prin El† ºi pentru El.
*Ioan 1.3. 1 Cor. 8.6. Efes. 3.6. Evr. 1.2. **Rom. 8.38. Efes.
1.21. Cap. 2.10,15. 1 Pet. 3.22. †Rom. 11.36. Evr. 2.10.

17. El* este mai înainte de toate
lucrurile, ºi toate se þin prin El.

*Ioan 1.1,3; 17.5. 1 Cor. 8.6.

18. El* este Capul trupului, al Bise-
ricii. El este Începutul, Cel întâi nãs-
cut** dintre cei morþi, pentru ca în
toate lucrurile sã aibã întâietatea.

*1 Cor. 11.3. Efes. 1.10,22; 4.15; 5.23. **Fapt.
26.23 1 Cor. 15.20,23. Apoc. 1.5.

19. Cãci Dumnezeu a vrut ca toatã
plinãtatea sã locuiascã în* El

*Ioan 1.16; 3.34. Cap. 2.9; 3.11.

20. ºi sã împace totul* cu Sine** prin
El, atât† ce este pe pãmânt, cât ºi ce
este în ceruri, fãcând pace prin sângele
crucii Lui. *Efes. 2.14-16. 
**2 Cor. 5.18. †Efes. 1.10.

21. ªi pe voi, care* odinioarã eraþi
strãini ºi vrãjmaºi prin gândurile ºi
prin faptele voastre rele**, El v-a
împãcat acum

*Efes. 2.1,2,12,19; 4.18. **Tit 1.15,16.

22. prin* trupul Lui de carne, prin

moarte, ca** sã vã facã sã vã înfãþiºaþi
înaintea Lui sfinþi, fãrã prihanã ºi fãrã
vinã; *Efes. 2.15,16. 
**Luca 1.75. Efes. 1.41; 5.27. 1 Tes. 4.7. Tit 2.14. Iuda 24.

23. negreºit, dacã rãmâneþi ºi mai
departe întemeiaþi* ºi neclintiþi în
credinþã, fãrã sã vã abateþi** de la
nãdejdea Evangheliei pe care aþi† auzit-o,
care a fost propovãduitã oricãrei††
fãpturi de sub cer ºi al cãrei*† slujitor am
fost fãcut eu, Pavel. *Efes. 3.17. 
Cap. 2.7. **Ioan 15.6. †Rom. 10.18. ††Vers. 6. *†Fapt. 1.17.
2 Cor. 3.6; 4.1; 5.18. Efes. 3.7. Vers. 25. 1 Tim. 2.7.

24. Mã bucur acum* în suferinþele
mele pentru** voi; ºi în trupul meu
împlinesc ce lipseºte† suferinþelor lui
Hristos, pentru†† trupul Lui, care este
Biserica. *Rom. 5.3. 2 Cor. 7.4. **Efes. 3.1,13. 
†2 Cor. 1.5,6. Filp. 3.10. 2 Tim. 1.8; 2.10. ††Efes. 1.23.

25. Slujitorul ei am fost fãcut eu,
dupã isprãvnicia* pe care mi-a dat-o
Dumnezeu pentru voi, ca sã întregesc
Cuvântul lui Dumnezeu.

*1 Cor. 9.17. Gal. 2.7. Efes. 3.2. Vers. 23.

26. Vreau sã zic: taina* þinutã ascunsã
din veºnicii ºi în toate veacurile, dar**
descoperitã acum sfinþilor Lui,
*Rom. 16.25. 1 Cor. 2.7. Efes. 3.9. **Mat. 13.11. 2 Tim. 1.10.

27. cãrora* Dumnezeu a voit sã le
facã cunoscut care este bogãþia**
slavei tainei acesteia între Neamuri, ºi
anume: Hristos în voi, nãdejdea†
slavei.

*2 Cor. 2.14. **Rom. 9.23. Efes. 1.7; 3.8. †1 Tim. 1.1.

28. Pe El Îl propovãduim noi, ºi
sfãtuim* pe orice om, ºi învãþãm pe
orice om în toatã înþelepciunea, ca**
sã înfãþiºãm pe orice om desãvârºit în
Hristos Isus.

*Fapt. 20.20,27,31. **2 Cor. 11.2. Efes. 5.27. Vers. 22.

29. Iatã la* ce lucrez eu ºi mã lupt**
dupã lucrarea puterii† Lui care lucreazã
cu tãrie în mine.

*1 Cor. 15.10. **Cap. 2.1. †Efes. 1.19; 3.7,20.

21. Vreau, în adevãr, sã ºtiþi cât de
mare luptã* duc pentru voi, pentru

cei din Laodiceea ºi pentru toþi cei ce
nu mi-au vãzut faþa în trup;

*Filp. 1.30. Cap. 1.29. 1 Tes. 2.2.
2. pentru ca* sã li se îmbãrbãteze

inimile, sã fie uniþi** în dragoste ºi sã
capete toate bogãþiile plinãtãþii de
pricepere, ca sã cunoascã† taina lui
Dumnezeu Tatãl, adicã pe Hristos,

*2 Cor. 1.6. **Cap. 3.14. †Filp. 3.8. Cap. 1.9.

3. în* care sunt ascunse toate como-
rile înþelepciunii ºi ale ºtiinþei.

*1 Cor. 1.24; 2.6,7. Efes. 1.8. Cap. 1.9.

4. Spun lucrul acesta pentru ca*
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nimeni sã nu vã înºele prin vorbiri
amãgitoare.

*Rom. 16.18. 2 Cor. 11.13. Efes. 4.14; 5.6. Vers. 8,18.

5. Cãci, mãcar cã* sunt departe cu
trupul, totuºi cu duhul sunt cu voi ºi
privesc cu bucurie la buna rânduialã**
care domneºte între voi ºi la tãria†
credinþei voastre în Hristos.

*1 Cor. 5.3. 1 Tes. 2.17. **1 Cor. 14.40. †1 Pet. 5.9.

6. Astfel, dar, dupã cum* aþi primit
pe Hristos Isus, Domnul, aºa sã ºi
umblaþi în El, *1 Tes. 4.1. Iuda 3.

7. fiind înrãdãcinaþi ºi zidiþi în El,
întãriþi prin credinþã, dupã învãþãturile
care v-au fost date, ºi sporind în ea cu
mulþumiri cãtre Dumnezeu.
8. Luaþi seama* ca nimeni sã nu vã fure

cu filozofia ºi cu o amãgire deºartã,
dupã datina** oamenilor, dupã învãþã-
turile începãtoare ale lumii†, ºi nu dupã
Hristos. *Ier. 29.8. Rom. 16.17. 
Efes. 5.6. Vers. 18. Evr. 13.9. **Mat. 15.2. Gal. 1.14. Vers. 22.
†Gal. 4.3,9. Vers. 20.

9. Cãci în El* locuieºte trupeºte toatã
plinãtatea Dumnezeirii. *Ioan 1.14. Cap. 1.19.

10. Voi aveþi totul deplin* în El,
care** este Capul oricãrei domnii† ºi
stãpâniri.

*Ioan 1.16. **Efes. 1.20,21. 1 Pet. 3.22. †Cap. 1.16.

11. În El aþi fost tãiaþi împrejur*, nu
cu o tãiere împrejur fãcutã de mânã, ci
cu tãierea împrejur a lui Hristos, în
dezbrãcarea** de trupul poftelor firii
noastre pãmânteºti, *Deut. 10.16; 30.6. Ier. 4.4. 
Rom. 2.29. Filp. 3.3. **Rom. 6.6. Efes. 4.22. Cap. 3.8,9.

12. fiind îngropaþi* împreunã cu El,
prin botez, ºi înviaþi** în El ºi
împreunã cu El, prin credinþa† în
puterea lui Dumnezeu care†† L-a
înviat din morþi.

*Rom. 6.4. **Cap. 3.1. †Efes. 1.19; 3.7. ††Fapt. 2.24.

13. Pe voi*, care eraþi morþi în
greºelile voastre ºi în firea voastrã
pãmânteascã netãiatã împrejur, Dum-
nezeu v-a adus la viaþã împreunã cu
El, dupã ce ne-a iertat toate greºelile.

*Efes. 2.1,5,6,11.

14. A ºters* zapisul cu poruncile lui,
care stãtea împotriva noastrã ºi ne era
potrivnic, ºi l-a nimicit, pironindu-l pe
cruce. *Efes. 2.15,16.

15. A dezbrãcat* domniile ºi stãpâ-
nirile** ºi le-a fãcut de ocarã înaintea
lumii, dupã ce a ieºit biruitor asupra
lor prin cruce. *Gen. 3.15. Ps. 68.18. 
Isa. 53.12. Mat. 12.29. Luca 10.18; 11.22. Ioan 12.31; 16.11.
Efes. 4.8. Evr. 2.14. **Efes. 6.12.

16. Nimeni, dar, sã* nu vã judece cu

privire la mâncare** sau bãuturã, sau
cu† privire la o zi de sãrbãtoare, cu
privire la o lunã nouã sau cu privire la
o zi de Sabat, *Rom. 14.3,10,13. 
**Rom. 14.2,17. 1 Cor. 8.8. †Rom. 14.5. Gal. 4.10.

17. care* sunt umbra lucrurilor vii-
toare, dar trupul este al lui Hristos.

*Evr. 8.5; 9.9; 10.1.

18. Nimeni* sã nu vã rãpeascã premiul
alergãrii, fãcându-ºi voia lui însuºi,
printr-o smerenie ºi închinare la îngeri,
amestecându-se în** lucruri pe care nu
le-a vãzut, umflat de o mândrie deºartã,
prin gândurile firii lui pãmânteºti,

*Vers. 4. **Ezec. 13.3. 1 Tim. 1.7.

19. ºi nu se þine strâns de Capul* din
care tot trupul, hrãnit ºi bine închegat,
cu ajutorul încheieturilor ºi legãtu-
rilor, îºi primeºte creºterea pe care i-o
dã Dumnezeu. *Efes. 4.15,16.

20. Dacã aþi murit* împreunã cu Hris-
tos faþã de învãþãturile începãtoare**
ale lumii, de ce, ca ºi cum aþi trãi încã
în lume, vã supuneþi la porunci ca
acestea:

*Rom. 6.3,5; 7.4,6. Gal. 2.19. Efes. 2.15. **Vers. 8.

21. „Nu* lua, nu gusta, nu** atinge
cutare lucru!”? *Gal. 4.3,9. **1 Tim. 4.3.

22. Toate aceste lucruri, care pier
odatã cu întrebuinþarea lor ºi sunt
întemeiate pe* porunci ºi învãþãturi
omeneºti, *Isa. 29.13. Mat. 15.9. Tit 1.14.

23. au*, în adevãr, o înfãþiºare de
înþelepciune, într-o închinare** voitã,
o smerenie ºi asprime faþã de trup, dar
nu sunt de nici un preþ împotriva
gâdilãrii firii pãmânteºti.

*1 Tim. 4.8. **Vers. 18.

31. Dacã deci aþi* înviat împreunã
cu Hristos, sã umblaþi dupã lucru-

rile de sus, unde Hristos ºade** la
dreapta lui Dumnezeu.

*Rom. 6.5. Efes. 2.6. Cap. 2.12. **Rom. 8.34. Efes. 1.20.

2. Gândiþi-vã la lucrurile de sus, nu la
cele de pe pãmânt.
3. Cãci* voi aþi murit, ºi** viaþa

voastrã este ascunsã cu Hristos în
Dumnezeu.

*Rom. 6.2. Gal. 2.20. Cap. 2.20. **2 Cor. 5.7. Cap. 1.5.

4. Când* Se va arãta Hristos, viaþa**
voastrã, atunci vã veþi arãta ºi voi
împreunã cu El în† slavã.

*1 Ioan 3.2. **Ioan 11.25; 14.6. †1 Cor. 15.43. Filp. 3.21.

5. De aceea, omorâþi* mãdularele**
voastre care sunt pe pãmânt: curvia†,
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necurãþia, patima, pofta rea†† ºi
lãcomia, care*† este o închinare la
idoli. *Rom. 8.13. Gal. 5.24.
**Rom. 6.13. †Efes. 5.3. ††1 Tes. 4.5. *†Efes. 5.5.

6. Din pricina* acestor lucruri vine
mânia lui Dumnezeu peste fiii neas-
cultãrii**.

*Rom. 1.18. Efes. 5.6. Apoc. 22.15. **Efes. 2.2.

7. Din* numãrul lor eraþi ºi voi odi-
nioarã, când trãiaþi în aceste pãcate.

*Rom. 6.19,20; 7.5. 1 Cor. 6.11. Efes. 2.2. Tit 3.3.

8. Dar* acum lãsaþi-vã de toate aceste
lucruri: de mânie, de vrãjmãºie, de
rãutate, de clevetire, de vorbele ruºi-
noase** care v-ar putea ieºi din gurã.
*Efes. 4.22. Evr. 12.1. Iac. 1.21. 1 Pet. 2.1. **Efes. 4.29; 5.4.

9. Nu* vã minþiþi unii pe alþii, întru-
cât** v-aþi dezbrãcat de omul cel vechi
cu faptele lui,

*Lev. 19.11. Efes. 4.25. **Efes. 4.22,24.

10. ºi v-aþi îmbrãcat cu omul cel nou,
care se* înnoieºte spre cunoºtinþã,
dupã** chipul Celui ce l-a† fãcut.

*Rom. 12.2. **Efes. 4.23,24. †Efes. 2.10.

11. Aici nu mai este nici grec*, nici
iudeu, nici tãiere împrejur, nici netã-
iere împrejur, nici barbar, nici schit,
nici rob, nici slobod, ci** Hristos este
totul ºi în toþi. *Rom. 10.12. 
1 Cor. 12.13. Gal. 3.28; 5.6. Efes. 6.8. **Efes. 1.23.

12. Astfel, dar*, ca** niºte aleºi ai lui
Dumnezeu, sfinþi ºi preaiubiþi, îmbrãcaþi-vã
cu o inimã† plinã de îndurare, cu bunã-
tate, cu smerenie, cu blândeþe, cu înde-
lungã rãbdare. *Efes. 4.24. 
**1 Tes. 1.4. 1 Pet. 1.2. 2 Pet. 4.10. †Gal. 5.22. Efes. 4.2,32.
Filp. 2.1.

13. Îngãduiþi-vã* unii pe alþii, ºi dacã
unul are pricinã sã se plângã de altul,
iertaþi-vã unul pe altul. Cum v-a iertat
Hristos, aºa iertaþi-vã ºi voi.

*Marc. 11.25. Efes. 4.2,32.

14. Dar* mai presus de toate acestea,
îmbrãcaþi-vã** cu dragostea, care este
legãtura† desãvârºirii.
*1 Pet. 4.8. **Ioan 13.34. Rom. 13.8. 1 Cor. 13. Efes. 5.2. Cap.
2.2. 1 Tes. 4.9. 1 Tim. 1.5. 1 Ioan 3.23; 4.21. †Efes. 4.3.

15. Pacea* lui Hristos, la** care aþi
fost chemaþi, ca sã alcãtuiþi un singur
trup†, sã stãpâneascã în inimile voas-
tre, ºi†† fiþi recunoscãtori.
*Rom. 14.17. Filp. 4.7. **1 Cor. 7.15. †Efes. 2.16,17; 4.4.
††Vers. 17. Cap. 2.7. 

16. Cuvântul lui Hristos sã locuiascã
din belºug în voi în toatã înþelep-
ciunea. Învãþaþi-vã ºi sfãtuiþi-vã unii
pe alþii cu psalmi, cu cântãri de laudã*
ºi cu cântãri duhovniceºti**, cântând
lui Dumnezeu cu mulþumire în inima
voastrã. *1 Cor. 14.26. Efes. 5.19. **Cap. 4.6.

17. ªi orice* faceþi, cu cuvântul sau
cu fapta, sã faceþi totul în Numele
Domnului Isus ºi mulþumiþi**, prin El,
lui Dumnezeu Tatãl. *1 Cor. 10.31. 
**Rom. 1.8. Efes. 5.20. Cap. 1.12; 2.7. 1 Tes. 5.18. Evr. 13.15.

18. Nevestelor*, fiþi supuse bãrbaþilor
voºtri, cum** se cuvine în Domnul.

*Efes. 5.22. Tit 2.5. 1 Pet. 3.1. **Efes. 5.3.

19. Bãrbaþilor*, iubiþi-vã nevestele ºi
nu þineþi necaz** pe ele.

*Efes. 5.25,28,33. 1 Pet. 3.7. **Efes. 4.31.

20. Copii*, ascultaþi de pãrinþii voºtri
în** toate lucrurile, cãci lucrul acesta pla-
ce Domnului. *Efes. 6.1. **Efes. 5.24. Tit 2.9.

21. Pãrinþilor*, nu întãrâtaþi pe copiii
voºtri, ca sã nu-ºi piardã nãdejdea.

*Efes. 6.4.

22. Robilor*, ascultaþi în** toate
lucrurile pe stãpânii voºtri pãmânteºti†;
nu numai când sunteþi sub ochii lor, ca
cei ce cautã sã placã oamenilor, ci cu
curãþie de inimã, ca unii care vã temeþi
de Domnul. *Efes. 6.5, etc. 
1 Tim. 6.1. Tit 2.9. 1 Pet. 2.18. **Vers. 20. †Film. 16.

23. Orice* faceþi sã faceþi din toatã
inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru
oameni, *Efes. 6.6,7.

24. ca unii care ºtiþi cã* veþi primi
de la Domnul rãsplata moºtenirii. Voi
slujiþi** Domnului Hristos.

*Efes. 6.8. **1 Cor. 7.22.

25. Cãci cine umblã cu strâmbãtate
îºi va primi plata dupã strâmbãtatea pe
care a fãcut-o; ºi nu* se are în vedere
faþa omului.

*Rom. 2.11. Efes. 6.9. 1 Pet. 1.17. Deut. 10.17.

41. Stãpânilor, daþi* robilor voºtri ce
le datoraþi ºi ce li se cuvine, cãci

ºtiþi cã ºi voi aveþi un Stãpân în cer.
*Efes. 6.9.

2. Stãruiþi* în rugãciune, vegheaþi în
ea cu** mulþumiri. *Luca 18.1. 
Rom. 12.12. Efes. 6.18. 1 Tes. 5.17,18. **Cap. 2.7; 3.15.

3. Rugaþi-vã* totodatã ºi pentru noi,
ca Dumnezeu sã ne deschidã** o uºã
pentru Cuvânt, ca sã putem vesti
taina† lui Hristos, pentru†† care, iatã,
mã gãsesc în lanþuri: *Efes. 6.19. 
2 Tes. 3.1. **1 Cor. 16.9. 2 Cor. 2.12. †Mat. 13.11. 1 Cor. 4.1.
Efes. 6.19. Cap. 1.26; 2.2. ††Efes. 6.20. Filp. 1.7.

4. ca s-o fac cunoscut aºa cum trebuie
sã vorbesc despre ea.
5. Purtaþi-vã* cu înþelepciune faþã de

cei de afarã; rãscumpãraþi** vremea.
*Efes. 5.15. 1 Tes. 4.12. **Efes. 5.16.

6. Vorbirea voastrã sã fie totdeauna
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cu har*, dreasã** cu sare, ca† sã ºtiþi
cum trebuie sã rãspundeþi fiecãruia.

*Cap. 3.16. **Marc. 9.50. †1 Pet. 3.15.

7. Tot* ce este cu privire la mine vã
va spune Tihic, fratele preaiubit ºi
slujitorul credincios, tovarãºul meu de
slujbã în Domnul. *Efes. 6.21.

8. Vi l-am* trimis înadins, ca sã luaþi
cunoºtinþã despre starea noastrã ºi sã
vã mângâie inimile. *Efes. 6.22.

9. L-am trimis împreunã cu Onisim*,
fratele credincios ºi preaiubit, care
este dintre ai voºtri. Ei vã vor spune
tot ce se petrece pe aici. *Film. 10.

10. Aristarh*, tovarãºul meu de tem-
niþã, vã trimite sãnãtate; tot aºa ºi
Marcu**, vãrul lui Barnaba (cu privire
la care aþi primit porunci... dacã vine
la voi, sã-l primiþi bine),
*Fapt. 19.29; 20.4; 27.2. Film. 24. **Fapt. 15.37. 2 Tim. 4.11.

11. ºi Isus, zis Iust: ei sunt din
numãrul celor tãiaþi împrejur ºi
singurii care au lucrat împreunã cu
mine pentru Împãrãþia lui Dumnezeu,
oameni care mi-au fost de mângâiere.
12. Epafra*, care este dintre ai voºtri,

vã trimite sãnãtate. El, rob al lui

Hristos, totdeauna se** luptã pentru
voi în rugãciunile sale, pentru ca,
desãvârºiþi† ºi deplin încredinþaþi, sã
stãruiþi în voia lui Dumnezeu.
*Cap. 1.7. Film. 23. **Rom. 15.30. †Mat. 5.48. 1 Cor. 2.6;
14.20. Filp. 3.15. Evr. 5.14.

13. Cãci vã mãrturisesc cã are o mare
râvnã pentru voi, pentru cei din
Laodiceea ºi pentru cei din Ierapole.
14. Luca*, doctorul preaiubit, ºi

Dima** vã trimit sãnãtate.
*2 Tim. 4.11. **2 Tim. 4.10. Film. 24.

15. Spuneþi sãnãtate fraþilor din Lao-
diceea ºi lui Nimfa, ºi bisericii* din casa
lui. *Rom. 16.5. 1 Cor. 16.19.

16. Dupã ce va fi cititã aceastã*
epistolã la voi, faceþi aºa ca sã fie cititã
ºi în Biserica laodicenilor; ºi voi, la
rândul vostru, sã citiþi epistola care vã
va veni din Laodiceea. *1 Tes. 5.27.

17. ªi spuneþi lui Arhip*: „Ia seama sã
împlineºti bine slujba** pe care ai
primit-o în Domnul.” *Film. 2. **1 Tim. 4.6.

18. Urarea de sãnãtate* este cu mâna
mea: Pavel. Aduceþi-vã** aminte de
lanþurile mele. Harul† sã fie cu voi!
Amin.

*1 Cor. 16.21. 2 Tes. 3.17. **Evr. 13.3. †Evr. 13.25.
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11. Pavel, Silvan* ºi Timotei, cãtre
Biserica tesalonicenilor, care este

în Dumnezeu Tatãl ºi în Domnul Isus
Hristos: Har** ºi pace de la Dumnezeu,
Tatãl nostru, ºi de la Domnul Isus
Hristos. *2 Cor. 1.19. 2 Tes. 1.1. 1 Pet. 5.12. **Efes. 1.2.

2. Mulþumim* totdeauna lui Dumnezeu
pentru voi toþi pe care vã pomenim
necurmat în rugãciunile noastre;

*Rom. 1.8. Efes. 1.16. Film. 4.

3. cãci ne aducem aminte fãrã înce-
tare*, înaintea lui Dumnezeu, Tatãl
nostru, de lucrarea** credinþei voastre,
de† osteneala dragostei voastre ºi de
tãria nãdejdii în Domnul nostru Isus
Hristos! *Cap. 2.13. **Ioan 6.29. Gal. 5.6. 
Cap. 3.6. 2 Tes. 1.3,11. Iac. 2.17. †Rom. 16.6. Evr. 6.10.

4. ªtim, fraþi preaiubiþi de Dumnezeu,
alegerea* voastrã. *Col. 3.12. 2 Tes. 2.13.

5. În adevãr, Evanghelia* noastrã v-a
fost propovãduitã nu numai cu vorbe, ci

cu putere, cu Duhul Sfânt** ºi cu o mare
îndrãznealã†. Cãci ºtiþi†† cã, din
dragoste pentru voi, am fost aºa printre
voi. *Marc. 16.20. 1 Cor. 2.4; 4.20. **2 Cor. 6.6. 
†Col. 2.2. Evr. 2.3. ††Cap. 2.1,5,10,11. 2 Tes. 3.7.

6. ªi voi* înºivã aþi cãlcat pe urmele
mele ºi pe urmele Domnului, întrucât
aþi primit Cuvântul, în multe necazuri,
cu** bucuria care vine de la Duhul
Sfânt; *1 Cor. 4.16; 11.1. 
Filp. 3.17. Cap. 2.14. 2 Tes. 3.9. **Fapt. 5.41. Evr. 10.34.

7. aºa cã aþi ajuns o pildã pentru toþi
credincioºii din Macedonia ºi din Ahaia.
8. În adevãr, nu numai cã de la voi

Cuvântul Domnului a* rãsunat prin**
Macedonia ºi Ahaia, dar vestea despre
credinþa voastrã în Dumnezeu s-a
rãspândit pretutindeni, aºa cã n-avem
nevoie sã mai vorbim de ea.

*Rom. 10.18. **Rom. 1.8. 2 Tes. 1.4.

9. Cãci ei înºiºi istorisesc ce* primire
ne-aþi fãcut ºi** cum de la idoli v-aþi

EPISTOLA ÎNTÂI 
A LUI PAVEL CÃTRE TESALONICENI

întors la Dumnezeu, ca sã slujiþi Dum-
nezeului celui viu ºi adevãrat 

*Cap. 2.1. **1 Cor. 12.2. Gal. 4.8.

10. ºi sã* aºteptaþi din** ceruri pe Fiul
Sãu, pe† care L-a înviat din morþi, pe
Isus, care ne izbãveºte de†† mânia
viitoare. *Rom. 2.7. Filp. 3.20. 
Tit 2.13. 2 Pet. 3.12. Apoc. 1.7. **Fapt. 1.11. Cap. 4.16. 2 Tes.
1.7. †Fapt. 2.24. ††Mat. 3.7. Rom. 5.9. Cap. 5.9.

21. Voi* înºivã ºtiþi, fraþilor, cã
venirea noastrã la voi n-a fost

zadarnicã. *Cap. 1.5,9.

2. Dupã ce am suferit ºi am fost
batjocoriþi în Filipi*, cum ºtiþi, am**
venit plini de încredere în Dumnezeul
nostru sã vã vestim† Evanghelia lui
Dumnezeu în mijlocul multor†† lupte.
*Fapt. 16.22. **Cap. 1.5. †Fapt. 17.2. ††Filp. 1.30. Col. 2.1.

3. Cãci* propovãduirea noastrã nu se
întemeiazã nici pe rãtãcire, nici pe
necurãþie, nici pe viclenie.

*2 Cor. 7.2. Vers. 5. 2 Pet. 1.16.

4. Ci, fiindcã* Dumnezeu ne-a gãsit
vrednici sã** ne încredinþeze Evan-
ghelia, cãutãm sã vorbim aºa ca sã
plãcem† nu oamenilor, ci lui Dum-
nezeu, care†† ne cerceteazã inima.
*1 Cor. 7.25. 1 Tim. 1.11,12. **1 Cor. 9.17. Gal. 2.7. Tit 1.3.
†Gal. 1.10. ††Prov. 17.3. Rom. 8.27.

5. În adevãr, cum bine ºtiþi, niciodatã 
n-am* întrebuinþat vorbe mãgulitoare,
nici haina lãcomiei; martor este Dum-
nezeu**.

*Fapt. 20.33. 2 Cor. 2.17; 4.2; 7.2; 12.17. **Rom. 1.9.

6. N-am* cãutat slavã de la oameni:
nici de la voi, nici de la alþii, deºi, ca
apostoli** ai lui Hristos, am fi† putut
sã cerem cinste. *Ioan 5.41,44; 12.43. 
1 Tim. 5.17. **1 Cor. 9.4,6,12,18. 2 Cor. 10.1,2,10,11; 13.10.
2 Tes. 3.9. Film. 8,9. †2 Cor. 11.9; 12.13,14. 2 Tes. 3.8.

7. Dimpotrivã*, ne-am arãtat blânzi**
în mijlocul vostru, ca o doicã ce-ºi
creºte cu drag copiii.

*1 Cor. 9.1,2,5. **1 Cor. 2.3; 9.22. 2 Cor. 13.4. 2 Tim. 2.24.

8. Astfel, în dragostea noastrã fier-
binte pentru voi, eram gata sã vã dãm*
nu numai Evanghelia lui Dumnezeu,
dar chiar ºi viaþa** noastrã, atât de
scumpi ne ajunseserãþi.

*Rom. 1.11; 15.29. **2 Cor. 12.15.

9. Vã aduceþi aminte, fraþilor, de oste-
neala ºi munca noastrã. Cum lucram
zi* ºi noapte, ca** sã nu fim sarcinã
nici unuia din voi, ºi vã propovãduiam
Evanghelia lui Dumnezeu. *Fapt. 20.34. 
1 Cor. 4.12. 2 Cor. 11.9. 2 Tes. 3.8 **2 Cor. 12.13,14.

10. Voi* sunteþi martori, ºi Dum-
nezeu de asemenea, cã** am avut o
purtare sfântã, dreaptã ºi fãrã prihanã
faþã de voi care credeþi.

*Cap. 1.5. **2 Cor. 7.2. 2 Tes. 3.7.

11. ªtiþi iarãºi cã am fost pentru
fiecare din voi ca un tatã cu copiii lui:
vã sfãtuiam, vã mângâiam ºi vã adeve-
ream
12. sã* vã purtaþi într-un chip vrednic

de Dumnezeu, care** vã cheamã la
Împãrãþia ºi slava Sa.
*Efes. 4.1. Filp. 1.27. Col. 1.10. Cap. 4.1. **1 Cor. 1.9. 
Cap. 5.24. 2 Tes. 2.14. 2 Tim. 1.9.

13. De aceea mulþumim fãrã înce-
tare* lui Dumnezeu cã, atunci când aþi
primit Cuvântul lui Dumnezeu, auzit de
la noi, l-aþi primit nu** ca pe cuvântul
oamenilor, ci, aºa cum ºi este în
adevãr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu,
care lucreazã ºi în voi care credeþi.

*Cap. 1.3. **Mat. 10.40. Gal. 4.14. 2 Pet. 3.2.

14. Cãci, fraþilor, voi aþi cãlcat pe
urmele bisericilor* lui Dumnezeu,
care sunt în Hristos Isus, în Iudeea;
pentru cã ºi voi aþi suferit din partea
celor de un neam cu voi aceleaºi**
rele pe care le-au suferit ele din
partea† iudeilor.

*Gal. 1.22. **Fapt. 17.5,13. †Evr. 10.33,34.

15. Iudeii* aceºtia au omorât pe
Domnul Isus ºi pe proroci**, pe noi
ne-au prigonit, nu plac lui Dumnezeu
ºi† sunt vrãjmaºi tuturor oamenilor,
*Fapt. 2.23; 3.15; 5.30; 7.52. **Mat. 5.12; 23.34,37. Luca
13.33,34. Fapt. 7.52. †Est. 3.8.

16. cãci* ne opresc sã vorbim Nea-
murilor, ca** sã fie mântuite. Astfel ei
totdeauna pun vârf pãcatelor lor. Dar, la
urmã, i-a† ajuns mânia lui Dumnezeu!

*Luca 11.52. Fapt. 13.50; 14.5,19; 17.5,13; 18.12; 
19.9; 22.21,22. **Gen. 15.16. Mat. 23.32. †Mat. 24.6,14.

17. Noi, fraþilor, dupã ce am fost
despãrþiþi câtãva vreme de voi, cu
faþa*, dar nu cu inima, am avut cu atât
mai mult dorinþa sã vã vedem**.

*1 Cor. 5.3. Col. 2.5. **Cap. 3.10.

18. Astfel, o datã ºi chiar de douã ori,
am voit (eu, Pavel, cel puþin) sã venim
la voi; dar ne-a împiedicat Satana*.

*Rom. 1.13; 15.22.

19. Cãci cine* este, în adevãr, nãdejdea
sau bucuria, sau cununa** noastrã de
slavã? Nu sunteþi voi, înaintea Domnului
nostru Isus Hristos, la† venirea Lui?

*2 Cor. 1.14. Filp. 2.16; 4.1. 
**Prov. 16.31. †1 Cor. 15.23. Cap. 3.13. Apoc. 1.7; 22.12.

20. Da, voi sunteþi slava ºi bucuria
noastrã.
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31. De aceea, fiindcã nu mai puteam*
rãbda, am** socotit mai bine sã

fim lãsaþi singuri în Atena 
*Vers. 5. **Fapt. 17.15.

2. ºi v-am trimis pe Timotei*, fratele
nostru ºi slujitorul lui Dumnezeu în
Evanghelia lui Hristos, ca sã vã
întãreascã ºi sã vã îmbãrbãteze în
credinþa voastrã,

*Rom. 16.21. 1 Cor. 16.10. 2 Cor. 1.19.

3. pentru ca* nimeni din voi sã nu
se clatine în aceste necazuri; cãci
ºtiþi singuri cã la** aceasta suntem
rânduiþi. *Efes. 3.13. **Fapt. 9.16; 
14.22; 20.23; 21.11. 1 Cor. 4.9. 2 Tim. 3.12. 1 Pet. 2.21.

4. ªi*, când eram la voi, v-am spus
mai dinainte cã vom avea sã suferim
necazuri, ceea ce s-a ºi întâmplat, cum
bine ºtiþi. *Fapt. 20.24.

5. Astfel, în nerãbdarea* mea, am
trimis sã-mi aducã ºtiri despre cre-
dinþa voastrã, de teamã ca** nu cumva
sã vã fi ispitit ispititorul, ºi osteneala†
noastrã sã fi fost degeaba.
*Vers. 1. **1 Cor. 7.5. 2 Cor. 11.3. †Gal. 2.2; 4.11. Filp. 2.16.

6. Dar* chiar acum a venit Timotei de
la voi la noi ºi ne-a adus veºti bune
despre credinþa ºi dragostea voastrã,
cã totdeauna pãstraþi o plãcutã aducere
aminte despre noi ºi cã doriþi sã ne
vedeþi, cum dorim** ºi noi sã vã
vedem pe voi. *Fapt. 18.1,5. **Filp. 1.8.

7. De aceea, fraþilor, în toate strâm-
torãrile ºi necazurile noastre am* fost
mângâiaþi cu privire la voi, prin credinþa
voastrã. *2 Cor. 1.4; 7.6,7,13.

8. Acum, da, trãim, fiindcã voi staþi*
tari în Domnul. *Filp. 4.1.

9. Cum* putem noi oare sã mulþumim
îndeajuns lui Dumnezeu cu privire la
voi, pentru toatã bucuria pe care o
avem din pricina voastrã, înaintea
Dumnezeului nostru? *Cap. 1.2.

10. Zi ºi noapte* Îl rugãm** nespus
sã† vã putem vedea faþa ºi†† sã putem
împlini ce mai lipseºte credinþei voastre.

*Fapt. 26.7. 2 Tim. 1.3. 
**Rom. 1.10,11; 15.32. †Cap. 2.17. ††2 Cor. 13.9,11.

11. Însuºi Dumnezeu, Tatãl nostru, ºi
Domnul nostru Isus Hristos sã* ne
netezeascã drumul la voi! *Marc. 1.3.

12. Domnul sã* vã facã sã creºteþi tot
mai mult în dragoste unii faþã de
alþii** ºi faþã de toþi, cum facem ºi noi
înºine pentru voi,

*Cap. 4.10. **Cap. 4.9; 5.15. 2 Pet. 1.7.

13. ca* sã vi se întãreascã inimile ºi
sã fie fãrã prihanã în sfinþenie, înaintea
lui Dumnezeu, Tatãl nostru, la venirea

Domnului nostru Isus Hristos
împreunã cu** toþi sfinþii Sãi.
*1 Cor. 1.8. Filp. 1.10. Cap. 5.23. 2 Tes. 2.17. 1 Ioan 3.20,21.
**Zah. 14.5. Iuda 14.

41. Încolo, fraþilor, fiindcã aþi*
învãþat de la noi cum sã vã purtaþi

ºi sã fiþi plãcuþi** lui Dumnezeu, ºi
aºa ºi faceþi, vã rugãm ºi vã îndemnãm,
în Numele Domnului Isus, sã sporiþi
tot mai mult în privinþa† aceasta.

*Filp. 1.27. Col. 2.6. **Cap. 2.12. †Col. 1.10.

2. ªtiþi, în adevãr, ce învãþãturi v-am
dat prin Domnul Isus.
3. Voia* lui Dumnezeu este sfinþirea**

voastrã: sã vã feriþi de curvie†;
*Rom. 12.2. Efes. 5.17. **Efes. 5.27. †1 Cor. 6.15,18.
Efes. 5.3. Col. 3.5.

4. fiecare din voi sã ºtie* sã-ºi stã-
pâneascã vasul în sfinþenie ºi cinste,

*Rom. 6.19. 1 Cor. 6.15,18.

5. nu* în aprinderea poftei, ca** Nea-
murile care† nu cunosc pe Dumnezeu.
*Rom. 1.24,26. Col. 3.5. **Efes. 4.17,18. †1 Cor. 15.34. Gal.
4.8. Efes. 2.12; 4.18. 2 Tes. 1.8.

6. Nimeni* sã nu fie cu vicleºug ºi cu
nedreptate în treburi faþã de fratele
sãu; pentru cã Domnul pedepseºte**
toate aceste lucruri, dupã cum v-am
spus ºi v-am adeverit.

*Lev. 19.11,13. 1 Cor. 6.8. **2 Tes. 1.8.

7. Cãci Dumnezeu nu ne-a chemat la
necurãþie, ci* la sfinþire.

*Lev. 11.44; 19.2. 1 Cor. 1.2. Evr. 12.14. 1 Pet. 1.14,15.

8. De aceea*, cine nesocoteºte aceste
învãþãturi nesocoteºte nu pe un om, ci
pe Dumnezeu, care** v-a dat ºi Duhul
Sãu cel Sfânt.

*Luca 10.16. **1 Cor. 2.10; 7.40. 1 Ioan 3.24.

9. Cât despre dragostea frãþeascã, 
n-aveþi* nevoie sã vã scriem; cãci voi
singuri** aþi fost învãþaþi de Dumnezeu
sã† vã iubiþi unii pe alþii,
*Cap. 5.1. **Ier. 31.34. Ioan 6.45; 14.26. Evr. 8.11. 1 Ioan
2.20,27. †Mat. 22.39. Ioan 13.34; 15.12. Efes. 5.2. 1 Pet. 4.8.
1 Ioan 3.11,23; 4.21.

10. ºi* iubiþi în adevãr pe toþi fraþii
care sunt în toatã Macedonia. Dar vã
îndemnãm, fraþilor, sã** sporiþi tot
mai mult în ea. *Cap. 1.7. **Cap. 3.12.

11. Sã cãutaþi sã trãiþi liniºtiþi, sã* vã
vedeþi de treburi ºi sã** lucraþi cu
mâinile voastre, cum v-am sfãtuit.

*2 Tes. 3.11. 1 Pet. 4.15. **Fapt. 20.35. Efes. 4.28.
2 Tes. 3.7,8,12.

12. ªi astfel* sã vã purtaþi cuviincios
cu cei de afarã ºi sã n-aveþi trebuinþã
de nimeni.

*Rom. 13.13. 2 Cor. 8.21. Col. 4.5. 1 Pet. 2.12.

13. Nu voim, fraþilor, sã fiþi în necunoº-
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tinþã despre cei ce au adormit, ca* sã
nu vã întristaþi ca ceilalþi, care** n-au
nãdejde.

*Lev. 19.28. Deut. 14.1,2. 2 Sam. 12.20. **Efes. 2.12.

14. Cãci, dacã* credem cã Isus a murit
ºi a înviat, credem ºi cã Dumnezeu va
aduce înapoi, împreunã cu Isus, pe**
cei ce au adormit în El.

*1 Cor. 15.13. **1 Cor. 15.18,23. Cap. 3.13.

15. Iatã, în adevãr, ce vã spunem
prin* Cuvântul Domnului: noi cei**
vii, care vom rãmâne pânã la venirea
Domnului, nu vom lua-o înaintea celor
adormiþi. *l  Împ. 13.17,18; 20.35. **1 Cor. 15.51.

16. Cãci însuºi Domnul*, cu un
strigãt, cu glasul unui arhanghel ºi
cu trâmbiþa** lui Dumnezeu, Se va
coborî din cer, ºi întâi vor învia cei
morþi† în Hristos. *Mat. 24.30,31. 
Fapt. 1.11. 2 Tes. 1.7. **1 Cor. 15.52. †1 Cor. 15.23,52.

17. Apoi*, noi cei vii, care vom fi
rãmas, vom fi rãpiþi toþi împreunã cu
ei în** nori, ca sã întâmpinãm pe
Domnul în vãzduh; ºi astfel vom† fi
totdeauna cu Domnul. *1 Cor. 15.51. 
**Fapt. 1.9. Apoc. 11.12. †Ioan 12.26; 14.3; 17.24.

18. Mângâiaþi-vã, dar*, unii pe alþii
cu aceste cuvinte. *Cap. 5.11.

51. Cât despre vremi* ºi soroace, 
n-aveþi** trebuinþã sã vi se scrie,

fraþilor. *Mat. 24.3,36. Fapt.1.7. **Cap. 4.9.

2. Pentru cã voi înºivã ºtiþi foarte
bine cã ziua* Domnului va veni ca un
hoþ noaptea. *Mat. 24.43,44; 
25.13. Luca 13.39,40. 2 Pet. 3.10. Apoc. 3.3; 16.15.
3. Când vor zice: „Pace ºi liniºte!”,

atunci o prãpãdenie* neaºteptatã va
veni peste ei, ca** durerile naºterii
peste femeia însãrcinatã; ºi nu va fi
chip de scãpare. *Isa. 13.6-9. 
Luca 17.27-29; 21.34,35. 2 Tes. 1.9. **Ier. 13.21. Osea 13.13.
4. Dar* voi, fraþilor, nu sunteþi în

întuneric, pentru ca ziua aceea sã vã
prindã ca un hoþ. *Rom. 13.12,13. 1 Ioan 2.8.
5. Voi toþi sunteþi fii* ai luminii ºi fii

ai zilei. Noi nu suntem ai nopþii, nici
ai întunericului. *Efes. 5.8.
6. De aceea* sã nu dormim ca

ceilalþi, ci sã** veghem ºi sã fim treji.
*Mat. 25.5. **Mat. 24.42; 25.13. Rom. 13.11-13. 1 Pet. 5.8.
7. Cãci, cei* ce dorm, dorm noap-

tea**; ºi, cei ce se îmbatã, se îmbatã
noaptea. *Luca 21.34,36. 
Rom. 13.13. 1 Cor. 15.34. Efes. 5.14. **Fapt. 2.15.
8. Dar noi, care suntem fii ai zilei, sã

fim treji, sã ne îmbrãcãm* cu platoºa
credinþei ºi a dragostei ºi sã avem
drept coif nãdejdea mântuirii.

*Isa. 59.17. Efes. 6.14,16,17.

9. Fiindcã Dumnezeu* nu ne-a
rânduit la mânie, ci** ca sã cãpãtãm
mântuirea, prin Domnul nostru Isus
Hristos, *Rom. 9.22. Cap. 1.10. 
1 Pet. 2.8. Iuda 4. **2 Tes. 2.13,14.

10. care* a murit pentru noi, pentru
ca, fie cã veghem, fie cã dormim, sã
trãim împreunã cu El.

*Rom. 14.8,9. 2 Cor. 5.15.

11. De aceea* mângâiaþi-vã ºi întã-
riþi-vã unii pe alþii, cum ºi faceþi în
adevãr. *Cap. 4.18.

12. Vã rugãm, fraþilor, sã* priviþi
bine pe cei ce se ostenesc între voi,
care vã cârmuiesc în Domnul ºi care
vã sfãtuiesc.

*1 Cor. 16.18. Filp. 2.29. 1 Tim. 5.17. Evr. 13.7,17.

13. Sã-i preþuiþi foarte mult, în dragoste,
din pricina lucrãrii lor.

Trãiþi în pace* între voi. *Marc. 9.50.

14. Vã rugãm, de asemenea, fraþilor,
sã mustraþi* pe cei ce trãiesc în
neorânduialã; sã îmbãrbãtaþi** pe cei
deznãdãjduiþi; sã sprijiniþi† pe cei
slabi, sã fiþi†† rãbdãtori cu toþi.
*2 Tes. 3.11,12. **Evr. 12.12. †Rom. 14.1; 15.1. Gal. 6.1,2.
††Gal. 5.22. Efes. 4.2. Col. 3.12. 2 Tim. 4.2.

15. Luaþi seama* ca nimeni sã nu
întoarcã altuia rãu pentru rãu; ci cãutaþi
totdeauna sã** faceþi ce este bine atât
între voi, cât ºi faþã de toþi.
*Lev. 19.18. Prov. 20.22; 24.29. Mat. 5.39,44. Rom. 12.17. 
1 Cor. 6.7. 1 Pet. 3.9. **Gal. 6.10. Cap. 3.12.

16. Bucuraþi-vã* întotdeauna.
*2 Cor. 6.10. Filp. 4.4.

17. Rugaþi-vã* neîncetat.
*Luca 18.1; 21.36. Rom. 12.12. Efes. 6.18. Col. 4.2. 1 Pet. 4.7.

18. Mulþumiþi lui Dumnezeu pentru*
toate lucrurile; cãci aceasta este voia
lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu
privire la voi. *Efes. 5.20. Col. 3.17.

19. Nu* stingeþi Duhul.
*Efes. 4.30. 1 Tim. 4.14. 2 Tim. 1.6. 1 Cor. 14.30.

20. Nu* dispreþuiþi prorociile.
*1 Cor. 14.1,39.

21. Ci cercetaþi* toate lucrurile ºi
pãstraþi** ce este bun.

*1 Cor. 2.11,15. 1 Ioan 4.1. **Filp. 4.8.

22. Feriþi-vã* de orice se pare rãu.
*Cap. 4.12.

23. Dumnezeul pãcii* sã** vã sfin-
þeascã El însuºi pe deplin; ºi duhul
vostru, sufletul vostru ºi trupul vostru
sã† fie pãzite întregi, fãrã prihanã, la
venirea Domnului nostru Isus Hristos.

*Filp. 4.9. **Cap. 3.13. †1 Cor. 1.8.

24. Cel ce v-a chemat este credin-
cios* ºi va face lucrul acesta.

*1 Cor. 1.9; 10.13. 2 Tes. 3.3.
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25. Fraþilor, rugaþi-vã* pentru noi.
*Col. 4.3. 2 Tes. 3.1.

26. Spuneþi sãnãtate* tuturor fraþilor,
cu o sãrutare sfântã. *Rom. 16.16.

27. În Domnul, vã rog fierbinte ca*

epistola aceasta sã fie cititã tuturor
fraþilor. *Col. 4.16. 2 Tes. 3.4.

28. Harul* Domnului nostru Isus
Hristos sã fie cu voi cu toþi! Amin.

*Rom. 16.20,24. 2 Tes. 3.18.

1 TESALONICENI 5.  2 TESALONICENI 1, 21162

11. Pavel, Silvan ºi* Timotei, cãtre
Biserica tesalonicenilor, care este în**

Dumnezeu, Tatãl nostru, ºi în Domnul
Isus Hristos: *2 Cor. 1.19. **1 Tes. 1.1.

2. Har* ºi pace de la Dumnezeu, Tatãl
nostru, ºi de la Domnul Isus Hristos!

*1 Cor. 1.3.

3. Trebuie* sã mulþumim totdeauna
lui Dumnezeu pentru voi, fraþilor, cum
se ºi cuvine, pentru cã credinþa voastrã
merge mereu crescând, ºi dragostea
fiecãruia din voi toþi faþã de ceilalþi se
mãreºte tot mai mult.

*1 Tes. 1.2,3; 3.6,9. Cap. 2.13.

4. De aceea ne* lãudãm cu voi în
bisericile lui Dumnezeu, pentru**
statornicia ºi credinþa voastrã în† toate
prigonirile ºi necazurile pe care le
suferiþi.

*2 Cor. 7.14; 9.2. 1 Tes. 2.19,20. **1 Tes. 1.3. †1 Tes. 2.14.

5. Aceasta este o* dovadã lãmuritã
despre dreapta judecatã a lui Dumnezeu,
întrucât veþi fi gãsiþi vrednici de
Împãrãþia lui Dumnezeu, pentru** care
ºi suferiþi. *Filp. 1.28. **1 Tes. 2.14.

6. Fiindcã* Dumnezeu gãseºte cã este
drept sã dea întristare celor ce vã
întristeazã *Apoc. 6.10.

7. ºi sã vã dea odihnã* atât vouã, care
sunteþi întristaþi, cât ºi nouã, la desco-
perirea Domnului** Isus din cer, cu
îngerii puterii Lui,

*Apoc. 14.13. **1 Tes. 4.16. Iuda 14.

8. într-o* flacãrã de foc, ca sã
pedepseascã pe cei ce** nu cunosc pe
Dumnezeu ºi pe cei ce nu† ascultã
de Evanghelia Domnului nostru Isus
Hristos. *Evr. 10.27; 12.29. 
2 Pet. 3.7. Apoc. 21.8. **Ps. 79.6. 1 Tes. 4.5. †Rom. 2.8.

9. Ei* vor avea ca pedeapsã o pierzare
veºnicã de la faþa Domnului ºi de la**
slava puterii Lui,

*Filp. 3.19. 2 Pet. 3.7. **Deut. 33.2. Isa. 2.19. Cap. 2.8.

10. când* va veni, în ziua aceea, ca sã
fie proslãvit în sfinþii Sãi ºi** privit

cu uimire în toþi cei ce vor fi crezut;
cãci voi aþi crezut mãrturisirea fãcutã
de noi înaintea voastrã.

*Ps. 89.7. **Ps. 68.35.

11. De aceea ne rugãm necurmat pentru
voi, ca Dumnezeul nostru sã* vã gãseascã
vrednici de chemarea Lui ºi sã împlineascã
în voi, cu putere, orice dorinþã de
bunãtate** ºi orice lucrare izvorâtã din
credinþã, *Vers. 5. **1 Tes. 1.3.

12. pentru ca* Numele Domnului nostru
Isus Hristos sã fie proslãvit în voi, ºi voi
în El, potrivit cu harul Dumnezeului
nostru ºi al Domnului Isus Hristos.

*1 Pet. 1.7; 4.14.

21. Cât* priveºte venirea Domnului
nostru Isus Hristos ºi** strângerea

noastrã laolaltã cu El, vã rugãm, fraþilor,
*1 Tes. 4.16. **Mat. 24.31. Marc. 13.27. 1 Tes. 4.17.

2. sã* nu vã lãsaþi clãtinaþi aºa de
repede în mintea voastrã ºi sã nu vã
tulburaþi de vreun duh, nici de vreo
vorbã, nici de vreo epistolã, ca venind
de la noi, ca ºi cum ziua Domnului ar
fi ºi venit chiar. *Mat. 24.4. Efes. 5.6. 1 Ioan 4.1.

3. Nimeni sã* nu vã amãgeascã în
vreun chip; cãci nu** va veni înainte
ca sã fi venit lepãdarea de credinþã ºi
de a se descoperi omul† fãrãdelegii1,
fiul†† pierzãrii,
*Mat. 24.4. Efes. 5.6. **1 Tim. 4.1. †Dan. 7.25. 1 Ioan 2.18.
Apoc. 13.11, etc. ††Ioan 17.12.

4. potrivnicul care se* înalþã mai**
presus de tot ce se numeºte „Dum-
nezeu” sau de ce este vrednic de închi-
nare. Aºa cã se va aºeza în Templul lui
Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.
*Isa. 14.13. Ezec. 28.2,6,9. Dan. 7.25; 11.36. Apoc. 13.6. 
**1 Cor. 8.5.

5. Nu vã aduceþi aminte cum vã
spuneam lucrurile acestea, când eram
încã la voi?
6. ªi acum ºtiþi bine ce-l opreºte ca
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1. Sau: omul pãcatului

sã nu se descopere decât la vremea lui.
7. Cãci taina* fãrãdelegii a ºi început

sã lucreze; trebuie numai ca cel ce o
opreºte acum sã fie luat din drumul
ei. *1 Ioan 2.18; 4.3.

8. ªi atunci se va arãta acel nelegiuit
pe* care Domnul Isus îl va nimici cu**
suflarea gurii Sale ºi-l va prãpãdi cu
arãtarea† venirii Sale. *Dan. 7.10,11. 
**Iov 4.9. Isa. 11.4. Osea 6.5. Apoc. 2.16; 19.15,20,21. †Cap.
1.8,9. Evr. 10.27.

9. Arãtarea lui se va face prin*
puterea Satanei, cu tot felul de minuni,
de semne** ºi puteri mincinoase 
*Ioan 8.41. Efes. 2.2. Apoc. 18.23. **Deut. 13.1. Mat. 24.24.
Apoc. 13.13; 19.20.

10. ºi cu toate amãgirile nelegiuirii,
pentru cei ce sunt pe calea pierzãrii*,
pentru cã n-au primit dragostea adevã-
rului ca sã fie mântuiþi. *2 Cor. 2.15; 4.3.

11. Din aceastã* pricinã, Dumnezeu
le trimite o lucrare de rãtãcire, ca sã**
creadã o minciunã, *1 Împ. 22.22.
Ezec. 14.9. Rom. 1.24, etc. **Mat. 24.5,11. 1 Tim. 4.1.

12. pentru ca toþi cei ce n-au crezut
adevãrul, ci au* gãsit plãcere în
nelegiuire, sã fie osândiþi. *Rom. 3.2.

13. Noi* însã, fraþi preaiubiþi de Dom-
nul, trebuie sã mulþumim totdeauna lui
Dumnezeu pentru voi, cãci de la
început** Dumnezeu† v-a ales pentru
mântuire, în†† sfinþirea Duhului ºi
credinþa adevãrului.

*Cap. 1.3. **1 Tes. 1.4. †Efes. 1.4. ††Luca 1.75. 1 Pet. 1.2.

14. Iatã la ce v-a chemat El, prin
Evanghelia noastrã, ca sã cãpãtaþi*
slava Domnului nostru Isus Hristos. 

*Ioan 17.22. 1 Tes. 2.12. 1 Pet. 5.10.

15. Aºadar, fraþilor, rãmâneþi* tari ºi
þineþi învãþãturile** pe care le-aþi
primit fie prin viu grai, fie prin epistola
noastrã.

*1 Cor. 16.13. Filp. 4.1. **1 Cor. 11.2. Cap. 3.6.

16. ªi însuºi* Domnul nostru Isus
Hristos ºi Dumnezeu, Tatãl nostru,
care** ne-a iubit ºi ne-a dat prin harul
Sãu o mângâiere veºnicã ºi o bunã
nãdejde†,

*Cap. 1.1,2. **1 Ioan 4.10. Apoc. 1.5. †1 Pet. 1.3.

17. sã vã mângâie inimile ºi sã* vã
întãreascã în orice lucru ºi cuvânt bun!

*1 Cor. 1.8. 1 Tes. 3.13. 1 Pet. 5.10.

31. Încolo, fraþilor, rugaþi-vã*
pentru noi ca Cuvântul Domnului

sã se rãspândeascã ºi sã fie proslãvit,
cum este la voi, *Efes. 6.19. Col. 4.3. 1 Tes. 5.25.

2. ºi sã* fim izbãviþi de oamenii

nechibzuiþi ºi rãi; cãci nu toþi au
credinþa**. *Rom. 15.31. **Fapt. 28.24. Rom. 10.16.

3. Credincios* este Domnul: El vã va
întãri ºi vã va** pãzi de cel rãu.

*1 Cor. 1.9. 1 Tes. 5.24. **Ioan 17.15. 2 Pet. 2.9.

4. Cu privire la voi, avem* încredere
în Domnul cã faceþi ºi veþi face ce vã
poruncim. *2 Cor. 7.16. Gal. 5.10.

5. Domnul* sã vã îndrepte inimile
spre dragostea lui Dumnezeu ºi spre
rãbdarea lui Hristos! *1 Cron. 29.18.

6. În Numele Domnului nostru Isus
Hristos, vã poruncim, fraþilor, sã* vã
depãrtaþi de** orice frate care trãieºte
în† neorânduialã, ºi nu dupã învãþã-
turile†† pe care le-aþi primit de la noi.
*Rom. 16.17. Vers. 14. 1 Tim. 6.5. 2 Ioan 10. **1 Cor. 5.11,13.
†1 Tes. 4.11; 5.14. Vers. 11,12,14. ††Cap. 2.15.

7. Voi înºivã ºtiþi ce* trebuie sã faceþi
ca sã ne urmaþi; cãci noi** n-am trãit
în neorânduialã între voi.

*1 Cor. 4.16; 11.l. 1 Tes. 1.6,7. **1 Tes. 2.10.

8. N-am mâncat de pomanã pâinea
nimãnui; ci, lucrând ºi ostenindu-ne*,
am muncit zi ºi noapte, ca sã nu fim
povarã nimãnui dintre voi.

*Fapt. 18.3; 20.34. 2 Cor. 11.9. 1 Tes. 2.9.

9. Nu* cã n-am fi avut dreptul acesta,
dar am vrut sã vã dãm în** noi înºine
o pildã vrednicã de urmat.

*1 Cor. 9.6. 1 Tes. 2.6. **Vers. 7.

10. Cãci, când eram la voi, vã
spuneam lãmurit: „Cine* nu vrea sã
lucreze nici sã nu mãnânce.”

*Gen. 3.19. 1 Tes. 4.11.

11. Auzim însã cã unii dintre voi
trãiesc* în neorânduialã, nu lucreazã
nimic**, ci se þin de nimicuri.

*Vers. 6. **1 Tes. 4.11. 1 Tim. 5.13. 1 Pet. 4.15.

12. Îndemnãm* pe oamenii aceºtia 
ºi-i sfãtuim, în Domnul nostru Isus
Hristos, sã-ºi** mãnânce pâinea lucrând
în liniºte. *1 Tes. 4.11. **Efes. 4.28.

13. Voi, fraþilor, sã* nu osteniþi în
facerea binelui. *Gal. 6.9.

14. ªi, dacã n-ascultã cineva ce spu-
nem noi în aceastã epistolã, însem-
naþi-vi-l ºi sã* n-aveþi nici un fel de
legãturi cu el, ca sã-i fie ruºine.

*Mat. 18.17. 1 Cor. 5.9. Vers. 6.

15. Sã* nu-l socotiþi ca pe un vrãj-
maº, ci** sã-l mustraþi ca pe un frate.

*Lev. 19.17. 1 Tes. 5.14. **Tit 3.10.

16. Însuºi Domnul* pãcii sã vã dea
totdeauna pacea în orice fel. Domnul
sã fie cu voi cu toþi!

*Rom. 15.33; 16.20. 1 Cor. 14.33. 2 Cor. 13.11. 1 Tes. 5.23.

17. Urarea de sãnãtate* este scrisã cu
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mâna mea: Pavel. Acesta este semnul
în fiecare epistolã; aºa scriu eu.

*1 Cor. 16.21. Col. 4.18.

18. Harul* Domnului nostru Isus
Hristos sã fie cu voi cu toþi! Amin.

*Rom. 16.24.

2 TESALONICENI 3.  1 TIMOTEI 11164

11. Pavel, apostol al lui Isus Hristos,
prin* porunca lui** Dumnezeu,

Mântuitorul nostru, ºi a Domnului
Isus Hristos, nãdejdea† noastrã,
*Fapt. 9.15. Gal. l.1,11. **Cap. 2.3; 4.10. Tit 1.3; 2.10; 13.4.
Iuda 25. †Col. 1.27.

2. cãtre Timotei*, adevãratul** meu
copil în credinþã: har†, îndurare ºi
pace de la Dumnezeu, Tatãl nostru, ºi
de la Hristos Isus, Domnul nostru! 
*Fapt. 16.1. 1 Cor. 4.17. Filp. 2.19. 1 Tes. 3.2. **Tit 1.4. †Gal.
1.3. 2 Tim. 1.2. 1 Pet. 1.2.

3. Dupã cum te-am rugat, la plecarea*
mea în Macedonia, sã rãmâi în Efes,
ca** sã porunceºti unora sã nu înveþe
pe alþii altã învãþãturã 

*Fapt. 20.1,3. Filp. 2.24. **Gal. 1.6,7. Cap. 6.3,10.

4. ºi sã nu* se þinã de basme ºi de
înºirãri de neamuri fãrã sfârºit, care
dau** naºtere mai mult la certuri de
vorbe decât fac sã înainteze lucrul lui
Dumnezeu prin credinþã, aºa fac ºi
acum. *Cap. 4.7; 6.4,20. 2 Tim. 2.14;  
16.23. Tit 1.14; 3.9. **Cap. 6.4.

5. Þinta* poruncii este dragostea,
care** vine dintr-o inimã curatã, dintr-un
cuget bun ºi dintr-o credinþã neprefãcutã.

*Rom. 13.8,10. Gal. 5.14. **2 Tim. 2.22.

6. Unii, fiindcã s-au depãrtat de
aceste lucruri, au rãtãcit ºi s-au apucat
de flecãrii*. *Cap. 6.4,20.

7. Ei vor sã fie învãþãtori ai Legii, ºi
nu ºtiu nici mãcar ce spun*, nici ce
urmãresc. *Cap. 6.4.

8. Noi ºtim cã Legea* este bunã dacã
cineva o întrebuinþeazã bine, *Rom. 7.12.

9. cãci ºtim* cã Legea nu este fãcutã
pentru cel neprihãnit, ci pentru cei
fãrãdelege ºi nesupuºi, pentru cei
nelegiuiþi ºi pãcãtoºi, pentru cei fãrã
evlavie, necuraþi, pentru ucigãtorii de
tatã ºi ucigãtorii de mamã, pentru
ucigãtorii de oameni, *Gal. 3.19; 5.23.

10. pentru curvari, pentru sodomiþi,
pentru vânzãtorii de oameni, pentru
cei mincinoºi, pentru cei ce jurã
strâmb ºi pentru orice este împotriva
învãþãturii* sãnãtoase: –

*Cap. 6.3. 2 Tim. 4.3. Tit 2.1; 4.9. 

11. potrivit cu Evanghelia slavei
fericitului* Dumnezeu, care** mi-a
fost încredinþatã mie.
*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.

12. Mulþumesc lui Hristos Isus, Dom-
nul nostru, care* m-a întãrit, cã** m-a
socotit vrednic de încredere ºi m-a
pus† în slujba Lui,

*2 Cor. 12.9. **1 Cor. 7.25. †2 Cor. 3.5,6; 4.1. Col. 1.25.

13. mãcar cã* mai înainte eram un
hulitor, un prigonitor ºi batjocoritor.
Dar am cãpãtat îndurare, pentru cã
lucram din neºtiinþã**, în necredinþã!
*Fapt. 8.3; 9.1. 1 Cor. 9.19. Filp. 3.6. **Luca 23.34. Ioan
9.39,41. Fapt. 3.17; 26.9.

14. ªi harul* Domnului nostru s-a
înmulþit peste mãsurã de mult împreunã
cu** credinþa ºi† cu dragostea care
este în Hristos Isus.

*Rom. 5.20. 1 Cor. 15.10. **2 Tim. 1.13. †Luca 7.47.

15. O, adevãrat* ºi cu totul vrednic
de primit este cuvântul care zice:
„Hristos** Isus a venit în lume ca sã
mântuiascã pe cei pãcãtoºi”, dintre
care cel dintâi sunt eu.
*Cap. 3.1; 4.9. 2 Tim. 2.11. Tit 3.8. **Mat. 9.13. Marc. 2.17.
Luca 5.32; 19.10. Rom. 5.8. 1 Ioan 3.5.

16. Dar am cãpãtat* îndurare, pentru
ca Isus Hristos sã-ªi arate în mine, cel
dintâi, toatã îndelunga Lui rãbdare,
ca** o pildã celor ce ar crede în El, în
urmã, ca sã capete viaþa veºnicã.

*2 Cor. 4.1. **Fapt. 13.39.

17. A Împãratului* veºniciilor, a nemu-
ritorului**, nevãzutului† ºi singu-
rului†† Dumnezeu, sã fie*† cinstea ºi
slava în vecii vecilor! Amin.
*Ps. 10.16; 145.13. Dan. 7.14. Cap. 6.15,16. **Rom. 1.23.
†Ioan 1.18. Evr. 11.27. 1 Ioan 14.12. ††Rom. 16.27. Iuda 25.
*†1 Cron. 29.11.

18. Porunca pe care þi-o* dau, fiule
Timotei, dupã** prorociile fãcute mai
înainte despre tine, este ca, prin ele, sã
te† lupþi lupta cea bunã *Cap. 6.13,14,20. 
2 Tim. 2.2. **Cap. 4.14. †Cap. 6.12. 2 Tim. 2.3; 4.7.

19. ºi sã pãstrezi* credinþa ºi un cuget
curat, pe care unii l-au pierdut, ºi au
cãzut** din credinþã. *Cap. 3.9. **Cap. 6.9.

20. Din numãrul lor sunt Imeneu* ºi
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Alexandru**, pe care i-am† dat pe
mâna Satanei, ca sã se înveþe sã nu
huleascã††.

*2 Tim. 2.17. **2 Tim. 4.14. †1 Cor. 5.5. ††Fapt. 13.45.

21. Vã îndemn, dar, înainte de toate,
sã faceþi rugãciuni, cereri, mij-

lociri, mulþumiri pentru toþi oamenii,
2. pentru* împãraþi ºi pentru** toþi

cei ce sunt înãlþaþi în dregãtorii, ca sã
putem duce astfel o viaþã paºnicã ºi
liniºtitã, cu toatã evlavia ºi cu toatã
cinstea. *Ezra 6.10. Ier. 29.7. **Rom. 13.1.

3. Lucrul acesta este bun* ºi bine
primit înaintea lui** Dumnezeu, Mân-
tuitorul nostru,

*Rom. 12.2. Cap. 5.4. **Cap. 1.1. 2 Tim. 1.9.

4. care* voieºte ca toþi oamenii sã fie
mântuiþi ºi** sã vinã la cunoºtinþa
adevãrului. *Ezec. 18.23. 
Ioan 3.16,17. Tit 2.11. 2 Pet. 3.9. **Ioan 17.3. 2 Tim. 2.25.

5. Cãci* este un singur Dumnezeu ºi
este un** singur mijlocitor între Dum-
nezeu ºi oameni: Omul Isus Hristos,

*Rom. 3.29,30; 10.12. Gal. 3.20. **Evr. 8.6; 9.15.

6. care* S-a dat pe Sine însuºi ca preþ
de rãscumpãrare pentru toþi; faptul
acesta trebuia adeverit** la vremea
cuvenitã†, *Mat. 20.28. Marc. 10.45.
Efes. 1.7. Tit 2.14. **1 Cor. 1.6. 2 Tim. 1.8. †Rom. 5.5. Gal.
4.4. Efes. 1.9; 3.5. Tit 1.3.

7. ºi* propovãduitorul ºi apostolul
Lui am fost pus eu – spun** adevãrul
în Hristos, nu mint – ca sã învãþ† pe
Neamuri credinþa ºi adevãrul. *Efes. 3.7,8. 
2 Tim. 1.11. **Rom. 9.1. †Rom. 11.13; 15.16. Gal. 1.16.

8. Vreau, dar, ca bãrbaþii sã se roage
în* orice loc ºi sã ridice** spre cer
mâini curate, fãrã mânie ºi fãrã îndo-
ieli. *Mal. 1.11. Ioan 4.21. **Ps. 134.2. Isa. 1.15.

9. Vreau, de asemenea, ca femeile* sã
se roage îmbrãcate în chip cuviincios,
cu ruºine ºi sfialã; nu cu împletituri de
pãr, nici cu aur, nici cu mãrgãritare,
nici cu haine scumpe, *1 Pet. 3.3.

10. ci* cu fapte bune, cum se cuvine
femeilor care spun cã sunt evlavioase.

*1 Pet. 3.4.

11. Femeia sã înveþe în tãcere, cu
toatã supunerea.
12. Femeii* nu-i dau voie sã înveþe

pe alþii, nici** sã se ridice mai presus
de bãrbat, ci sã stea în tãcere.

*1 Cor. 14.34. **Efes. 5.24.

13. Cãci întâi a fost întocmit Adam*,
ºi apoi Eva. *Gen. 1.27; 2.18,22. 1 Cor. 11.8,9.

14. ªi nu Adam* a fost amãgit; ci

femeia, fiind amãgitã, s-a fãcut vinovatã
de cãlcarea poruncii. *Gen. 3.6. 2 Cor. 11.3.

15. Totuºi ea va fi mântuitã prin naº-
terea de fii, dacã stãruie cu smerenie
în credinþã, în dragoste ºi în sfinþenie.

31. Adevãrat este* cuvântul acesta:
„Dacã râvneºte cineva sã fie epis-

cop**1, doreºte un lucru† bun.”
*Cap. 1.15. **Fapt. 20.28. Filp. 1.1. †Efes. 4.12.

2. Dar trebuie ca episcopul*1 sã fie
fãrã prihanã, bãrbatul** unei singure
neveste, cumpãtat, înþelept, vrednic de
cinste, primitor de oaspeþi, în stare† sã
înveþe pe alþii.

*Tit 1.6, etc. **Cap. 5.9. †2 Tim. 2.24.

3. Sã nu fie nici beþiv*, nici bãtãuº**,
nici† doritor de câºtig mârºav, ci sã fie
blând††, nu gâlcevitor, nu iubitor de
bani;

*Vers. 8. Tit 1.7. **2 Tim. 2.24. †1 Pet. 5.2. ††2 Tim. 2.24.

4. sã-ºi chiverniseascã bine casa ºi
sã-ºi þinã* copiii în supunere cu toatã
cuviinþa. *Tit 1.6.

5. Cãci, dacã cineva nu ºtie sã-ºi
cârmuiascã bine casa lui, cum va îngriji
de Biserica lui Dumnezeu?
6. Sã nu fie întors la Dumnezeu de

curând, ca nu cumva sã se îngâmfe ºi sã*
cadã în osânda diavolului. *Isa. 14.12.

7. Trebuie sã aibã ºi o bunã mãrturie
din* partea celor de afarã, pentru ca sã
nu ajungã de ocarã ºi** sã cadã în
cursa diavolului. *Fapt. 22.12. 1 Cor. 5.12. 
1 Tes. 4.12. **Cap. 6.9. 2 Tim. 2.26.

8. Diaconii*, de asemenea, trebuie sã
fie cinstiþi, nu cu douã feþe, nu**
bãutori de mult vin, nu doritori de
câºtig mârºav,

*Fapt. 6.3. **Lev. 10.9. Ezec. 44.21. Vers. 3.

9. ci sã pãstreze* taina credinþei într-un
cuget curat. *Cap. 1.19.

10. Trebuie cercetaþi întâi, ºi, numai
dacã sunt fãrã prihanã, sã fie diaconi.
11. Femeile, de asemenea*, trebuie sã

fie cinstite, neclevetitoare, cumpãtate,
credincioase în toate lucrurile. *Tit 2.3.

12. Diaconii sã fie bãrbaþi ai unei
singure neveste ºi sã ºtie sã-ºi cârmu-
iascã bine copiii ºi casele lor.
13. Pentru cã cei ce* slujesc bine ca

diaconi dobândesc un loc de cinste ºi
o mare îndrãznealã în credinþa care
este în Hristos Isus. *Mat. 25.21.
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14. Îþi scriu aceste lucruri cu nãdejdea
cã voi veni în curând la tine.
15. Dar, dacã voi zãbovi, sã ºtii cum

trebuie sã te porþi în* Casa lui Dumnezeu,
care este Biserica Dumnezeului celui Viu,
Stâlpul ºi Temelia adevãrului.

*Efes. 2.21,22. 2 Tim. 2.20.

16. ªi, fãrã îndoialã, mare este taina
evlaviei... „Cel ce* a fost arãtat în
trup a fost dovedit** neprihãnit în
Duhul, a fost vãzut† de îngeri, a fost
propovãduit†† printre Neamuri, a
fost*† crezut în lume, a fost înãlþat†*
în slavã.” *Ioan 1.14. 
1 Ioan 1.2. **Mat. 3.16. Ioan 1.32,33; 15.26; 16.8,9. Rom. 1.4.
1 Pet. 3.18. 1 Ioan 5.6, etc. †Mat. 28.2. Marc. 16.5. Luca 2.13;
24.4. Ioan 20.12. Efes. 3.10. 1 Pet. 1.12. ††Fapt. 10.34;
13.46,48. Rom. 10.18. Gal. 2.8. Efes. 3.5,6,8. Col. 1.27,28.
Cap. 2.7. *†Col. 1.6,23. †*Luca 24.51. Fapt. 1.9. 1 Pet. 3.22.

41. Dar Duhul spune lãmurit* cã**, în
vremurile din urmã, unii se vor

lepãda de credinþã, ca sã se alipeascã de†
duhuri înºelãtoare ºi†† de învãþãturile
dracilor, *Ioan 16.13. 2 Tes. 2.3. 2 Tim. 3.1, etc.
2 Pet. 3.3. 1 Ioan 2.18. Iuda 4,18. **1 Pet. 1.20. †2 Tim. 3.13.
2 Pet. 2.1. Apoc. 16.14. ††Dan. 11.35,37,38. Apoc. 9.20.

2. abãtuþi* de fãþãrnicia unor oameni
care vorbesc minciuni, însemnaþi cu
fierul** roºu în însuºi cugetul lor.

*Mat. 7.15. Rom. 16.18. 2 Pet. 2.3. **Efes. 4.19.

3. Ei opresc* cãsãtoria ºi întrebuin-
þarea bucatelor** pe care Dumnezeu
le-a fãcut ca sã fie luate† cu mul-
þumiri†† de cãtre cei ce cred ºi cunosc
adevãrul.
*1 Cor. 7.28,36,38. Col. 2.20,21. Evr. 13.4. **Rom. 14.3,17. 
1 Cor. 8.8. †Gen. 1.29; 9.3. ††Rom. 14.6. 1 Cor. 10.30.

4. Cãci orice fãpturã a lui Dumnezeu
este bunã, ºi nimic nu este de lepãdat,
dacã se ia cu mulþumiri,
5. pentru cã este sfinþit prin Cuvântul

lui Dumnezeu ºi prin rugãciune.
6. Dacã vei pune în mintea fraþilor

aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al
lui Hristos Isus, fiindcã te hrãneºti* cu
cuvintele credinþei ºi ale bunei învã-
þãturi pe care ai urmat-o pânã acum.

*2 Tim. 3.14,15.

7. Fereºte-te de basmele* lumeºti ºi
bãbeºti. Cautã** sã fii evlavios.

*Cap. 1.4; 6.20. 2 Tim. 2.16,23; 4.4. Tit 1.14. **Evr. 5.14.

8. Cãci deprinderea* trupeascã este
de puþin folos, pe când** evlavia este
folositoare în orice privinþã, întrucât
ea are† fãgãduinþa vieþii de acum ºi a
celei viitoare.
*1 Cor. 8.8. Col. 2.23. **Cap. 6.6. †Ps. 37.4; 84.11; 112.2,3;
145.19. Mat. 6.33; 19.29. Marc. 10.30. Rom. 8.28.

9. Iatã un cuvânt adevãrat* ºi cu totul
vrednic de primit! *Cap. 1.15.

10. Noi muncim*, în adevãr, ºi ne
luptãm, pentru cã ne-am** pus nãdejdea
în Dumnezeul cel Viu, care este
Mântuitorul tuturor oamenilor, ºi mai
ales al celor credincioºi.

*1 Cor. 4.11,12. **Cap. 6.17. †Ps. 36.6; 107.2,6, etc.

11. Porunceºte* ºi învaþã aceste
lucruri. *Cap. 6.2.

12. Nimeni* sã nu-þi dispreþuiascã
tinereþea; ci fii** o pildã pentru
credincioºi: în vorbire, în purtare, în
dragoste, în credinþã, în curãþie.

*1 Cor. 16.11. Tit 2.15. **Tit 2.7. 1 Pet. 5.3.

13. Pânã voi veni, ia seama bine la
citire, la îndemnare ºi la învãþãtura pe
care o dai altora.
14. Nu* fi nepãsãtor de darul care

este în tine, care þi-a fost dat prin**
prorocie, cu† punerea mâinilor de
cãtre ceata prezbiterilor1. *2 Tim. 1.6. 
**Cap. 1.18. †Fapt. 6.6; 8.17; 9.6; 13.3. Cap. 5.22. 2 Tim. 1.6.

15. Pune-þi pe inimã aceste lucruri,
îndeletniceºte-te în totul cu ele, pentru
ca înaintarea ta sã fie vãzutã de toþi.
16. Fii cu luare aminte* asupra ta

însuþi ºi asupra învãþãturii pe care o
dai altora; stãruie în aceste lucruri,
cãci, dacã vei face aºa, te** vei mântui
pe tine însuþi ºi pe† cei ce te ascultã.

*Fapt. 20.28. **Ezec. 33.9. †Rom. 11.14. 1 Cor.
9.22. Iac. 5.20.

51. Nu* mustra cu asprime pe un
bãtrân, ci sfãtuieºte-l ca pe un tatã;

pe tineri sfãtuieºte-i ca pe niºte fraþi;
*Lev. 19.32.

2. pe femeile bãtrâne, ca pe niºte
mame; pe cele tinere, ca pe niºte
surori, cu toatã curãþia.
3. Cinsteºte pe vãduvele care sunt*

cu adevãrat vãduve. *Vers. 5,16.

4. Dacã o vãduvã are copii sau nepoþi
de la copii, aceºtia sã se deprindã sã
fie evlavioºi, întâi faþã de cei din casa
lor, ºi sã* rãsplãteascã ostenelile
pãrinþilor, cãci** lucrul acesta este
plãcut înaintea lui Dumnezeu.

*Gen. 45.10,11. Mat. 15.4. Efes. 6.1,2. **Cap. 2.3.

5. Cea* cu adevãrat vãduvã, care a
rãmas singurã, ºi-a pus nãdejdea în
Dumnezeu ºi stãruie**, zi ºi noapte†, în
cereri ºi rugãciuni.

*1 Cor. 7.32. **Luca 2.39; 18.1. †Fapt. 26.7.
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6. Dar* cea dedatã la plãceri, mãcar
cã trãieºte, este moartã. *Iac. 5.5.

7. Porunceºte ºi aceste* lucruri, ca sã
fie fãrã vinã. *Cap. 1.3; 4.11; 6.17.

8. Dacã nu poartã cineva grijã de ai
lui, ºi* mai ales de cei din casa lui, 
s-a** lepãdat de credinþã ºi† este mai
rãu decât un necredincios.

*Isa. 58.7. Gal. 6.10. **2 Tim. 3.5. Tit 1.16. †Mat. 18.17.

9. O vãduvã, ca sã fie înscrisã în lista
vãduvelor, trebuie sã n-aibã mai puþin
de ºaizeci de ani, sã nu fi avut* decât
un singur bãrbat, *Luca 2.36. Cap. 3.2.

10. sã fie cunoscutã pentru faptele ei
bune, sã fi crescut copii, sã fi fost
primitoare* de oaspeþi, sã fi spãlat**
picioarele sfinþilor, sã fi ajutat pe cei
nenorociþi, sã fi dat ajutor la orice
faptã bunã. *Fapt. 16.15. Evr. 13.2. 
1 Pet. 4.9. **Gen. 18.4; 19.2. Luca 7.38,43. Ioan 13.5,14.

11. Dar pe vãduvele tinere sã nu le
primeºti, pentru cã, atunci când le
desparte pofta de Hristos, vor sã se
mãrite din nou 
12. ºi se fac vinovate de faptul cã îºi

calcã credinþa dintâi.
13. Totodatã* se deprind sã umble

fãrã nici o treabã din casã în casã; ºi
nu numai cã sunt leneºe, dar sunt ºi
limbute ºi iscoditoare, ºi vorbesc ce
nu trebuie vorbit. *2 Tes. 3.11.

14. Vreau*, dar, ca vãduvele tinere sã
se mãrite ºi sã aibã copii, sã fie
gospodine la casa lor, ca sã** nu dea
potrivnicului nici un prilej de ocarã,

*1 Cor. 7.9. **Cap. 6.1. Tit 2.8.

15. cãci unele s-au ºi întors sã urmeze
pe Satana.
16. Dacã vreun credincios, fie bãrbat,

fie femeie, are vãduve în familie, sã le
ajute, ºi sã nu fie împovãratã cu ele
Biserica, pentru ca sã poatã veni în
ajutor celor* cu adevãrat vãduve.

*Vers. 3,5.

17. Prezbiterii*1 care cârmuiesc bine
sã** fie învredniciþi de îndoitã cinste,
mai ales cei ce se ostenesc cu propo-
vãduirea ºi cu învãþãtura pe care o dau
altora. *Rom. 12.8. 1 Cor. 9.10,14. Gal. 6.6. 
Filp. 2.29. 1 Tes. 5.12,13. Evr. 13.7,17. **Fapt. 28.10.

18. Cãci Scriptura zice: „Sã nu legi
gura boului* când treierã bucate”; ºi:
„Vrednic** este lucrãtorul de plata lui.”
*Deut. 25.4. 1 Cor. 9.9. **Lev. 19.13. Deut. 24.14,15. Mat.
10.10. Luca 10.7.

19. Împotriva unui prezbiter1 sã nu

primeºti învinuire decât din gura a
doi* sau trei martori. *Deut. 19.15.

20. Pe* cei ce pãcãtuiesc mustrã-i
înaintea tuturor, ca** ºi ceilalþi sã aibã
fricã. *Gal. 2.11,14. Tit 1.13. **Deut. 13.11.

21. Te* rog fierbinte, înaintea lui
Dumnezeu, înaintea lui Hristos Isus ºi
înaintea îngerilor aleºi, sã pãzeºti
aceste lucruri, fãrã vreun gând mai
dinainte, ºi sã nu faci nimic cu
pãrtinire. *Cap. 6.13. 2 Tim. 2.14; 4.1.

22. Sã nu-þi pui mâinile* peste
nimeni cu grabã ºi sã nu** te faci
pãrtaº pãcatelor altora; pe tine însuþi
pãzeºte-te curat.

*Fapt. 6.6; 13.3. Cap. 4.14. 2 Tim. 1.6. **2 Ioan 11.

23. Sã nu mai bei numai apã, ci sã iei
ºi câte puþin vin, din pricina* stoma-
cului tãu ºi din pricina deselor tale
îmbolnãviri. *Ps. 104.15.

24. Pãcatele* unor oameni sunt cunos-
cute ºi merg înainte la judecatã, iar ale
altora vin pe urmã. *Gal. 5.19.

25. Tot aºa ºi faptele bune sunt cu-
noscute; ºi cele ce nu sunt cunoscute
nu pot sã rãmânã ascunse.

61. Toþi cei ce sunt sub jugul
robiei* sã socoteascã pe stãpânii

lor vrednici de toatã cinstea, ca**
Numele lui Dumnezeu ºi învãþãtura sã
nu fie vorbite de rãu. *Efes. 6.5. Col. 3.22. 
Tit 2.9. 1 Pet. 2.18. **Isa. 52.5. Rom. 2.24. Tit 2.5‚8.

2. Iar cei ce au stãpâni credincioºi sã
nu-i dispreþuiascã, sub cuvânt* cã sunt
„fraþi”, ci sã le slujeascã ºi mai bine,
tocmai fiindcã cei ce se bucurã de
binefacerile slujbei lor sunt credin-
cioºi ºi preaiubiþi. Învaþã pe oameni
aceste** lucruri ºi spune-le apãsat.

*Col. 4.1. **Cap. 4.11.

3. Dacã învaþã* cineva pe oameni
învãþãturã deosebitã, ºi nu** se þine de
cuvintele sãnãtoase ale Domnului nostru
Isus Hristos ºi† de învãþãtura care duce
la evlavie, *Cap. 1.3. **Cap. 1.10. 
2 Tim. 1.13; 4.3. Tit 1.9. †Tit 1.1.

4. este plin de mândrie ºi nu ºtie
nimic*; ba încã are boala cercetãrilor
fãrã rost** ºi a certurilor de cuvinte,
din care se naºte pizma, certurile,
clevetirile, bãnuielile rele,

*1 Cor. 8.2. Cap. 1.7. **Cap. 1.4. 2 Tim. 2.23. Tit 3.9.

5. zadarnicele ciocniri de vorbe* ale
oamenilor** stricaþi la minte, lipsiþi
de adevãr ºi care† cred cã evlavia este
un izvor de câºtig. Fereºte-te†† de
astfel de oameni.
*1 Cor. 11.16. Cap. 1.6. **2 Tim. 3.8. †Tit 1.11. ††2 Pet. 2.3.
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6. Negreºit, evlavia* însoþitã de mul-
þumire este un mare câºtig.

*Rom. 16.17. 2 Tim. 3.5.

7. Cãci noi n-am adus nimic* în lume,
ºi nici nu putem sã luãm cu noi nimic
din ea. *Ps. 37.16. Prov. 15.16; 16.8. Evr. 13.5.

8. Dacã avem*, dar, cu ce sã ne hrãnim
ºi cu ce sã ne îmbrãcãm, ne va fi de
ajuns. *Iov 1.21. Ps. 49.17. Prov. 27.24. Ecl. 5.15.

9. Cei* ce vor sã se îmbogãþeascã,
dimpotrivã, cad în ispitã, în laþ** ºi în
multe pofte nesãbuite ºi vãtãmãtoare,
care† cufundã pe oameni în prãpãd ºi
pierzare. *Gen. 28.20. Evr. 13.5. 
**Prov. 15.27; 20.12; 28.20. Mat. 13.22. Iac. 5.1. †Cap. 3.7.

10. Cãci* iubirea de bani este rãdã-
cina tuturor relelor; ºi unii, care au
umblat dupã ea, au rãtãcit de la
credinþã ºi s-au strãpuns singuri cu o
mulþime de chinuri. *Cap. 1.19.

11. Iar* tu, om** al lui Dumnezeu,
fugi de aceste lucruri, ºi cautã nepri-
hãnirea, evlavia, credinþa, dragostea,
rãbdarea, blândeþea.

*Exod 23.8. Deut. 16.19. **2 Tim. 2.22.
12. Luptã-te* lupta cea bunã a cre-

dinþei; apucã** viaþa veºnicã, la care ai
fost chemat ºi pentru care ai† fãcut acea
frumoasã mãrturisire înaintea multor
martori. *Deut. 33.1. 2 Tim. 3.17. **1 Cor. 
9.25,26. Cap. 1.18. 2 Tim. 4.7. †Filp. 3.12,14. Vers. 19.
13. Te îndemn*, înaintea lui Dumnezeu,

care** dã viaþã tuturor lucrurilor, ºi
înaintea lui Hristos Isus, care† a fãcut
acea frumoasã mãrturisire înaintea lui
Pilat din Pont, *Evr. 10.23. 
**Cap. 5.21. †Deut. 32.39. 1 Sam. 2.6. Ioan 5.21.
14. sã pãzeºti porunca, fãrã prihanã ºi

fãrã vinã, pânã* la arãtarea Domnului
nostru Isus Hristos,

*Mat. 27.11. Ioan 18.37. Apoc. 1.5; 3.14.

15. care va fi fãcutã la vremea ei de
fericitul* ºi singurul Stãpânitor, Împã-
ratul** împãraþilor ºi Domnul domni-
lor, *Filp. 1.6,10. 1 Tes. 3.13; 5.23. **Cap. 1.11,17.

16. singurul care* are nemurirea,
care locuieºte într-o luminã de care**
nu poþi sã te apropii, pe care nici un
om nu L-a vãzut, nici nu-L poate
vedea ºi care† are cinstea ºi puterea
veºnicã! Amin.

*Apoc. 17.14; 19.16. **Cap. 1.17. †Exod 33.20. Ioan 6.46.

17. Îndeamnã pe bogaþii veacului
acestuia sã nu se îngâmfe ºi sã nu-ºi*
punã nãdejdea în niºte bogãþii** nesta-
tornice, ci în† Dumnezeu, care†† ne
dã toate lucrurile din belºug, ca sã ne
bucurãm de ele.
*Efes. 3.21. Filp. 4.20. Iuda 25. Apoc. 1.6; 4.11; 7.12. **Iov
31.24. Ps. 52.7; 62.10. Marc. 10.24. Luca 12.21. †Prov. 23.5.
††1 Tes. 1.9. Cap. 3.15; 4.10.

18. Îndeamnã-i sã facã bine, sã fie
bogaþi* în fapte bune, sã fie darnici**,
gata sã simtã† împreunã cu alþii,
*Fapt. 14.17; 17.25. **Luca 12.21. Cap. 5.10. Tit 3.8. Iac. 2.5.
†Rom. 12.13.

19. aºa ca sã-ºi strângã* pentru vremea
viitoare, drept comoarã, o bunã temelie,
pentru ca sã apuce** adevãrata viaþã.

*Gal. 6.6. Evr. 13.16. **Mat. 6.20; 19.21. Luca 12.33; 16.9.

20. Timoteie, pãzeºte* ce þi s-a
încredinþat; fereºte-te** de flecãriile
lumeºti ºi de împotrivirile ºtiinþei, pe
nedrept numite astfel,

*Vers. 12. **2 Tim. 1.14. Tit 1.9. Apoc. 3.3.

21. pe care au mãrturisit-o unii, ºi au
rãtãcit* cu privire la credinþã. 

Harul** sã fie cu voi! Amin.
*Cap. 1.4,6; 4.7. 2 Tim. 2.14,16,23. Tit 1.14; 3.9. **Cap.
1.6,19. 2 Tim. 2.18.
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11. Pavel, apostol* al lui Hristos
Isus, prin voia lui Dumnezeu, dupã

fãgãduinþa vieþii** care este în Hristos
Isus, *2 Cor. 1.1. **Efes. 3.6. Tit 1.2. Evr. 9.15.

2. cãtre* Timotei, copilul meu prea-
iubit: Har, îndurare ºi pace de la
Dumnezeu Tatãl ºi de la Hristos Isus,
Domnul nostru! *1 Tim. 1.2.
3. Mulþumesc* lui Dumnezeu, cãruia**

Îi slujesc cu un cuget curat, din moºi
strãmoºi, cã neîntrerupt† te pomenesc în
rugãciunile mele, zi ºi noapte. *Rom. 1.8.
Efes. 1.16. **Fapt. 22.3; 23.1; 24.14; 27.23. Rom. 1.9. Gal.
1.14. †1 Tes. 1.2; 3.10.

4. Cãci mi-aduc aminte* de lacrimile
tale ºi doresc sã te vãd, ca sã mã
umplu de bucurie. *Cap. 4.9,21.

5. Îmi aduc aminte de credinþa* ta
neprefãcutã, care s-a sãlãºluit întâi în
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bunica ta Lois ºi în mama** ta, Eunice,
ºi sunt încredinþat cã ºi în tine.

*1 Tim. 1.5; 4.6. **Fapt. 16.1.

6. De aceea îþi aduc aminte sã
înflãcãrezi* darul lui Dumnezeu care
este în tine prin punerea mâinilor
mele. *1 Tes. 5.19. 1 Tim. 4.14.

7. Cãci Dumnezeu* nu ne-a dat un
duh de fricã, ci** de putere, de dra-
goste ºi de chibzuinþã.

*Rom. 8.15. **Luca 24.49. Fapt. 1.8.

8. Sã nu-þi fie ruºine, dar*, de mãr-
turisirea** Domnului nostru, nici de
mine, întemniþatul† Lui. Ci†† suferã
împreunã cu Evanghelia, prin puterea
lui Dumnezeu. *Rom. 1.16. **1 Tim. 2.6. 
Apoc. 1.2. †Efes. 3.1. Filp. 1.7. ††Col. 1.24. Cap. 4.5.

9. El* ne-a mântuit ºi ne-a** dat o
chemare sfântã, nu† pentru faptele
noastre, ci†† dupã hotãrârea Lui ºi
dupã harul care ne-a fost dat în Hristos
Isus, înainte*† de veºnicii, *1 Tim. 1.1. 
Tit 3.4. **1 Tes. 4.7. Evr. 3.1. †Rom. 3.20; 9.11. Tit 3.5. ††Rom.
8.28. *†Rom. 16.25. Efes. 1.4; 3.11. Tit 1.2. 1 Pet. 1.20.

10. dar care a fost* descoperit acum
prin arãtarea Mântuitorului nostru
Hristos Isus, care** a nimicit moartea ºi
a adus la luminã viaþa ºi neputrezirea,
prin Evanghelie. *Rom. 16.26. Efes. 1.9. 
Col. 1.26. Tit 1.3. 1 Pet. 1.20. **1 Cor. 15.54,55. Evr. 2.14.

11. Propovãduitorul ºi apostolul ei*
am fost pus eu ºi învãþãtor al Neamu-
rilor. *Fapt. 9.15. Efes. 3.7,8. 1 Tim. 2.7. Cap. 4.17.

12. ªi din pricina aceasta* sufãr
aceste lucruri; dar nu mi-e ruºine,
cãci** ºtiu în cine am crezut. ªi sunt
încredinþat cã El are putere sã pãzeascã†
ce I-am încredinþat pânã în†† ziua
aceea. *Efes. 3.1. 
Cap. 2.9. **1 Pet. 4.19. †1 Tim. 6.20. ††Vers. 18. Cap. 4.8.

13. Dreptarul învãþãturilor* sãnãtoase,
pe care le-ai auzit de la mine, þine-l**
cu† credinþa†† ºi dragostea care este în
Hristos Isus. *Cap. 3.14. Tit 1.9. Evr. 10.23. 
Apoc. 2.25. **Rom. 2.20; 6.17. †Cap. 2.2. ††1 Tim. 1.14.

14. Lucrul acela bun* care þi s-a încre-
dinþat pãzeºte-l prin Duhul Sfânt,
care** locuieºte în noi.

*1 Tim. 6.20. **Rom. 8.11.

15. ªtii cã cei ce sunt în Asia toþi* 
m-au pãrãsit**; între alþii ºi Figel ºi
Ermogen. *Fapt. 19.10. **Cap. 4.10,16.

16. Domnul sã-ªi verse* îndurarea
peste casa** lui Onisifor; cãci† de
multe ori m-a mângâiat ºi nu†† i-a
fost ruºine de lanþul*† meu. *Mat. 5.7. 
**Cap. 4.19. †Film. 7. ††Vers. 8. *†Fapt. 28.20. Efes. 6.20.

17. Nu numai atât, dar, când a fost în
Roma, m-a cãutat cu multã grijã ºi 
m-a gãsit.
18. Dea Domnul sã* capete îndurare

de la Domnul „în** ziua aceea”. Tu
ºtii foarte bine cât ajutor† mi-a dat el
în Efes.

*Mat. 25.34-40. **2 Tes. 1.10. Vers. 12. †Evr. 6.10.

21. Tu, dar, copilul* meu, întã-
reºte-te** în harul care este în

Hristos Isus. *1 Tim. 1.2. Cap. 1.2. **Efes. 6.10.

2. ªi*, ce-ai auzit de la mine în faþa
multor martori, încredinþeazã** la
oameni de încredere, care sã fie în
stare† sã înveþe ºi pe alþii.

*Cap. 1.13; 3.10,14. **1 Tim. 1.18. †1 Tim. 3.2. Tit 1.9.

3. Suferã* împreunã cu mine, ca** un
bun ostaº al lui Hristos.

*Cap. 1.8; 4.5. **1 Tim. 1.18.

4. Nici un* ostaº nu se încurcã cu
treburile vieþii, dacã vrea sã placã
celui ce l-a înscris la oaste. *1 Cor. 9.25.

5. ªi* cine luptã la jocuri nu este
încununat, dacã nu s-a luptat dupã
rânduieli. *1 Cor. 9.25,26.

6. Plugarul* trebuie sã munceascã
înainte ca sã strângã roadele. *1 Cor. 9.10.

7. Înþelege ce-þi spun; Domnul îþi va
da pricepere în toate lucrurile.
8. Adu-þi aminte de Domnul Isus

Hristos, din* sãmânþa lui David,
înviat** din morþi, dupã† Evanghelia
mea, *Fapt. 2.30; 13.23. Rom. 1.3,4.
**1 Cor. 15.1,4,20. †Rom. 2.16.

9. pentru* care sufãr pânã** acolo cã
sunt legat ca un fãcãtor de rele. Dar†
Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat.
*Fapt. 9.16. Cap. 1.12. **Efes. 3.1. Filp. 1.7. Col. 4.3,18.
†Fapt. 28.31. Efes. 6.19,20. Filp. 1.13,14.

10. De aceea rabd totul* pentru cei
aleºi, pentru ca** ºi ei sã capete
mântuirea care este în Hristos Isus,
împreunã cu slava veºnicã.

*Efes. 3.13. Col. 1.24. **2 Cor. 1.6.

11. Adevãrat* este cuvântul acesta:
dacã** am murit împreunã cu El, vom
ºi trãi împreunã cu El.

*1 Tim. 1.15. **Rom. 6.5,8. 2 Cor. 4.10.

12. Dacã* rãbdãm, vom ºi împãrãþi
împreunã cu El. Dacã** ne lepãdãm
de El, ºi El Se va lepãda de noi.
*Rom. 8.17. 1 Pet. 4.13. **Mat. 10.33. Marc. 8.38. Luca 12.9.

13. Dacã* suntem necredincioºi,
totuºi El rãmâne credincios, cãci nu
Se** poate tãgãdui singur.

*Rom. 3.3; 9.6. **Num. 23.19.

14. Adu-le aminte de aceste lucruri
ºi roagã-i fierbinte*, înaintea lui Dum-
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nezeu, sã** se fereascã de certurile de
cuvinte, care nu duc la alt folos decât
la pieirea celor ce le ascultã.

*1 Tim. 5.21; 6.13. Cap. 4.1. **1 Tim. 1.4; 6.4. Tit 3.9,11.

15. Cautã sã te înfãþiºezi înaintea lui
Dumnezeu ca un om încercat, ca un
lucrãtor care n-are de ce sã-i fie
ruºine ºi care împarte drept Cuvântul
adevãrului.
16. Fereºte-te de* vorbãriile goale ºi

lumeºti; cãci cei ce le þin vor înainta tot
mai mult în necinstirea lui Dumnezeu.

*1 Tim. 4.7; 6.20. Tit 1.14.

17. ªi cuvântul lor va roade ca
cangrena. Din numãrul acestora sunt
Imeneu* ºi Filet, *1 Tim. 1.20.

18. care s-au abãtut de la* adevãr. Ei
zic** cã a ºi venit învierea ºi rãstoarnã
credinþa unora. *1 Tim. 6.21. **1 Cor. 15.12.

19. Totuºi temelia* tare a lui Dum-
nezeu stã nezguduitã, având pecetea
aceasta: „Domnul cunoaºte** pe cei
ce sunt ai Lui“; ºi: „Oricine rosteºte
Numele Domnului sã se depãrteze de
fãrãdelege!” *Mat. 24.24. Rom. 8.35. 
1 Ioan 2.19. **Naum 1.7. Ioan 10.14,27. Num. 16.5.

20. Într-o* casã mare nu sunt numai
vase de aur ºi de argint, ci ºi de lemn
ºi de pãmânt. Unele** sunt pentru o
întrebuinþare de cinste, iar altele
pentru o întrebuinþare de ocarã.

*1 Tim. 3.15. **Rom. 9.21.

21. Deci*, dacã cineva se curãþã de
acestea, va fi un vas de cinste, sfinþit,
folositor stãpânului sãu, destoinic**
pentru orice lucrare bunã.

*Isa. 52.11. **Cap. 3.17. Tit 3.1.

22. Fugi de poftele tinereþii ºi
urmãreºte* neprihãnirea, credinþa,
dragostea, pacea, împreunã cu cei ce
cheamã** pe Domnul dintr-o† inimã
curatã.

*1 Tim. 6.11. **Fapt. 9.14. 1 Cor. 1.2. †1 Tim. 1.5; 4.12.

23. Fereºte-te de întrebãrile* nebune ºi
nefolositoare, cãci ºtii cã dau naºtere
la certuri. *1 Tim. 1.4; 4.7; 6.4. Vers. 16. Tit 3.9.

24. ªi robul* Domnului nu trebuie sã
se certe; ci sã fie blând cu toþi, în stare
sã înveþe pe toþi**, plin de îngãduinþã
rãbdãtoare, *Tit 3.2. **1 Tim. 3.2,3. Tit 1.9.

25. sã îndrepte cu* blândeþe pe
potrivnici, în nãdejdea** cã Dumnezeu
le va da pocãinþa, ca sã ajungã† la
cunoºtinþa adevãrului; *Gal. 6.1. 1 Tim. 6.11. 
1 Pet. 3.15. **Fapt. 8.22. †1 Tim. 2.4. Cap. 3.7. Tit 1.1.

26. ºi, venindu-ºi în fire, sã se
desprindã din* cursa diavolului, de
care au fost prinºi ca sã-i facã voia.

*1 Tim. 3.7.

31. Sã ºtii cã în* zilele din urmã vor
fi vremuri grele.

*1 Tim. 4.1. Cap. 4.3. 2 Pet. 3.3. 1 Ioan 2.18. Iuda 18.

2. Cãci oamenii vor fi iubitori de
sine*, iubitori de bani**, lãudãroºi†,
trufaºi††, hulitori*†, neascultãtori de
pãrinþi†*, nemulþumitori, fãrã evlavie, 

*Filp. 2.21. **2 Pet. 2.3. †Iuda 16. ††1 Tim. 6.4.
*†1Tim. 1.20. 2 Pet. 2.12. Iuda 10. †*Rom. 1.30.

3. fãrã* dragoste fireascã, neînduplecaþi,
clevetitori**, neînfrânaþi†, neîmblânziþi,
neiubitori de bine,

*Rom. 1.31. **Rom. 1.31. †2 Pet. 3.3.

4. vânzãtori*, obraznici, îngâmfaþi;
iubitori** mai mult de plãceri decât
iubitori de Dumnezeu;

*2 Pet. 2.10. **Filp. 3.19. 2 Pet. 2.13, etc. Iuda 4,19.

5. având doar o formã de evlavie, dar
tãgãduindu-i puterea*. Depãrteazã-te
de oamenii aceºtia**.

*1 Tim. 5.8. Tit 1.16. **2 Tes. 3.6. 1 Tim. 6.5.

6. Sunt* printre ei unii care se vârã
prin case ºi momesc pe femeile uºu-
ratice, îngreuiate de pãcate ºi frãmân-
tate de felurite pofte, *Mat. 23.14. Tit 1.11.

7. care învaþã întotdeauna, ºi nu pot
ajunge* niciodatã la deplina cunoº-
tinþã a adevãrului. *1 Tim. 2.4.

8. Dupã cum* Iane ºi Iambre s-au
împotrivit lui Moise, tot aºa ºi oame-
nii** aceºtia se împotrivesc adevãrului,
ca unii care sunt stricaþi la minte ºi
osândiþi† în ce priveºte credinþa.
*Exod 7.11. **1 Tim. 6.5. †Rom. 1.28. 2 Cor. 13.5. Tit 1.16.

9. Dar nu vor mai înainta; cãci
nebunia lor va fi arãtatã tuturor, cum*
a fost arãtatã ºi a celor doi oameni. 

*Exod 7.12; 8.18; 9.11.

10. Tu însã* ai urmãrit de aproape
învãþãtura mea, purtarea mea, hotãrârea
mea, credinþa mea, îndelunga mea
rãbdare, dragostea mea, rãbdarea mea, 

*Filp. 2.22. 1 Tim. 4.6.

11. prigonirile ºi suferinþele care au
venit peste mine în* Antiohia, în**
Iconia ºi în† Listra. ªtii ce prigoniri
am rãbdat; ºi totuºi Domnul m-a
izbãvit din†† toate. *Fapt. 13.45,50. **Fapt. 
14.2,5. †Fapt. 14.19, etc. ††Ps. 34.19. 2 Cor. 1.10. Cap. 4.17.

12. De altfel, toþi* cei ce voiesc sã
trãiascã cu evlavie în Hristos Isus vor
fi prigoniþi. *Ps. 34.19. 
Mat. 16.24. Ioan 17.14. Fapt. 14.22. 1 Cor. 15.19. 1 Tes. 3.3.

13. Dar* oamenii rãi ºi înºelãtori vor
merge din rãu în mai rãu, vor amãgi pe
alþii ºi se vor amãgi ºi pe ei înºiºi.

*2 Tes. 2.11. 1 Tim. 4.1. Cap. 2.16.

14. Tu* sã rãmâi în lucrurile pe care
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le-ai învãþat ºi de care eºti deplin
încredinþat, cãci ºtii de la cine le-ai
învãþat; *Cap. 1.13; 2.2.
15. din pruncie cunoºti Sfintele*

Scripturi, care pot sã-þi dea înþelep-
ciunea care duce la mântuire, prin
credinþa în Hristos Isus. *Ioan 5.39.
16. Toatã* Scriptura este insuflatã de

Dumnezeu ºi de folos** ca sã înveþe,
sã mustre, sã îndrepte, sã dea înþelep-
ciune în neprihãnire,

*2 Pet. 1.20,21. **Rom. 15.4.
17. pentru ca* omul lui Dumnezeu sã

fie desãvârºit ºi cu totul destoinic**
pentru orice lucrare bunã.

*1 Tim. 6.11. **Cap. 2.21.

41. Te rog fierbinte*, înaintea lui
Dumnezeu ºi înaintea lui Hristos

Isus, care** are sã judece viii ºi
morþii, ºi pentru arãtarea ºi Împãrãþia
Sa: *1 Tim. 5.21; 6.13. Cap. 2.14. **Fapt. 10.42.
2. propovãduieºte Cuvântul, stãruie

asupra lui la timp ºi nelatimp, mustrã*,
ceartã, îndeamnã** cu toatã blândeþea ºi
învãþãtura. *1 Tim. 5.20. 
Tit 1.13; 2.15. **1 Tim. 4.13.
3. Cãci* va veni vremea când oamenii

nu vor putea sã sufere învãþãtura**
sãnãtoasã; ci îi vor gâdila urechile
sã audã lucruri plãcute ºi îºi vor da
învãþãtori dupã† poftele lor.

*Cap. 3.1. **1 Tim. 1.10. †Cap. 3.6.
4. Îºi vor întoarce urechea de la adevãr

ºi se vor îndrepta* spre istorisiri
închipuite. *1 Tim. 1.4; 4.7. Tit 1.14.
5. Dar tu fii treaz în toate lucrurile,

rabdã* suferinþele, fã lucrul unui
evanghelist** ºi împlineºte-þi bine slujba.

*Cap. 1.8; 2.3. **Fapt. 21.8. Efes. 4.11.
6. Cãci eu* sunt gata sã fiu turnat ca

o jertfã de bãuturã, ºi clipa plecãrii**
mele este aproape.

*Filp. 2.17. **Filp. 1.23. 2 Pet. 1.14.
7. M-am luptat* lupta cea bunã, mi-am

isprãvit alergarea, am pãzit credinþa.
*1 Cor. 9.24,25. Filp. 3.14. 1 Tim. 6.12. Evr. 12.1.

8. De acum mã aºteaptã cununa*
neprihãnirii, pe care mi-o va da în**
„ziua aceea” Domnul, Judecãtorul cel
drept. ªi nu numai mie, ci ºi tuturor
celor ce vor fi iubit venirea Lui.

*1 Cor. 9.25. Iac. 1.12. 1 Pet. 5.4. Apoc. 2.10. **Cap. 1.12.

9. Cautã de vino curând la mine.
10. Cãci* Dima, din dragoste** pen-

tru lumea de acum, m-a pãrãsit ºi a
plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus
în Galatia, Tit în Dalmatia.

*Col. 4.14. Film. 24. **1 Ioan 2.15.

11. Numai* Luca** este cu mine. Ia
pe Marcu† ºi adu-l cu tine; cãci el îmi
este de folos pentru slujbã. *Cap. 1.15. 
**Col. 4.14. Film. 24. †Fapt. 12.25; 15.37. Col. 4.10.

12. Pe Tihic* l-am trimis la Efes.
*Fapt. 20.4. Efes. 6.21. Col. 4.7. Tit 3.12.

13. Când vei veni, adu-mi mantaua pe
care am lãsat-o în Troa, la Carp, ºi
cãrþile, mai ales pe cele de piele.
14. Alexandru*, cãldãrarul, mi-a fãcut

mult rãu. Domnul îi va rãsplãti** dupã
faptele lui.
*Fapt. 19.33. 1 Tim. 1.20. **2 Sam. 3.39. Ps. 28.4. Apoc. 18.6.

15. Pãzeºte-te ºi tu de el, pentru cã
este cu totul împotriva cuvintelor
noastre.
16. La întâiul meu rãspuns de apãrare,

nimeni n-a fost cu mine, ci* toþi m-au
pãrãsit. Sã** nu li se þinã în socotealã
lucrul acesta! *Cap. 1.15. **Fapt. 7.60.

17. Însã* Domnul a stat lângã mine ºi
m-a întãrit, pentru ca** propovãduirea
sã fie vestitã pe deplin prin mine ºi
s-o audã toate Neamurile. ªi am fost
izbãvit din† gura leului.
*Mat. 10.19. Fapt. 23.11; 27.23. **Fapt. 9.15; 26.17,18. Efes.
3.8. †Ps. 22.21. 2 Pet. 2.9.

18. Domnul* mã va izbãvi de orice
lucru rãu ºi mã va mântui, ca sã intru
în Împãrãþia Lui cereascã. A Lui** sã
fie slava în vecii vecilor! Amin.

*Ps. 121.7. **Rom. 11.36. Gal. 1.5. Evr. 13.21.

19. Spune sãnãtate Priscilei* ºi lui
Acuila ºi casei** lui Onisifor.

*Fapt. 18.2. Rom. 16.3. **2 Tim. 1.16.

20. Erast* a rãmas în Corint, iar pe
Trofim** l-am lãsat bolnav în Milet.

*Fapt. 19.22. Rom. 16.23. **Fapt. 20.4; 21.29.

21. Cautã* de vino înainte de iarnã.
Eubul ºi Pudens, Linus, Claudia ºi toþi
fraþii îþi trimit sãnãtate. *Vers. 9.

22. Domnul* Isus Hristos sã fie cu
duhul tãu! Harul sã fie cu voi! Amin.

*Gal. 6.18. Film. 25.
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11. Pavel, rob al lui Dumnezeu ºi
apostol al lui Isus Hristos, potrivit cu

credinþa aleºilor lui Dumnezeu ºi
cunoºtinþa* adevãrului care este potrivit
cu evlavia**, *2 Tim. 2.25. 
**1 Tim. 3.16; 6.3.

2. în nãdejdea* vieþii veºnice, fãgã-
duite mai înainte de veºnicii** de
Dumnezeu, care nu poate sã mintã†,
*2 Tim. 1.1. Cap. 3.7. **Num. 23.19. 2 Tim. 2.13. †Rom.
16.25. 2 Tim. 1.9. 1 Pet. 1.20.

3. ci* ªi-a descoperit Cuvântul la
vremea Lui, prin propovãduirea care**
mi-a fost încredinþatã, dupã† porunca
lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru; –
*2 Tim. 1.10. **1 Tes. 2.4. 1 Tim. 1.11. †1 Tim. 1.1; 2.3; 4.10.

4. cãtre Tit*, adevãratul** meu copil
în credinþa† noastrã a amândurora:
Har†† ºi pace de la Dumnezeu Tatãl
ºi de la Isus Hristos, Mântuitorul
nostru! *2 Cor. 2.13; 7.13; 
8.6,16,23; 12.18. Gal. 2.3. **1 Tim. 1.2. †Rom. 1.12. 2 Cor.
4.13. 2 Pet. 1.1. ††Efes. 1.2. Col. 1.2. 1 Tim. 1.2. 2 Tim. 1.2.

5. Te-am lãsat în Creta ca sã pui în
rânduialã* ce mai rãmâne de rânduit ºi
sã aºezi** prezbiteri1 în fiecare cetate,
dupã cum þi-am poruncit:

*1 Cor. 11.34. **Fapt. 14.23. 2 Tim. 2.2.

6. dacã* este cineva fãrã prihanã,
bãrbat** al unei singure neveste, având†
copii credincioºi, care sã nu fie învinuiþi
de destrãbãlare sau neascultare.

*1 Tim. 3.2, etc. **1 Tim. 3.12. †1 Tim. 3.4,12.

7. Cãci episcopul2, ca* econom al lui
Dumnezeu, trebuie sã fie fãrã prihanã;
nu încãpãþânat, nici mânios, nici
dedat** la vin, nici bãtãuº, nici lacom
de câºtig mârºav†; *Mat. 24.45. 1 Cor. 4.1,2.

**Lev. 10.9. Efes. 5.18. 1 Tim. 3.3,8. †1 Tim. 3.3,8. 1 Pet. 5.2.

8. ci* sã fie primitor de oaspeþi,
iubitor de bine, cumpãtat, drept, sfânt,
înfrânat; *1 Tim. 3.2.

9. sã se þinã* de Cuvântul** adevãrat,
care este potrivit cu învãþãtura, pentru
ca sã fie în stare sã sfãtuiascã în învã-
þãtura sãnãtoasã† ºi sã înfrunte pe
potrivnici. *2 Tes. 2.15. 2 Tim. 1.13. 
**1 Tim. 1.15; 4.9; 6.3. 2 Tim. 2.2. †1 Tim. 1.10; 6.3. 2 Tim.
4.3. Cap. 2.1.

10. În adevãr, mai ales printre cei
tãiaþi împrejur, sunt* mulþi nesupuºi,
flecari ºi amãgitori**,

*1 Tim. 1.6. **Rom. 16.18.

11. cãrora* trebuie sã li se astupe gura.
Ei buimãcesc** familii întregi, învãþând
pe oameni, pentru† un câºtig urât,
lucruri pe care nu trebuie sã le înveþe.

*Fapt. 15.1. **Mat. 23.14. 2 Tim. 3.6. †1 Tim. 6.5.
12. Unul* dintre ei, chiar proroc al

lor, a zis: „Cretanii sunt totdeauna
niºte mincinoºi, niºte fiare rele, niºte
pântece leneºe.” *Fapt. 17.28.
13. Mãrturia aceasta este adevãratã.

De aceea* mustrã-i aspru, ca sã fie
sãnãtoºi în credinþã** 

*2 Cor. 13.10. 2 Tim. 4.2. **Cap. 2.2.
14. ºi sã nu* se þinã de basme evreieºti

ºi de porunci** date de oameni care se
întorc de la adevãr. *1 Tim. 1.4; 4.7. 
2 Tim. 4.4. **Isa. 29.13. Mat. 15.9. Col. 2.22.
15. Totul* este curat pentru cei curaþi;

dar pentru cei** necuraþi ºi necredin-
cioºi, nimic nu este curat: pânã ºi mintea
ºi cugetul le sunt spurcate.

*Luca 11.39-41. Rom. 14.14,20. 
1 Cor. 6.12; 10.23,25. 1 Tim. 4.3,4. **Rom. 14.33.
16. Ei se laudã cã cunosc pe Dumnezeu,

dar cu* faptele Îl tãgãduiesc, cãci sunt o
scârbã: nesupuºi ºi netrebnici pentru**
orice faptã bunã.

*2 Tim. 3.5. Iuda 4. **Rom. 1.28. 2 Tim. 3.8.

21. Tu însã vorbeºte lucruri care se
potrivesc cu învãþãtura* sãnãtoasã.

*1 Tim. 1.10; 6.3. 2 Tim. 1.13. Cap. 1.9.

2. Spune cã cei bãtrâni trebuie sã fie
treji, vrednici de cinste, cumpãtaþi,
sãnãtoºi în credinþã*, în dragoste, în
rãbdare. *Cap. 1.13.

3. Spune* cã femeile în vârstã trebuie
sã aibã o purtare cuviincioasã, sã nu
fie nici clevetitoare, nici dedate la vin;
sã înveþe pe alþii ce este bine,

*1 Tim. 2.9,10; 3.11. 1 Pet. 3.3,4.

4. ca sã înveþe pe femeile mai tinere 
sã-ºi* iubeascã bãrbaþii ºi copiii;

*1 Tim. 5.14.

5. sã fie cumpãtate, cu viaþa curatã,
sã-ºi vadã de treburile casei, sã fie
bune, supuse* bãrbaþilor lor, pentru
ca** sã nu se vorbeascã de rãu Cuvân-
tul lui Dumnezeu. *1 Cor. 14.34. Efes. 5.22. 
Col. 3.18. 1 Tim. 2.11. 1 Pet. 3.1,5. **Rom. 2.24. 1 Tim. 6.1.

6. Sfãtuieºte, de asemenea, pe tineri
sã fie cumpãtaþi 
7. ºi dã-te pe tine însuþi pildã de fapte

bune, în* toate privinþele. Iar în învã-1. Sau: bãtrâni 2. Sau: priveghetor
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þãturã, dã dovadã de curãþie, de
vrednicie**, *1 Tim. 4.12. 1 Pet. 5.3. **Efes. 6.24.

8. de vorbire* sãnãtoasã ºi fãrã cusur,
ca** potrivnicul sã† rãmânã de ruºine
ºi sã nu poatã sã spunã nimic rãu de
noi. *1 Tim. 6.3. 
**Neem. 5.9. 1 Tim. 5.14. 1 Pet. 2.12,15; 3.16. †2 Tes. 3.14.

9. Sfãtuieºte pe robi* sã fie supuºi
stãpânilor lor, sã le fie pe plac în**
toate lucrurile, sã nu le întoarcã vorba,

*Efes. 6.5. Col. 3.22. 1 Tim. 6.1,2. 1 Pet. 2.18. **Efes. 5.24.

10. sã nu fure nimic, ci totdeauna sã dea
dovadã de o desãvârºitã credincioºie,
ca* sã facã în totul cinste învãþãturii lui
Dumnezeu, Mântuitorul nostru.

*Mat. 5.16. Filp. 2.15.

11. Cãci harul* lui Dumnezeu, care
aduce mântuire pentru toþi oamenii, a
fost** arãtat *Rom. 5.15. 
Cap. 3.4,5. 1 Pet. 5.12. **Luca 3.6. Ioan 1.9. 1 Tim. 2.4.

12. ºi* ne învaþã s-o rupem cu
pãgânãtatea ºi** cu poftele lumeºti ºi
sã trãim în veacul de acum cu cumpã-
tare, dreptate ºi evlavie, *Luca 1.75. Rom.
6.19. Efes. 1.4. Col. 1.22. 1 Tes. 4.7. **1 Pet. 4.2. 1 Ioan 2.16.

13. aºteptând* fericita noastrã nãdej-
de** ºi arãtarea† slavei marelui nostru
Dumnezeu ºi Mântuitor Isus Hristos.

*1 Cor. 1.7. Filp. 3.20. 2 Pet. 3.12. **Fapt. 24.15.
Col. 1.5,23. Cap. 1.2; 3.7. †Col. 3.4. 2 Tim. 4.1,8. Evr. 9.28. 1
Pet. 1.7. 1 Ioan 3.2.

14. El S-a* dat pe Sine însuºi pentru
noi, ca sã ne rãscumpere din orice
fãrãdelege ºi sã-ªi cureþe** un norod†
care sã fie al Lui, plin de râvnã††
pentru fapte bune. *Gal. 1.4; 
2.20. Efes. 5.2. 1 Tim. 2.6. **Evr. 9.14. †Exod 15.16; 19.5.
Deut. 7.6; 14.2; 26.18. 1 Pet. 2.9. ††Efes. 2.10. Cap. 3.8.

15. Spune lucrurile acestea, sfãtu-
ieºte ºi mustrã* cu deplinã putere.
Nimeni** sã nu te dispreþuiascã.

*2 Tim. 4.2. **1 Tim. 4.12.

31. Adu-le aminte sã* fie supuºi
stãpânirilor ºi dregãtorilor, sã-i

asculte, sã fie gata sã** facã orice
lucru bun,
*Rom. 13.1. 1 Pet. 2.13. **Col. 1.10. 2 Tim. 2.21. Evr. 13.21.

2. sã nu vorbeascã de rãu pe* nimeni,
sã nu fie gata de ceartã**, ci cumpã-
taþi†, plini de blândeþe†† faþã de toþi
oamenii. *Efes. 4.31. 
**2 Tim. 2.24,25. †Filp. 4.5. ††Efes. 4.2. Col. 3.12.

3. Cãci ºi noi eram* altãdatã fãrã
minte, neascultãtori, rãtãciþi, robiþi de
tot felul de pofte ºi de plãceri, trãind
în rãutate ºi în pizmã, vrednici sã fim
urâþi ºi urându-ne unii pe alþii.

*1 Cor. 6.11. Efes. 2.1. Col. 1.21; 3.7. 1 Pet. 4.3.

4. Dar, când s-a arãtat bunãtatea* lui
Dumnezeu**, Mântuitorul nostru, ºi
dragostea Lui de oameni,

*Cap. 2.11. **1 Tim. 2.3.

5. El ne-a mântuit, nu* pentru faptele
fãcute de noi în neprihãnire, ci pentru
îndurarea Lui, prin spãlarea naºterii**
din nou ºi prin înnoirea fãcutã de
Duhul Sfânt,
*Rom. 3.20; 9.11; 11.6. Gal. 2.16. Efes. 2.4,8,9. 2 Tim. 1.9.
**Ioan 3.3,5. Efes. 5.26. 1 Pet. 3.21.

6. pe care L-a* vãrsat din belºug peste
noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul
nostru; *Ezec. 36.25. Ioel 2.18. Ioan 1.16. 
Fapt. 2.23; 10.45. Rom. 5.5.

7. pentru ca*, odatã socotiþi neprihã-
niþi prin harul Lui, sã ne facem**, în
nãdejde†, moºtenitori ai vieþii veº-
nice. *Rom. 3.24. 
Gal. 2.16. Cap. 2.11. **Rom. 8.23,24. †Cap. 1.2.

8. Adevãrat* este cuvântul acesta ºi
vreau sã spui apãsat aceste lucruri,
pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu
sã caute sã fie cei dintâi** în fapte
bune. Iatã ce este bine ºi de folos
pentru oameni!

*1 Tim. 1.15. Cap. 1.9. **Vers. 1,14. Cap. 2.14.

9. Dar de* întrebãrile nebune, de
înºirãrile de neamuri, de certuri ºi cio-
rovãieli privitoare la Lege, fereºte-te,
cãci** sunt nefolositoare ºi zadarnice.

*1 Tim. 1.4. 2 Tim. 2.23. Cap. 1.14. **2 Tim. 2.14.

10. Dupã* întâia ºi a doua mustrare,
depãrteazã-te** de cel ce aduce dez-
binãri, *2 Cor. 13.2. **Mat. 18.17. 
Rom. 16.17. 2 Tes. 3.6,14. 2 Tim. 3.5. 2 Ioan 10.

11. cãci ºtim cã un astfel de om este
un stricat ºi pãcãtuieºte, de la sine
fiind osândit*. *Fapt. 13.46.

12. Când voi trimite la tine pe
Artema sau pe Tihic*, grãbeºte-te sã
vii la mine în Nicopoli, cãci acolo 
m-am hotãrât sã iernez.

*Fapt. 20.4. 2 Tim. 4.12.

13. Ai grijã de legiuitorul Zena ºi
Apolo* sã nu ducã lipsã de nimic din
ce le trebuie pentru cãlãtoria lor.

*Fapt. 8.24.

14. Trebuie ca ºi ai noºtri sã se
deprindã sã* fie cei dintâi în fapte
bune, pentru nevoile grabnice, ºi sã
nu** stea neroditori.
*Vers. 8. **Rom. 15.28. Filp. 1.11; 4.17. Col. 1.10. 2 Pet. 1.8.

15. Toþi cei ce sunt cu mine îþi trimit
sãnãtate. Spune sãnãtate celor ce ne
iubesc în credinþã.

Harul sã fie cu voi cu toþi! Amin.
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1. Pavel, întemniþat* al lui Isus
Hristos, ºi fratele Timotei, cãtre
preaiubitul Filimon, tovarãºul** nos-
tru de lucru, 

*Efes. 3.1; 4.1. 2 Tim. 1.8. Vers. 9. **Filp. 2.25.

2. cãtre sora Apfia ºi cãtre Arhip*,
tovarãºul nostru** de luptã, ºi cãtre
biserica† din casa ta:

*Col. 4.17. **Filp. 2.25. †Rom. 16.5. 1 Cor. 16.19.

3. Har* ºi pace de la Dumnezeu, Tatãl
nostru, ºi de la Domnul Isus Hristos!

*Efes. 1.2.

4. Mulþumesc* totdeauna Dumnezeului
meu ori de câte ori îmi aduc aminte de
tine în rugãciunile mele,

*Efes. 1.16. 1 Tes. 1.2. 2 Tes. 1.3.

5. pentru cã am auzit* despre cre-
dinþa pe care o ai în Domnul Isus ºi
dragostea faþã de toþi sfinþii.

*Efes. 1.15. Col. 1.4.

6. Îl rog ca aceastã pãrtãºie a ta la
credinþã sã se arate prin fapte, care sã
dea la ivealã* tot binele ce se face
între noi în Hristos. *Filp. 1.9,11.

7. În adevãr, am avut o mare bucurie
ºi mângâiere pentru dragostea ta,
fiindcã, frate, inimile sfinþilor au fost
înviorate* prin tine.

*2 Cor. 7.13. 2 Tim. 1.16. Vers. 20.

8. De aceea, mãcar cã* am toatã
slobozenia în Hristos sã-þi poruncesc
ce trebuie sã faci, *1 Tes. 2.6.

9. vreau mai degrabã sã-þi fac o
rugãminte în numele dragostei, eu, aºa
cum sunt, bãtrânul Pavel; iar* acum
întemniþat pentru Hristos Isus. *Vers. 1.

10. Te rog pentru copilul meu pe care 
l-am nãscut* în lanþurile mele: pentru
Onisim**1, *Col. 4.9. **1 Cor. 4.15. Gal. 4.19.

11. care altãdatã þi-a fost nefolositor,
dar care acum îþi va fi folositor ºi þie ºi
mie.
12. Þi-l trimit înapoi, pe el, inima

mea.
13. Aº fi dorit sã-l þin la mine ca* 

sã-mi slujeascã în locul tãu cât sunt în
lanþuri pentru Evanghelie.

*1 Cor. 16.17. Filp. 2.30.

14. Dar n-am vrut sã fac nimic fãrã
învoirea ta, pentru ca* binele pe care
mi-l faci sã nu fie silit, ci de bunã-
voie. *2 Cor. 9.7.

15. Poate* cã el a fost despãrþit de
tine, pentru o vreme, tocmai ca sã-l ai
pentru veºnicie, *Gen. 45.5,8.

16. dar nu ca pe un rob, ci mult mai
presus decât pe un rob: ca pe un frate*
preaiubit, mai ales de mine, ºi** cu
atât mai mult de tine, fie în chip firesc,
fie în Domnul!

*Mat. 23.8. 1 Tim. 6.2. **Col. 3.22.

17. Dacã mã socoteºti, dar, ca prieten*
al tãu, primeºte-l ca pe mine însumi.

*2 Cor. 8.23.

18. ªi, dacã þi-a adus vreo vãtãmare
sau îþi este dator cu ceva, pune aceasta
în socoteala mea.
19. Eu, Pavel „voi plãti” – scriu cu

mâna mea – ca sã nu-þi zic cã tu însuþi
te datorezi mie.
20. Da, frate, fã-mi binele acesta în

Domnul ºi învioreazã-mi* inima în
Hristos! *Vers. 7.

21. Þi-am scris bizuit* pe ascultarea
ta, ºi ºtiu cã vei face chiar mai mult
decât îþi zic. *2 Cor. 7.16.

22. Totodatã, pregãteºte-mi un loc de
gãzduire, cãci trag nãdejde* sã vã fiu
dãruit, datoritã** rugãciunilor voas-
tre. *Filp. 1.25; 2.24. **2 Cor. 1.11.

23. Epafra*, tovarãºul meu de tem-
niþã în Hristos Isus, îþi trimite sãnãtate;

*Col. 1.7; 4.12.

24. tot aºa ºi Marcu*, Aristarh**,
Dima†, Luca††, tovarãºii mei de
lucru. *Fapt. 12.12,25. 

**Fapt. 19.29; 27.2. Col. 4.10. †2 Tim. 4.11. ††2 Tim. 4.11.

25. Harul* Domnului nostru Isus
Hristos sã fie cu duhul vostru! Amin.

*2 Tim. 4.22.

EPISTOLA LUI PAVEL CÃTRE FILIMON

EPISTOLA CÃTRE EVREI

11. Dupã ce a vorbit în vechime
pãrinþilor noºtri prin proroci, în

multe rânduri* ºi în multe chipuri,
Dumnezeu, *Num. 12.6,8.

2. la sfârºitul* acestor zile, ne-a

vorbit** prin Fiul pe† care L-a pus
moºtenitor al tuturor lucrurilor ºi
prin†† care a fãcut ºi veacurile.
*Deut. 4.30. Gal. 4.4. Efes. 1.10. **Ioan 1.17; 15.15. Cap. 2.3.
†Ps. 2.8. Mat. 21.38; 28.18. Ioan 3.35. Rom. 8.17. ††Ioan 1.3.
1 Cor. 8.6. Col. 1.16.

3. El, care* este oglindirea slavei Lui 1. Adicã: folositor

ºi întipãrirea Fiinþei Lui ºi care þine**
toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui,
a fãcut† curãþarea pãcatelor ºi a
ºezut†† la dreapta Mãririi în locurile
preaînalte, *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. Efes. 1.20. Cap. 8.1; 10.12; 12.2. 1 Pet. 3.22.

4. ajungând cu atât mai presus de
îngeri, cu cât a* moºtenit un Nume
mult mai minunat decât al lor.

*Efes. 1.21. Filp. 2.9,10.

5. Cãci, cãruia dintre îngeri a zis El
vreodatã: „Tu eºti Fiul* Meu; astãzi
Te-am nãscut”? ªi iarãºi: „Eu** Îi voi
fi Tatã, ºi El Îmi va fi Fiu”?
*Ps. 2.7. Fapt. 13.33. Cap. 5.5. **2 Sam. 7.14. 1 Cron. 22.10;
28.6. Ps. 89.26,27.

6. ªi, când duce iarãºi în lume pe Cel
întâi nãscut*, zice: „Toþi** îngerii lui
Dumnezeu sã I se închine!” *Rom. 8.29. 
Col. 1.18. Apoc. 1.5. **Deut. 32.43. Ps. 97.7. 1 Pet. 3.22.

7. ªi despre îngeri zice: „Din vânturi
face* îngeri ai Lui; ºi dintr-o flacãrã
de foc, slujitori ai Lui”; *Ps. 104.4.

8. pe când Fiului I-a zis: „Scaunul*
Tãu de domnie, Dumnezeule, este în
veci de veci; toiagul domniei Tale este
un toiag de dreptate; *Ps. 45.6,7.

9. Tu ai iubit neprihãnirea ºi ai urât
nelegiuirea: de aceea, Dumnezeule, Dum-
nezeul Tãu Te-a* uns cu un untdelemn
de bucurie mai presus decât pe tova-
rãºii Tãi.” *Isa. 61.1. Fapt. 4.27; 10.38.

10. ªi iarãºi: „La* început, Tu,
Doamne, ai întemeiat pãmântul; ºi
cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale.

*Ps. 102.25, etc.

11. Ele* vor pieri, dar Tu rãmâi; toate
se vor învechi ca o hainã;

*Isa. 34.4; 51.6. Mat. 24.35. 2 Pet. 3.7,10. Apoc. 21.1.

12. le vei face sul ca pe o manta, ºi
vor fi schimbate; dar Tu eºti acelaºi; ºi
anii Tãi nu se vor sfârºi.”
13. ªi cãruia din îngeri i-a zis El

vreodatã: „ªezi* la dreapta Mea, pânã
voi pune pe vrãjmaºii Tãi aºternut al
picioarelor Tale”? *Ps. 110.1. 
Mat. 22.44. Marc. 12.36. Luca 20.42. Vers. 3. Cap. 10.12.

14. Nu sunt oare* toþi duhuri sluji-
toare trimise sã îndeplineascã o slujbã
pentru cei ce vor moºteni** mântuirea?

*Gen. 19.16; 32.1,2,24. Ps. 34.7; 91.11; 103.20,21. 
Dan. 3.8,28; 7.10; 10.11. Mat. 18.10. Luca 1.19; 2.9,13. Fapt.
12.7, etc.; 27.23. **Rom. 8.17. Tit 3.7. Iac. 2.5. 1 Pet. 3.7.

21. De aceea, cu atât mai mult, trebuie
sã ne þinem de lucrurile pe care le-am

auzit, ca sã nu fim depãrtaþi de ele.
2. Cãci, dacã Cuvântul vestit* prin

îngeri s-a dovedit nezguduit ºi dacã

orice** abatere ºi orice neascultare 
ºi-a primit o dreaptã rãsplãtire,
*Deut. 33.2. Ps. 68.17. Fapt. 7.53. Gal. 3.19. **Num.
15.30,31. Deut. 4.3; 17.2,5,12; 27.26.

3. cum* vom scãpa noi, dacã stãm
nepãsãtori faþã de o mântuire aºa de
mare, care**, dupã ce a fost vestitã
întâi de Domnul, ne-a† fost adeveritã
de cei ce au auzit-o, *Cap. 10.28,29; 
12.25. **Mat. 4.17. Marc. 1.14. Cap. 1.2. †Luca 1.2.

4. în timp ce Dumnezeu întãrea*
mãrturia lor cu** semne, puteri ºi
felurite minuni ºi cu darurile Duhului
Sfânt, împãrþite† dupã†† voia Sa!
*Marc. 16.20. Fapt. 14.3; 19.11. Rom. 15.18,19. 1 Cor. 2.4.
**Fapt. 2.22,43. †1 Cor. 12.4,7,11. ††Efes. 1.5,9.

5. În adevãr, nu unor îngeri a supus El
lumea* viitoare despre care vorbim.

*Cap. 6.5. 2 Pet. 3.13.

6. Ba încã, cineva a fãcut undeva
urmãtoarea mãrturisire: „Ce* este
omul ca sã-Þi aduci aminte de el sau
fiul omului, ca sã-l cercetezi?

*Iov 7.17. Ps. 8.4, etc.; 144.3.

7. L-ai fãcut pentru puþinã vreme mai
prejos de îngeri, l-ai încununat cu
slavã ºi cu cinste, l-ai pus peste
lucrãrile mâinilor Tale:
8. toate* le-ai supus sub picioarele lui.”
În adevãr, dacã i-a supus toate, nu i-a

lãsat nimic nesupus. Totuºi, acum,
încã nu** vedem cã toate îi sunt
supuse.
*Mat. 28.18. 1 Cor. 15.27. Efes. 1.22. Cap. 1.13. **1 Cor. 15.25.

9. Dar pe Acela* care a fost fãcut
„pentru puþinã vreme mai prejos decât
îngerii”, adicã pe Isus, Îl vedem
„încununat** cu slavã ºi cu cinste”
din pricina morþii pe care a suferit-o;
pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, El
sã guste moartea pentru† toþi.
*Filp. 2.7-9. **Fapt. 2.33. †Ioan 3.16; 12.32. Rom. 5.18; 8.32.
2 Cor. 5.15. 1 Tim. 2.6. 1 Ioan 2.2. Apoc. 5.9.

10. Se cuvenea, în adevãr*, ca Acela
pentru** care ºi prin care sunt toate ºi
care voia sã ducã pe mulþi fii la slavã
sã desãvârºeascã†, prin suferinþe, pe
Cãpetenia mântuirii†† lor.
*Luca 24.46. **Rom. 11.36. †Fapt. 3.15; 5.31. Cap. 12.2.
††Luca 13.32. Cap. 5.9.

11. Cãci Cel* ce sfinþeºte ºi cei ce
sunt** sfinþiþi sunt dintr-unul. De aceea,
Lui nu-I† este ruºine sã-i numeascã
„fraþi” *Cap. 10.10,14. 
**Fapt. 17.26. †Mat. 28.10. Ioan 20.17. Rom. 8.29.

12. când zice: „Voi vesti* Numele
Tãu fraþilor Mei; Îþi voi cânta lauda**
în mijlocul adunãrii.”

*Ps. 22.22,25. **Ps. 18.2. Isa. 12.2.
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13. ªi iarãºi: „Îmi voi pune încrederea
în El.” ªi în alt loc: „Iatã-Mã*, Eu ºi
copiii pe care** Mi i-a dat Dumnezeu!”

*Isa. 8.18. **Ioan 10.29; 17.6,9,11,12.

14. Astfel, dar, deoarece copiii sunt
pãrtaºi sângelui ºi cãrnii, tot aºa ºi* El
însuºi a fost deopotrivã pãrtaº la ele,
pentru ca**, prin moarte, sã nimiceascã
pe cel ce are puterea morþii, adicã pe
diavolul, *Ioan 1.14. Rom. 8.3. Filp. 2.7.
**1 Cor. 15.54,55. Col. 2.15. 2 Tim. 1.10.

15. ºi sã izbãveascã pe toþi aceia care,
prin frica morþii*, erau supuºi robiei
toatã viaþa lor. *Luca 1.74. Rom. 8.15. 2 Tim. 1.7.

16. Cãci negreºit, nu în ajutorul înge-
rilor vine El, ci în ajutorul seminþei lui
Avraam.
17. Prin urmare, a trebuit sã Se ase-

mene* fraþilor Sãi în toate lucrurile, ca
sã poatã fi, în ce priveºte legãturile cu
Dumnezeu, un Mare Preot milos** ºi
vrednic de încredere, ca sã facã
ispãºire pentru pãcatele norodului.

*Filp. 2.7. **Cap. 4.15; 5.1,2.

18. ªi*, prin faptul cã El însuºi a fost
ispitit în ceea ce a suferit, poate sã
vinã în ajutorul celor ce sunt ispitiþi.

*Cap. 4.15,16; 5.2; 7.25.

31. De aceea, fraþi sfinþi, care aveþi
parte de chemarea* cereascã, aþin-

tiþi-vã privirile la Apostolul** ºi
Marele Preot al mãrturisirii noastre,
adicã Isus, *Rom. 1.7. 1 Cor. 1.2. 
Efes. 4.1. Filp. 3.14. 2 Tes. 1.11. 2 Tim. 1.9. 2 Pet. 1.10.
**Rom. 15.8. Cap. 2.17; 4.14; 5.5; 6.20; 8.1; 9;11; 10.21.

2. care a fost credincios Celui ce L-a
rânduit, cum ºi Moise* a fost „credin-
cios în toatã casa lui Dumnezeu.”

*Num. 12.7. Vers. 5.

3. Cãci El a fost gãsit vrednic sã aibã
o slavã cu atât mai mare decât a lui
Moise, cu cât cel ce* a zidit o casã are
mai multã cinste decât casa însãºi. –

*Zah. 6.12. Mat. 16.18.

4. Orice casã este ziditã de cineva,
dar Cel ce* a zidit toate lucrurile este
Dumnezeu. – *Efes. 2.10; 3.9. Cap. 1.2.

5. Cât despre Moise*, el a fost „cre-
dincios în toatã casa lui Dumnezeu” ca
slugã**, ca sã mãrturiseascã† despre
lucrurile care aveau sã fie vestite mai
târziu. *Vers. 2. **Exod 14.31. 
Num. 12.7. Deut. 3.24. Ios. 1.2; 8.31. †Deut. 18.15,18,19

6. Dar Hristos este credincios ca Fiu*,
peste** casa lui Dumnezeu. ªi casa Lui
suntem noi, dacã† pãstrãm pânã la

sfârºit încrederea nezguduitã ºi
nãdejdea cu care ne lãudãm.
*Cap. 1.2. **1 Cor. 3.16; 6.19; 2 Cor. 6.16. Efes. 2.21,22. 
1 Tim. 3.15. 1 Pet. 2.5. †Mat. 10.22; 24.13. Rom. 5.2.
Col. 1.23. Vers. 14. Cap. 6.11; 10.35.

7. De aceea, cum zice Duhul* Sfânt:
„Astãzi**, dacã auziþi glasul Lui,

*2 Sam. 23.2. Fapt. 1.16. **Ps. 95.7. Vers. 15.

8. nu vã împietriþi inimile, ca în ziua
rãzvrãtirii, ca în ziua ispitirii în pustiu,
9. unde pãrinþii voºtri M-au ispitit

ºi M-au pus la încercare ºi au vãzut
lucrãrile Mele patruzeci de ani!
10. De aceea M-am dezgustat de nea-

mul acesta ºi am zis: „Ei totdeauna se
rãtãcesc în inima lor. N-au cunoscut
cãile Mele!
11. Am jurat, dar, în mânia Mea cã nu

vor intra în odihna Mea!”
12. Luaþi seama, dar, fraþilor, ca nici

unul dintre voi sã n-aibã o inimã rea ºi
necredincioasã, care sã vã despartã de
Dumnezeul cel Viu.
13. Ci îndemnaþi-vã unii pe alþii în

fiecare zi, câtã vreme se zice: „astãzi”,
pentru ca nici unul din voi sã nu se
împietreascã prin înºelãciunea pãca-
tului.
14. Cãci ne-am fãcut pãrtaºi ai lui

Hristos, dacã* pãstrãm pânã la sfârºit
încrederea nezguduitã de la început,

*Vers. 6.

15. câtã vreme se zice: „Astãzi*, dacã
auziþi glasul Lui, nu vã împietriþi
inimile, ca în ziua rãzvrãtirii.” *Vers. 7.

16. Cine* au fost, în adevãr, cei ce s-au
rãzvrãtit dupã ce auziserã? N-au fost oare
toþi aceia care ieºiserã din Egipt prin
Moise? *Num. 14.2,4,11,24,30. Deut. 1.34,36,38.

17. ªi cine au fost aceia de care S-a
dezgustat El patruzeci de ani? N-au
fost oare cei ce pãcãtuiserã ºi ale*
cãror trupuri moarte au cãzut în
pustiu?

*Num. 14.22,29, etc.; 26.65. Ps. 106.26. 1 Cor. 10.5. Iuda 5.

18. ªi cui* S-a jurat El cã n-au sã
intre în odihna Lui? Nu S-a jurat oare
celor ce nu ascultaserã?

*Num. 14.30. Deut. 1.34,35.

19. Vedem*, dar, cã n-au putut sã intre
din pricina necredinþei lor. *Cap. 4.6.

41. Sã* luãm, dar, bine seama, ca
atâta vreme cât rãmâne în picioare

fãgãduinþa intrãrii în odihna Lui, nici
unul din voi sã nu se pomeneascã
venit prea târziu. *Cap. 12.15.
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2. Cãci ºi nouã ni s-a adus o veste
bunã ca ºi lor; dar lor Cuvântul care
le-a fost propovãduit, nu le-a ajutat la
nimic, pentru cã n-a gãsit credinþã la
cei ce l-au auzit.
3. Pe când noi*, fiindcã am crezut,

intrãm în „odihna” despre care a
vorbit El când a zis: „Am** jurat în
mânia Mea cã nu vor intra în odihna
Mea!” Mãcar cã lucrãrile Lui fuseserã
isprãvite încã de la întemeierea lumii.

*Cap. 3.14. **Ps. 95.11. Cap. 3.11.

4. Cãci într-un loc a vorbit astfel
despre ziua a ºaptea: „Dumnezeu S-a*
odihnit în ziua a ºaptea de toate
lucrãrile Lui.” *Gen. 2.2. Exod 20.1; 31.17.

5. ªi aici este zis iarãºi: „Nu vor intra
în odihna Mea!”
6. Deci, fiindcã rãmâne ca sã intre

unii în odihna aceasta ºi pentru cã
aceia* cãrora li s-a vestit întâi vestea
bunã n-au intrat în ea, din pricina
neascultãrii lor, *Cap. 3.19.

7. El hotãrãºte din nou o zi: „astãzi*”
– zicând, în David, dupã atâta vreme,
cum s-a spus mai sus: „Astãzi, dacã
auziþi glasul Lui, nu vã împietriþi
inimile!” *Ps. 95.7. Cap. 3.7.

8. Cãci, dacã le-ar fi dat Iosua
odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu
dupã aceea de o altã zi.
9. Rãmâne, dar, o odihnã ca cea de

Sabat pentru poporul lui Dumnezeu.
10. Fiindcã cine intrã în odihna Lui

se odihneºte ºi el de lucrãrile lui, cum
S-a odihnit Dumnezeu de lucrãrile
Sale.
11. Sã ne grãbim, dar, sã intrãm în

odihna aceasta, pentru ca nimeni sã nu
cadã în aceeaºi* pildã de neascultare.

*Cap. 3.12,18,19.

12. Cãci Cuvântul lui Dumnezeu este
viu* ºi lucrãtor, mai** tãietor decât
orice sabie† cu douã tãiºuri: pãtrunde††
pânã acolo cã desparte sufletul ºi
duhul, încheieturile ºi mãduva, judecã
simþirile ºi gândurile inimii.
*Isa. 49.2. Ier. 23.29. 2 Cor. 10.4,5. 1 Pet. 1.23. **Prov. 5.4.
†Efes. 6.17. Apoc. 1.16; 2.16. ††1 Cor. 14.24,25.

13. Nici o* fãpturã nu este ascunsã de
El, ci totul este gol ºi descoperit**
înaintea ochilor Aceluia cu care avem
a face. *Ps. 33.13,14; 
90.8; 139.11,12. **Iov 26.6; 34.21. Prov. 15.11.

14. Astfel, fiindcã avem un Mare
Preot* însemnat, care** a strãbãtut
cerurile – pe Isus, Fiul lui Dumnezeu

– sã† rãmânem tari în mãrturisirea
noastrã. *Cap. 3.1. **Cap. 7.26; 9.12,24. †Cap. 10.23.

15. Cãci n-avem* un Mare Preot care
sã n-aibã milã de slãbiciunile noastre,
ci Unul care în toate lucrurile a fost
ispitit** ca ºi noi, dar† fãrã pãcat.

*Isa. 53.3. Cap. 2.18. **Luca 22.28. †2 Cor. 5.21.
Cap. 7.26. 1 Pet. 2.22. 1 Ioan 3.5.

16. Sã* ne apropiem, dar, cu deplinã
încredere de scaunul harului, ca sã
cãpãtãm îndurare ºi sã gãsim har,
pentru ca sã fim ajutaþi la vreme de
nevoie. *Efes. 2.18; 3.12. Cap. 10.19,21,22.

51. În adevãr, orice mare preot luat
din mijlocul oamenilor este pus*

pentru oameni în** lucrurile privi-
toare la Dumnezeu, ca† sã aducã
daruri ºi jertfe pentru pãcate.

*Cap. 8.3. **Cap. 2.17. †Cap. 8.3,4; 9.9; 10.11; 11.4.

2. El* poate fi îngãduitor cu cei
neºtiutori ºi rãtãciþi, fiindcã ºi** el
este cuprins de slãbiciune.

*Cap. 2.18; 4.15. **Cap. 7.28.

3. ªi, din pricina* acestei slãbiciuni,
trebuie sã aducã jertfe atât pentru pãca-
tele lui, cât ºi pentru ale norodului.

*Lev. 4.3; 9.7; 16.6; 15-17. Cap. 7.27; 9.7.

4. Nimeni* nu-ºi ia cinstea aceasta
singur, ci o ia dacã este chemat de
Dumnezeu, cum a fost Aaron**.

*2 Cron. 26.18. Ioan 3.27. **Exod 28.1. Num. 16.5,40.
1 Cron. 23.13.

5. Tot aºa*, ºi Hristos nu ªi-a luat
singur slava de a fi Mare Preot, ci o
are de la Cel ce I-a zis: „Tu eºti Fiul**
Meu, astãzi Te-am nãscut.”

*Ioan 8.54. **Ps. 2.7. Cap. 1.5.

6. ªi, cum zice iarãºi într-alt loc: „Tu*
eºti Preot în veac, dupã rânduiala lui
Melhisedec.” *Ps. 110.4. Cap. 7.17,21.

7. El este Acela care, în zilele vieþii
Sale pãmânteºti, aducând* rugãciuni
ºi cereri cu** strigãte mari ºi cu lacrimi
cãtre Cel ce† putea sã-L izbãveascã de
la†† moarte, ºi fiind ascultat, din
pricina evlaviei Lui,
*Mat. 26.39,42,44. Marc. 14.36,39. Ioan 17.1. **Ps. 22.1.
Mat. 27.46,50. Marc. 15.34,37. †Mat. 26.53. Marc. 14.36.
††Mat. 26.37. Marc. 14.33. Luca 22.43. Ioan 12.27.

8. mãcar* cã era Fiu, a învãþat sã
asculte** prin lucrurile pe care le-a
suferit. *Cap. 3.6. **Filp. 2.8.

9. ªi, dupã ce a fost fãcut desãvârºit*, 
S-a fãcut, pentru toþi cei ce-L ascultã,
urzitorul unei mântuiri veºnice,

*Cap. 2.10; 11.40.
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10. cãci a fost numit de Dumnezeu:
Mare Preot „dupã* rânduiala lui Mel-
hisedec.” *Vers. 6. Cap. 6.20.

11. Asupra celor de mai sus avem
multe* de zis ºi lucruri grele de
tâlcuit, fiindcã v-aþi fãcut greoi** la
pricepere. *Ioan 16.12. 2 Pet. 3.16. **Mat. 13.15.

12. În adevãr, voi, care de mult
trebuia sã fiþi învãþãtori, aveþi iarãºi
trebuinþã de cineva sã vã înveþe cele*
dintâi adevãruri ale cuvintelor lui
Dumnezeu ºi aþi ajuns sã aveþi nevoie
de lapte**, nu de hranã tare.

*Cap. 6.1. **1 Cor. 3.1-3.

13. ªi oricine nu se hrãneºte decât
cu lapte nu este obiºnuit cu cuvântul
despre neprihãnire, cãci este un
prunc*. *1 Cor. 13.11; 14.20. Efes. 4.14. 1 Pet. 2.2.

14. Dar hrana tare este pentru oamenii
mari, pentru aceia a cãror judecatã s-a
deprins, prin întrebuinþare, sã deose-
beascã* binele ºi rãul.

*Isa. 7.15. 1 Cor. 2.14,15.

61. De aceea, sã lãsãm* adevãrurile
începãtoare ale lui Hristos ºi sã

mergem spre cele desãvârºite, fãrã sã
mai punem din nou temelia pocãinþei
de faptele moarte** ºi a credinþei în
Dumnezeu, *Filp. 3.12-14. Cap. 5.12. **Cap. 9.14.

2. învãþãtura despre* botezuri, des-
pre** punerea mâinilor, despre învie-
rea morþilor† ºi despre†† judecata
veºnicã. *Fapt. 19.4,5. **Fapt. 8.14-17; 
19.6. †Fapt. 17.31,32. ††Fapt. 24.25. Rom. 2.16.

3. ªi vom face lucrul acesta, dacã* va
voi Dumnezeu. *Fapt. 18.21. 1 Cor. 4.19.

4. Cãci cei ce au fost luminaþi* odatã
– ºi au gustat darul** ceresc, ºi s-au
fãcut pãrtaºi† Duhului Sfânt,
*Mat. 12.31,32. Cap. 10.26. 2 Pet. 2.20,21. 1 Ioan 5.16.
**Cap. 10.32. †Ioan 4.10; 6.32. Efes. 2.8.

5. ºi au gustat Cuvântul cel bun al lui
Dumnezeu ºi puterile veacului viitor* –

*Gal. 3.2,5. Cap. 2.4.

6. ºi care totuºi au cãzut, este cu
neputinþã sã fie înnoiþi iarãºi* ºi aduºi
la pocãinþã, fiindcã** ei rãstignesc din
nou, pentru ei, pe Fiul lui Dumnezeu
ºi-L dau sã fie batjocorit.

*Cap. 2.5. **Cap. 10.29.

7. Când un pãmânt este adãpat de
ploaia care cade adesea pe el ºi rodeºte
o iarbã folositoare celor pentru care
este lucrat, capãtã binecuvântare* de
la Dumnezeu. *Ps. 65.10.

8. Dar*, dacã aduce spini ºi mãrãcini,
este lepãdat ºi aproape sã fie blestemat

ºi sfârºeºte prin a i se pune foc.
*Isa. 5.6.

9. Mãcar cã vorbim astfel, preaiubi-
þilor, totuºi de la voi aºteptãm lucruri
mai bune ºi care însoþesc mântuirea.
10. Cãci* Dumnezeu** nu este nedrept

ca sã uite osteneala† voastrã ºi
dragostea pe care aþi arãtat-o pentru
Numele Lui, voi, care aþi ajutorat†† ºi
ajutoraþi pe sfinþi. *Prov. 14.31. 
Mat. 10.42; 25.40. Ioan 13.20. **Rom. 3.4. 2 Tes. 1.6,7.
†1 Tes. 1.3. ††Rom. 15.25. 2 Cor. 8.4; 9.1,12. 2 Tim. 1.18.

11. Dorim însã ca fiecare* din voi sã
arate aceeaºi râvnã, ca sã pãstreze
pânã la sfârºit o** deplinã nãdejde,

*Cap. 3.6,14. **Col. 2.2.

12. aºa încât sã nu vã leneviþi, ci sã
cãlcaþi pe urmele celor ce, prin credinþã
ºi rãbdare, moºtenesc* fãgãduinþele.

*Cap. 10.36.

13. Dumnezeu, când a dat lui Avraam
fãgãduinþa, fiindcã nu putea sã Se jure
pe unul mai mare decât El, S-a* jurat pe
Sine însuºi *Gen. 22.16,17. Ps. 105.9. Luca 1.73.

14. ºi a zis: „Cu adevãrat te voi bine-
cuvânta ºi îþi voi înmulþi foarte mult
sãmânþa.”
15. ªi astfel, fiindcã a aºteptat cu

rãbdare, a dobândit fãgãduinþa.
16. Oamenii, ce-i drept, obiºnuiesc sã

jure pe cineva mai mare; jurãmântul*
este o chezãºie care pune capãt ori-
cãrei neînþelegeri dintre ei. *Exod 22.11.

17. De aceea ºi Dumnezeu, fiindcã
voia sã dovedeascã cu mai multã tãrie
moºtenitorilor* fãgãduinþei nestrãmu-
tarea** hotãrârii Lui, a venit cu un
jurãmânt; *Cap. 11.9. **Rom. 11.29.

18. pentru ca, prin douã lucruri care nu
se pot schimba ºi în care este cu neputinþã
ca Dumnezeu sã mintã, sã gãsim o
puternicã îmbãrbãtare noi, a cãror scãpare
a fost sã apucãm nãdejdea care ne era
pusã* înainte, *Cap. 12.1.

19. pe care o avem ca o ancorã a
sufletului; o nãdejde tare ºi neclintitã,
care* pãtrunde dincolo de perdeaua
dinãuntrul Templului, *Lev. 16.15. Cap. 9.7.

20. unde* Isus a intrat pentru noi ca
înainte-mergãtor, când a fost fãcut**
„Mare Preot în veac, dupã rânduiala
lui Melhisedec”.

*Cap. 4.14; 8.1; 9.24. **Cap. 3.1; 5.6,10; 7.17.

71. În adevãr, Melhisedec* acesta,
împãratul Salemului, preot al Dum-

nezeului Preaînalt – care a întâmpinat
pe Avraam când acesta se întorcea de
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la mãcelul împãraþilor, care l-a bine-
cuvântat, *Gen. 14.18, etc.

2. care a primit de la Avraam zeciuialã
din tot, care, dupã însemnãtatea numelui
sãu, este întâi „împãrat al neprihãnirii”,
apoi ºi „împãrat al Salemului”, adicã
„împãrat al pãcii”;
3. fãrã tatã, fãrã mamã, fãrã spiþã de

neam, neavând nici început al zilelor,
nici sfârºit al vieþii, dar care a fost ase-
mãnat cu Fiul lui Dumnezeu – rãmâne
preot în veac.
4. Vedeþi bine, dar, cât de mare a fost

el, dacã* pânã ºi patriarhul Avraam i-a
dat zeciuialã din prada de rãzboi!

*Gen. 14.20.

5. Aceia* dintre fiii lui Levi care
îndeplinesc slujba de preoþi, dupã
Lege, au poruncã sã ia zeciuialã de la
norod, adicã de la fraþii lor, cu toate cã
ºi ei se coboarã din Avraam.

*Num. 18.21,26.

6. Iar el, care nu se cobora din familia
lor, a luat zeciuialã de la Avraam ºi*
a binecuvântat pe** cel ce avea
fãgãduinþele. *Gen. 14.19. **Rom. 4.13. Gal. 3.16.

7. Dar fãrã îndoialã cã cel mai mic
este binecuvântat de cel mai mare.
8. ªi apoi aici, cei ce iau zeciuialã sunt

niºte oameni muritori; pe când acolo, o
ia cineva despre* care se mãrturiseºte cã
este viu. *Cap. 5.6; 6.20.

9. Mai mult, însuºi Levi, care ia
zeciuialã, a plãtit zeciuiala, ca sã zicem
aºa, prin Avraam;
10. cãci era încã în coapsele strãmo-

ºului sãu, când a întâmpinat Melhi-
sedec pe Avraam.
11. Dacã*, dar, desãvârºirea ar fi fost

cu putinþã prin preoþia leviþilor – cãci
sub preoþia aceasta a primit poporul
Legea – ce nevoie mai era sã se ridice
un alt preot „dupã rânduiala lui
Melhisedec”, ºi nu dupã rânduiala lui
Aaron? *Gal. 2.21. Vers. 18,19. Cap. 8.7.

12. Pentru cã, odatã schimbatã preo-
þia, trebuia numaidecât sã aibã loc ºi o
schimbare a Legii.
13. În adevãr, Acela despre care sunt

zise aceste lucruri face parte dintr-o
altã seminþie, din care nimeni n-a
slujit altarului.
14. Cãci este vãdit cã Domnul nostru

a ieºit din* Iuda, seminþie despre care
Moise n-a zis nimic cu privire la
preoþie.

*Isa. 11.1. Mat. 1.3. Luca 3.33. Rom. 1.3. Apoc. 5.5.

15. Lucrul acesta se face ºi mai

luminos când vedem ridicându-se,
dupã asemãnarea lui Melhisedec, un
alt preot,
16. pus nu prin legea unei porunci

pãmânteºti, ci prin puterea unei vieþi
nepieritoare.
17. Fiindcã iatã ce se mãrturiseºte

despre El: „Tu* eºti Preot în veac,
dupã rânduiala lui Melhisedec”.

*Ps. 110.4. Cap. 5.6,10; 6.20.
18. Astfel, pe de o parte, se desfiin-

þeazã aici o poruncã de mai înainte,
din pricina neputinþei* ºi zãdãrniciei
ei – *Rom. 8.3. Gal. 4.9.
19. cãci Legea* n-a fãcut nimic

desãvârºit – ºi, pe de alta, se pune în loc o
nãdejde** mai bunã, prin care ne
apropiem de Dumnezeu. *Fapt. 13.39. Rom.
3.20,21,28; 8.3. Gal. 2.16. Cap. 9.9. **Cap. 6.18; 8.6.
20. ªi, fiindcã lucrul acesta nu s-a

fãcut fãrã jurãmânt – 
21. cãci, pe când leviþii se fãceau

preoþi fãrã jurãmânt, Isus S-a fãcut
Preot prin jurãmântul Celui ce I-a zis:
„Domnul a jurat* ºi nu Se va cãi: „Tu
eºti Preot în veac, dupã rânduiala lui
Melhisedec” – *Ps. 110.4.
22. prin chiar faptul acesta, El S-a

fãcut* chezaºul unui legãmânt mai
bun. *Cap. 8.6; 9.15; 12.24.
23. Mai mult, acolo au fost preoþi în

mare numãr, pentru cã moartea îi
împiedica sã rãmânã pururi.
24. Dar El, fiindcã rãmâne „în veac”,

are o preoþie care nu poate trece de la
unul la altul.
25. De aceea ºi poate sã mântuiascã

în chip desãvârºit pe cei ce se apropie
de Dumnezeu prin El, pentru cã trã-
ieºte pururi ca sã mijloceascã* pentru
ei. *Rom. 8.34. 1 Tim. 2.5. Cap. 9.24. 1 Ioan 2.1.
26. ªi tocmai un astfel de Mare Preot

ne trebuia: sfânt*, nevinovat, fãrã
patã, despãrþit de pãcãtoºi ºi** înãlþat
mai presus de ceruri,

*Cap. 4.15. **Efes. 1.20; 4.10. Cap. 8.1.
27. care n-are nevoie, ca ceilalþi mari

preoþi, sã aducã jertfe în fiecare zi,
întâi* pentru pãcatele sale, ºi** apoi
pentru pãcatele norodului, cãci lucrul
acesta† l-a fãcut o datã pentru totdea-
una, când S-a adus jertfã pe Sine
însuºi. *Lev. 9.7; 16.6,11. 
Cap. 5.3; 9.7. **Lev. 16.15. †Rom. 6.10. Cap. 9.12,28; 10.12.
28. În adevãr, Legea pune mari preoþi

pe niºte oameni* supuºi slãbiciunii;
dar cuvântul jurãmântului, fãcut dupã
ce a fost datã Legea, pune pe Fiul,
care** este desãvârºit pentru veºnicie.

*Cap. 5.1,2. **Cap. 2.10; 5.9.
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81. Punctul cel mai însemnat al celor
spuse este cã avem un Mare Preot

care* S-a aºezat la dreapta scaunului
de domnie al Mãririi, în ceruri,

*Efes. 1.20. Col. 3.1. Cap. 1.3; 10.12; 12.2.

2. ca slujitor al Locului Preasfânt* ºi al
adevãratului Cort**, care a fost ridicat
nu de un om, ci de Domnul.

*Cap. 9.8,12,24. **Cap. 9.11.

3. Orice mare preot* este pus sã aducã
lui Dumnezeu daruri ºi jertfe. De aceea
era** de trebuinþã ca ºi celãlalt Mare
Preot sã aibã ceva de adus.

*Cap. 5.1. **Efes. 5.2. Cap. 9.14.

4. Dacã ar fi pe pãmânt, nici n-ar mai
fi preot, fiindcã sunt cei ce aduc
darurile dupã Lege.
5. Ei fac o slujbã, care este chipul ºi

umbra* lucrurilor cereºti, dupã porun-
cile primite de Moise de la Dumnezeu,
când avea sã facã Cortul: „Ia seama**”,
i s-a zis, „sã faci totul dupã chipul
care þi-a fost arãtat pe munte.”

*Col. 2.17. Cap. 9.23; 10.1. **Exod 25.40; 26.30;
27.8. Num. 8.4. Fapt. 7.44.

6. Dar, acum, Hristos a cãpãtat* o
slujbã cu atât mai înaltã cu cât legã-
mântul al cãrui mijlocitor este El, e
mai bun, cãci este aºezat pe fãgãduinþe
mai bune. *2 Cor. 3.6,8,9. Cap. 7.22.

7. În* adevãr, dacã legãmântul dintâi
ar fi fost fãrã cusur, n-ar mai fi fost
vorba sã fie înlocuit cu un al doilea.

*Cap. 7.11,18.

8. Cãci, ca o mustrare a zis Dumnezeu
lui Israel: „Iatã*, vin zile, zice Dom-
nul, când voi face cu casa lui Israel ºi
cu casa lui Iuda un legãmânt nou;

*Ier. 31.31-34.

9. nu ca legãmântul pe care l-am fãcut
cu pãrinþii lor, în ziua când i-am apucat
de mânã, ca sã-i scot din þara Egiptului.
Pentru cã n-au rãmas în legãmântul
Meu, ºi nici Mie nu Mi-a pãsat de ei,
zice Domnul.
10. Dar iatã* legãmântul pe care-l

voi face cu casa lui Israel, dupã acele
zile, zice Domnul: voi pune legile
Mele în mintea lor ºi le voi scrie în
inimile lor; Eu** voi fi Dumnezeul
lor, ºi ei vor fi poporul Meu.

*Cap. 10.16. **Zah. 8.8.

11. ªi nu* vor mai învãþa fiecare pe
vecinul sau pe fratele sãu, zicând:
„Cunoaºte pe Domnul!”, cãci toþi Mã
vor cunoaºte, de la cel mai mic pânã la
cel mai mare dintre ei.

*Isa. 54.13. Ioan 6.45. 1 Ioan 2.27.

12. Pentru cã le voi ierta nelegiuirile

ºi* nu-Mi voi mai aduce aminte de
pãcatele ºi fãrãdelegile lor.”

*Rom. 11.27. Cap. 10.17.

13. Prin faptul cã zice*: „un nou
legãmânt”, a mãrturisit cã cel dintâi
este vechi; iar ce este vechi, ce a
îmbãtrânit, este aproape de pieire.

*2 Cor. 5.17.

91. Legãmântul dintâi avea ºi el
porunci privitoare la slujba dumne-

zeiascã ºi la un Locaº* pãmântesc de
închinare. *Exod 25.8.

2. În adevãr*, s-a fãcut un Cort. În**
partea dinainte, numitã „Locul Sfânt”,
era sfeºnicul†, masa†† ºi pâinile
pentru punerea înaintea Domnului; 
*Exod 26.1. **Exod 26.35; 40.4. †Exod 25.31. ††Exod
25.23,30. Lev. 24.5,6.

3. dupã* perdeaua a doua se afla
partea Cortului care se chema „Locul
Preasfânt1”. *Exod 26.31,33; 40.3,21. Cap. 6.19.

4. El avea un altar de aur pentru
tãmâie, ºi* chivotul legãmântului,
ferecat peste tot cu aur. În chivot era
un vas** de aur cu manã, toiagul lui
Aaron† care înfrunzise ºi tablele††
legãmântului. *Exod 25.10; 26.36; 40.3,21. 
**Exod 16.33,34. †Num. 17.10. ††Exod 25.16,21; 34.29;
40.20. Deut. 10.2,5. 1 Împ. 8.9,21. 2 Cron. 5.10.

5. Deasupra* erau heruvimii slavei,
care acopereau capacul ispãºirii2 cu
umbra lor. Nu este vremea sã vorbim
acum cu de-amãnuntul despre aceste
lucruri. *Exod 25.18,22. Lev. 16.2. 1 Împ. 8.6,7.

6. ªi, dupã ce au fost întocmite astfel
lucrurile acestea, preoþii* care fac slujbele
intrã totdeauna în partea dintâi a Cortului.

*Num. 28.3. Dan. 8.11.

7. Dar în partea a doua intrã numai
marele preot, o datã* pe an, ºi nu fãrã
sânge, pe** care îl aduce pentru sine
însuºi ºi pentru pãcatele din neºtiinþã
ale norodului. *Exod 30.10. 
Lev. 16.2,11,12,15,34. Vers. 25. **Cap. 5.3; 7.27.

8. Prin aceasta, Duhul Sfânt* arãta
cã** drumul în Locul Preasfânt, nu
era încã deschis câtã vreme stãtea în
picioare Cortul dintâi.

*Cap. 10.19,20. **Ioan 14.6.

9. Aceasta era o asemãnare pentru
vremurile de acum, când se aduc
daruri ºi jertfe care* nu pot duce pe
cel ce se închinã în felul acesta la
desãvârºirea cerutã de cugetul lui.

*Gal. 3.21. Cap. 7.18,19; 10.1,11.

10. Ele sunt doar niºte porunci pãmân-
teºti date, ca toate cele privitoare la

EVREI 8, 91180

1. Sau: Sfânta Sfintelor   2. Sau: scaunul îndurãrii

mâncãri*, bãuturi ºi felurite** spãlã-
turi, pânã† la o vreme de îndreptare.

*Lev. 11.2. Col. 2.16. **Num. 19.7, etc. †Efes. 2.15. Col.
2.20. Cap. 7.16.

11. Dar Hristos a venit ca Mare
Preot* al bunurilor** viitoare, a trecut
prin† cortul acela mai mare ºi mai
desãvârºit, care nu este fãcut de mâini,
adicã nu este din zidirea aceasta, 

*Cap. 3.1. **Cap. 10.1. †Cap. 8.2.

12. ºi a intrat, o datã pentru totdeauna,
în Locul Preasfânt, nu cu* sânge de
þapi ºi de viþei, ci** cu însuºi sângele
Sãu, dupã ce a cãpãtat† o rãscum-
pãrare veºnicã††. *Cap. 10.4. 
**Fapt. 20.28. Efes. 1.7. Col. 1.14. 1 Pet. 1.19. Apoc. 1.5; 5.9.
†Zah. 3.9. Vers. 26,28. Cap. 10.10. ††Dan. 9.24.

13. Cãci, dacã sângele* taurilor ºi al
þapilor ºi** cenuºa unei vaci, stropitã
peste cei întinaþi, îi sfinþeºte ºi le
aduce curãþarea trupului,

*Lev. 16.14,16. **Num. 19.2,17, etc.

14. cu cât mai mult sângele* lui
Hristos, care**, prin Duhul cel veºnic,
S-a adus pe Sine† însuºi jertfã fãrã
patã lui Dumnezeu, vã va†† curãþa
cugetul vostru de faptele*† moarte, ca
sã slujiþi†* Dumnezeului celui Viu!
*1 Pet. 1.19. 1 Ioan 1.7. Apoc. 1.5. **Rom. 1.4. 1 Pet. 3.18.
†Efes. 5.2. Tit 2.14. Cap. 7.27. ††Cap. 1.3; 10.22. *†Cap. 6.1.
†*Luca 1.74. Rom. 6.13,22. 1 Pet. 4.2.

15. ªi tocmai* de aceea este El
Mijlocitorul** unui legãmânt nou, pentru
ca†, prin moartea Lui pentru rãscumpã-
rarea din abaterile fãptuite sub legã-
mântul dintâi, cei ce†† au fost chemaþi sã
capete veºnica moºtenire care le-a fost
fãgãduitã. *1 Tim. 2.5. **Cap. 
7.22; 8.6; 12.24. †Rom. 3.25; 5.6. 1 Pet. 3.18. ††Cap. 3.1.

16. În adevãr, acolo unde este un
testament, trebuie neapãrat sã aibã loc
moartea celui ce l-a fãcut.
17. Pentru cã un testament* nu capãtã

putere decât dupã moarte. N-are nici o
putere câtã vreme trãieºte cel ce l-a
fãcut. *Gal. 3.15.

18. De aceea* ºi întâiul legãmânt n-a
fost sfinþit fãrã sânge. *Exod 24.6, etc.

19. ªi într-adevãr, Moise, dupã ce a
rostit înaintea întregului norod toate
poruncile Legii, a luat* sânge de viþei
ºi de þapi, cu** apã, lânã stacojie ºi
isop, a stropit cartea ºi tot norodul 

*Exod 24.5,6,8. Lev. 16.14,15,18. **Lev. 14.4,6,7,49,51,52.

20. ºi a zis: „Acesta* este sângele legã-
mântului care a poruncit Dumnezeu sã
fie fãcut cu voi.” *Exod 24.8. Mat. 26.28.

21. De asemenea, a stropit cu sânge
Cortul* ºi toate vasele pentru slujbã.

*Exod 29.12,36. Lev. 8.15,19; 16.14-16,18,19.

22. ªi, dupã Lege, aproape totul este
curãþat cu sânge; ºi* fãrã vãrsare de
sânge nu este iertare. *Lev. 17.11.

23. Dar, deoarece chipurile* lucruri-
lor care sunt în ceruri au trebuit
curãþate în felul acesta, trebuia ca
înseºi lucrurile cereºti sã fie curãþate
cu jertfe mai bune decât acestea.

*Cap. 8.5.

24. Cãci* Hristos n-a intrat într-un
locaº de închinare fãcut de mânã ome-
neascã, dupã chipul** adevãratului
locaº de închinare, ci a intrat chiar în
cer, ca sã Se† înfãþiºeze acum, pentru
noi, înaintea lui Dumnezeu.

*Cap. 6.20. **Cap. 8.2. †Rom. 8.34. Cap. 7.25. 1 Ioan 2.1.

25. ªi nu ca sã Se aducã de mai multe
ori jertfã pe Sine însuºi, ca marele
preot* care intrã în fiecare an în Locul
Preasfânt cu un sânge care nu este al
lui; *Vers. 7.

26. fiindcã atunci ar fi trebuit sã
pãtimeascã de mai multe ori de la
întemeierea lumii; pe când acum, la
sfârºitul* veacurilor, S-a arãtat o
singurã datã**, ca sã ºteargã pãcatul
prin jertfa Sa. *Vers. 12. Cap. 7.27; 
10.10. 1 Pet. 3.18. **1 Cor. 10.11. Gal. 4.4. Efes. 1.10.

27. ªi*, dupã cum oamenilor le este
rânduit sã moarã o singurã datã, iar**
dupã aceea vine judecata,

*Gen. 3.19. Ecl. 3.20. **2 Cor. 5.10. Apoc. 20.12,13.

28. tot aºa, Hristos*, dupã ce S-a
adus** jertfã o singurã datã, ca sã
poarte pãcatele multora†, Se va arãta
a doua oarã, nu în vederea pãcatului,
ca sã aducã mântuirea celor†† ce-L
aºteaptã. *Rom. 6.10. 1 Pet. 3.18. **1 Pet. 2.24. 
1 Ioan 3.5. †Mat. 26.28. Rom. 5.15. ††Tit 2.13. 2 Pet. 3.12.

10 1. În adevãr, Legea, care are
umbra* bunurilor** viitoare, nu

înfãþiºarea adevãratã a lucrurilor, nu†
poate niciodatã, prin aceleaºi jertfe care
se aduc neîncetat în fiecare an, sã facã
desãvârºiþi†† pe cei ce se apropie. 

*Col. 2.17. Cap. 8.5; 9.23. 
**Cap. 9.11. †Cap. 9.9. ††Vers. 14.

2. Altfel, n-ar fi încetat ele oare sã fie
aduse, dacã cei ce le aduceau, fiind
curãþaþi o datã, n-ar mai fi trebuit sã
mai aibã cunoºtinþã de pãcate?
3. Dar* aducerea aminte a pãcatelor

este înnoitã din an în an, tocmai prin
aceste jertfe; *Lev. 16.21. Cap. 9.7.

4. cãci este cu neputinþã* ca sângele
taurilor ºi al þapilor sã ºteargã pãcatele.

*Mica 6.6,7. Vers. 11. Cap. 9.13. 

5. De aceea, când intrã în lume, El
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zice: „Tu n-ai voit nici jertfã, nici
prinos; ci Mi-ai pregãtit un trup;
6. n-ai primit nici arderi de tot*, nici

jertfe pentru pãcat.
*Ps. 40.6, etc.; 50.8, etc. Isa. 1.11. Ier. 6.20. Amos 5.21,22.

7. Atunci am zis: „Iatã-Mã (în sulul
cãrþii este scris despre Mine), vin sã
fac voia Ta, Dumnezeule!”
8. Dupã ce a zis întâi: „Tu n-ai voit ºi 

n-ai primit nici jertfe, nici prinosuri,
nici arderi de tot, nici jertfe pentru
pãcat” (lucruri aduse toate dupã Lege),
9. apoi zice: „Iatã-Mã, vin sã fac voia

Ta, Dumnezeule.” El desfiinþeazã astfel
pe cele dintâi, ca sã punã în loc pe a
doua.
10. Prin* aceastã „voie” am fost

sfinþiþi noi, ºi anume prin** jertfirea
trupului lui Isus Hristos o datã pentru
totdeauna. *Ioan 17.19. Cap. 13.12. **Cap. 9.12.

11. ªi, pe când orice preot face slujba în
fiecare* zi ºi aduce de multe ori aceleaºi
jertfe, care** niciodatã nu pot ºterge
pãcatele, *Num. 28.3. Cap. 7.27. **Vers. 4.

12. El*, dimpotrivã, dupã ce a adus o
singurã jertfã pentru pãcate, S-a aºezat
pentru totdeauna la dreapta lui Dum-
nezeu *Col. 3.1. Cap. 1.3.

13. ºi aºteaptã de acum ca vrãjmaºii*
Lui sã-I fie fãcuþi aºternut al picioarelor
Lui. *Ps. 110.1. Fapt. 2.35. 1 Cor. 15.25. Cap. 1.13.

14. Cãci printr-o singurã jertfã El a
fãcut* desãvârºiþi pentru totdeauna pe
cei ce sunt sfinþiþi. *Vers. 1.

15. Lucrul acesta ni-l adevereºte ºi
Duhul Sfânt. Cãci, dupã ce a zis:
16. „Iatã legãmântul* pe care-l voi

face cu ei dupã acele zile, zice
Domnul: voi pune legile Mele în
inimile lor ºi le voi scrie în mintea lor”,

*Ier. 31.33,34. Cap. 8.10,12.

17. adaugã: „ªi nu-Mi voi mai aduce
aminte de pãcatele lor, nici de fãrãde-
legile lor.”
18. Dar acolo unde este iertare de

pãcate nu mai este nevoie de jertfã
pentru pãcat.
19. Astfel, dar, fraþilor, fiindcã prin

sângele* lui Isus avem o intrare
slobodã** în Locul Preasfânt,

*Rom. 5.2. Efes. 2.18; 3.12. **Cap. 9.8,12.

20. pe calea* cea nouã ºi vie pe care
ne-a deschis-o El, prin** perdeaua
dinãuntru, adicã trupul Sãu,

*Ioan 10.9; 14.6. Cap. 9.8. **Cap. 9.3.

21. ºi, fiindcã avem un Mare Preot*
pus peste casa** lui Dumnezeu,

*Cap. 4.14. **1 Tim. 3.15.

22. sã* ne apropiem cu o inimã
curatã, cu credinþã deplinã**, cu
inimile stropite ºi curãþate de† un
cuget rãu ºi cu trupul spãlat†† cu o
apã curatã. *Cap. 4.16. **Efes. 3.12. 
Iac. 1.6. 1 Ioan 3.21. †Cap. 9.14. ††Ezec. 36.25. 2 Cor. 7.1.

23. Sã* þinem fãrã ºovãire la mãrturi-
sirea nãdejdii noastre, cãci credin-
cios** este Cel ce a fãcut fãgãduinþa.
*Cap. 4.14. **1 Cor. 1.9; 10.13. 1 Tes. 5.24. 2 Tes. 3.3. Cap.
11.11.

24. Sã veghem unii asupra altora, ca
sã ne îndemnãm la dragoste ºi la fapte
bune.
25. Sã nu pãrãsim* adunarea noastrã,

cum au unii obicei; ci sã ne îndemnãm
unii pe alþii ºi cu** atât mai mult, cu cât
vedeþi cã ziua se apropie†. *Fapt. 2.42. 
Iuda 19. **Rom. 13.11. †Filp. 4.5. 2 Pet. 3.9,11,14.

26. Cãci, dacã* pãcãtuim cu voia,
dupã** ce am primit cunoºtinþa adevã-
rului, nu mai rãmâne nici o jertfã pentru
pãcate, *Num. 15.30. Cap. 6.4. **2 Pet. 2.20,21.

27. ci doar o aºteptare înfricoºatã a
judecãþii ºi vãpaia* unui foc care va
mistui pe cei rãzvrãtiþi.

*Ezec. 36.5. Þef. 1.18; 3.8. 2 Tes. 1.8. Cap. 12.29.

28. Cine* a cãlcat Legea lui Moise
este omorât fãrã milã, pe mãrturia** a
doi sau trei martori. *Cap. 2.2. 
**Deut. 17.2,6; 19.15. Mat. 18.16. Ioan 8.17. 2 Cor. 13.1.

29. Cu cât* mai asprã pedeapsã
credeþi cã va lua cel ce va cãlca în
picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va
pângãri** sângele legãmântului, cu
care a fost sfinþit, ºi va batjocori† pe
Duhul harului? *Cap. 2.3; 12.25. 
**1 Cor. 11.29. Cap. 13.20. †Mat. 12.31,32. Efes. 4.30.

30. Cãci ºtim cine este Cel ce a zis:
„A* Mea este rãzbunarea, Eu voi
rãsplãti!”, ºi în altã parte: „Domnul**
va judeca pe poporul Sãu.”

*Deut. 32.35. Rom. 12.19. **Deut. 32.36. Ps. 50.4; 135.14.

31. Grozav* lucru este sã cazi în mâi-
nile Dumnezeului celui Viu! *Luca 12.5.

32. Aduceþi-vã* aminte de zilele de
la început, când, dupã ce aþi fost
luminaþi**, aþi dus o mare† luptã de
suferinþe:

*Gal. 3.4. 2 Ioan 8. **Cap. 6.4. †Filp. 1.29,30. Col. 2.1.

33. pe de o parte, eraþi puºi ca
priveliºte* în mijlocul ocãrilor ºi
necazurilor, ºi, pe de alta, v-aþi fãcut
pãrtaºi** cu aceia care aveau aceeaºi
soartã ca voi.

*1 Cor. 4.9. **Filp. 1.7; 4.14. 1 Tes. 2.14.

34. În adevãr, aþi avut milã de cei din
temniþã* ºi aþi primit cu bucurie
rãpirea** averilor voastre, ca unii care
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ºtiþi cã aveþi† în ceruri o avuþie mai
bunã, care†† dãinuieºte.
*Filp. 1.7. 2 Tim. 1.16. **Mat. 5.12. Fapt. 5.41. Iac. 1.2. †Mat.
6.20; 19.21. Luca 12.33. 1 Tim. 6.19. ††Mat. 5.12; 10.32.

35. Sã nu vã pãrãsiþi, dar, încrederea
voastrã pe care o aºteaptã o mare
rãsplãtire!
36. Cãci* aveþi nevoie de rãbdare, ca,

dupã ce aþi împlinit voia lui Dum-
nezeu, sã puteþi cãpãta** ce v-a fost
fãgãduit. *Luca 21.19. 
Gal. 6.9. Cap. 12.1. **Col. 3.24. Cap. 9.15. 1 Pet. 1.9.

37. „Încã* puþinã, foarte puþinã vreme”,
ºi „Cel** ce vine va veni ºi nu va zãbovi.

*Luca 18.8. 2 Pet. 3.9. **Hab. 2.3,4.

38. ªi cel neprihãnit* va trãi prin
credinþã; dar, dacã dã înapoi, sufletul
Meu nu gãseºte plãcere în el.”

*Rom. 1.17. Gal. 3.11.

39. Noi însã nu suntem din aceia
care* dau înapoi ca sã se piardã, ci din
aceia care au credinþã** pentru mân-
tuirea sufletului.

*2 Pet. 2.20,21. **Fapt. 16.30,31. 1 Tes. 5.9. 2 Tes. 2.14.

111. ªi credinþa este o încredere
neclintitã în lucrurile* nãdãjduite,

o puternicã încredinþare despre lucru-
rile care nu se vãd.

*Rom. 8.24,25. 2 Cor. 4.18; 5.7.

2. Pentru cã*, prin aceasta, cei din
vechime au cãpãtat o bunã mãrturie. 

*Vers. 39.

3. Prin credinþã pricepem cã lumea* a
fost fãcutã prin Cuvântul lui Dum-
nezeu, aºa cã tot ce se vede n-a fost
fãcut din lucruri care se vãd.

*Gen. 1.1. Ps. 33.6. Ioan 1.3. Cap. 1.2. 2 Pet. 3.5.

4. Prin credinþã a adus Abel* lui
Dumnezeu o jertfã mai bunã decât
Cain. Prin ea a cãpãtat el mãrturia cã
este neprihãnit, cãci Dumnezeu a
primit darurile lui. ªi prin ea vorbeºte
el încã**, mãcar cã este mort.

*Gen. 4.4. 1 Ioan 3.12. **Gen. 4.10.

5. Prin credinþã a fost mutat Enoh* de pe
pãmânt, ca sã nu vadã moartea. ªi n-a mai
fost gãsit, pentru cã Dumnezeu îl mutase.
Cãci înainte de mutarea lui, primise
mãrturia cã este plãcut lui Dumnezeu.

*Gen. 5.22,24. Mat. 23.35. Cap. 12.24. 

6. ªi, fãrã credinþã, este cu neputinþã
sã fim plãcuþi Lui! Cãci cine se
apropie de Dumnezeu trebuie sã creadã
cã El este ºi cã rãsplãteºte pe cei ce-L
cautã.
7. Prin credinþã Noe*, când a fost

înºtiinþat de Dumnezeu despre lucruri

care încã nu se vedeau, ºi, plin de o
teamã sfântã, a** fãcut un chivot ca
sã-ºi scape casa; prin ea, el a osândit
lumea ºi a ajuns moºtenitor al nepri-
hãnirii† care se capãtã prin credinþã.

*Gen. 6.13,22. **1 Pet. 3.20. †Rom. 3.22; 4.13. Filp. 3.9.

8. Prin credinþã Avraam*, când a fost
chemat sã plece într-un loc pe care
avea sã-l ia ca moºtenire, a ascultat ºi
a plecat fãrã sã ºtie unde se duce.

*Gen. 12.1,4. Fapt. 7.2-4.

9. Prin credinþã a venit ºi s-a aºezat el
în þara fãgãduinþei, ca într-o þarã care
nu era a lui, ºi a locuit în* corturi, ca
ºi Isaac ºi Iacov, care erau împreunã-
moºtenitori** cu el ai aceleiaºi fãgã-
duinþe. *Gen. 12.8; 13.3,18; 18.1,9. **Cap. 6.17.

10. Cãci el aºtepta cetatea* care are
temelii tari, al** cãrei meºter ºi
ziditor este Dumnezeu.

*Cap. 12.22; 13.14. **Cap. 3.4. Apoc. 21.2,10.

11. Prin credinþã ºi Sara*, cu toatã
vârsta ei trecutã, a** primit putere sã
zãmisleascã, fiindcã a crezut în cre-
dincioºia† Celui ce-i fãgãduise. *Gen.
17.19; 18.11,14; 21.2. **Luca 1.36. †Rom. 4.21. Cap. 10.23.

12. De aceea, dintr-un singur om, ºi
încã un om* aproape mort, s-a nãscut
o sãmânþã în mare numãr, ca** stelele
cerului, ca nisipul de pe malul mãrii,
care nu se poate numãra.

*Rom. 4.19. **Gen. 22.17. Rom. 4.18.

13. În credinþã au murit toþi aceºtia,
fãrã sã fi cãpãtat* lucrurile fãgãduite;
ci** doar le-au vãzut ºi le-au urat de
bine de departe, mãrturisind† cã sunt
strãini ºi cãlãtori pe pãmânt.
*Vers. 39. **Vers. 27. Ioan 8.56. †Gen. 23.4; 47.9. 1 Cron.
29.15. Ps. 39.12; 119.19. 1 Pet. 1.17; 2.11.

14. Cei ce vorbesc în felul acesta
aratã* desluºit cã sunt în cãutarea unei
patrii. *Cap. 13.14.

15. Dacã ar fi avut în vedere pe aceea
din care ieºiserã, negreºit cã ar fi avut
vreme sã se întoarcã în ea.
16. Dar doreau o patrie mai bunã,

adicã o patrie cereascã. De aceea lui
Dumnezeu nu-I este ruºine sã* Se
numeascã Dumnezeul lor, cãci le-a**
pregãtit o cetate. *Exod 3.6,15. 
Mat. 22.32. Fapt. 7.32. **Filp. 3.20. Cap. 13.14.

17. Prin credinþã a adus Avraam*
jertfã pe Isaac, când a fost pus la
încercare: el, care primise fãgãduin-
þele** cu bucurie, a adus jertfã pe
singurul lui fiu! *Gen. 22.1,9. **Iac. 2.21.

18. El cãruia i se spusese: „În* Isaac
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vei avea o sãmânþã care-þi va purta
numele!” *Gen. 21.12. Rom. 9.7.

19. Cãci se gândea cã Dumnezeu
poate* sã învie chiar ºi din morþi; ºi,
drept vorbind, ca înviat din morþi l-a
primit înapoi. *Rom. 4.17,19,21.

20. Prin credinþã a dat Isaac* lui
Iacov ºi Esau o binecuvântare care
avea în vedere lucrurile viitoare.

*Gen. 27.27,39.

21. Prin credinþã Iacov, când a murit,
a binecuvântat* pe fiecare din fiii lui
Iosif ºi „s-a** închinat, rezemat pe
vârful toiagului sãu.”

*Gen. 48.5,16,20. **Gen. 47.31.

22. Prin credinþã a pomenit Iosif*,
când i s-a apropiat sfârºitul, de ieºirea
fiilor lui Israel din Egipt ºi a dat
porunci cu privire la oasele sale.

*Gen. 50.24,25. Exod 13.19.

23. Prin credinþã a fost ascuns
Moise* trei luni de pãrinþii lui când
s-a nãscut: pentru cã vedeau cã era
frumos copilul ºi nu s-au lãsat înspãi-
mântaþi de porunca** împãratului.

*Exod 2.2. Fapt. 7.20. **Exod 1.16,22.

24. Prin credinþã Moise*, când s-a
fãcut mare, n-a vrut sã fie numit fiul
fiicei lui faraon, *Exod 2.10,11.

25. ci a vrut* mai bine sã sufere
împreunã cu poporul lui Dumnezeu
decât sã se bucure de plãcerile de o
clipã ale pãcatului. *Ps. 84.10.

26. El socotea ocara* lui Hristos ca o
mai mare bogãþie decât comorile
Egiptului, pentru cã avea ochii pironiþi
spre rãsplãtire**. *Cap. 13.13. **Cap. 10.35.

27. Prin credinþã a* pãrãsit el Egiptul,
fãrã sã se teamã de mânia împãratului;
pentru cã a rãmas neclintit, ca ºi cum
ar** fi vãzut pe Cel ce este nevãzut.

*Exod 10.28,29; 12.37; 13.17,18. **Vers. 13.

28. Prin credinþã a* prãznuit el Paº-
tile ºi a fãcut stropirea sângelui, pen-
tru ca nimicitorul celor întâi nãscuþi sã
nu se atingã de ei. *Exod 12.21, etc.

29. Prin credinþã au* trecut ei Marea
Roºie ca pe uscat, pe când egiptenii,
care au încercat s-o treacã, au fost
înghiþiþi. *Exod 14.22,29.

30. Prin credinþã au cãzut zidurile*
Ierihonului, dupã ce au fost ocolite
ºapte zile. *Ios. 6.20.
31. Prin credinþã n-a pierit curva

Rahav* împreunã cu cei rãzvrãtiþi, pentru
cã gãzduise** iscoadele cu bunãvoinþã.

*Ios. 6.23. Iac. 2.25. **Ios. 2.1.

32. ªi ce voi mai zice? Cãci nu mi-ar
ajunge vremea, dacã aº vrea sã vor-

besc de Ghedeon*, de Barac**, de
Samson†, de Ieftaie††, de David*†, de
Samuel†* ºi de proroci!
*Judc. 6.11. **Judc. 4.6. †Judc. 13.24. ††Judc. 11.1; 12.7. 
*†1 Sam. 16.1,13; 17.45. †*1 Sam. 1.20; 12.20.

33. Prin credinþã au cucerit ei împã-
rãþii, au fãcut dreptate, au* cãpãtat
fãgãduinþe, au** astupat gurile leilor,
*2 Sam. 7.11, etc. **Judc. 14.5,6. 1 Sam. 17.34,35. Dan. 6.22.

34. au* stins puterea focului, au**
scãpat de ascuþiºul sabiei, s-au vinde-
cat de boli†, au fost viteji în rãzboaie,
au pus†† pe fugã oºtirile vrãjmaºe. 
*Dan. 3.25. **1 Sam. 20.1. 1 Împ. 19.3. 2 Împ. 6.16. †2 Împ.
20.7, etc. Iov 42.10. Ps. 6.8. ††Judc. 15.8,15. 1 Sam. 14.13,
etc.; 17.51,52. 2 Sam. 8.1, etc.

35. Femeile* ºi-au primit înapoi pe
morþii lor înviaþi; unii, ca sã dobân-
deascã o înviere mai bunã, n-au vrut sã
primeascã izbãvirea care li se dãdea, ºi
au fost chinuiþi**.

*1 Împ. 17.22. 2 Împ. 4.35. **Fapt. 22.25.

36. Alþii au suferit batjocuri, bãtãi,
lanþuri* ºi închisoare;

*Gen. 39.20. Ier. 20.2; 37.15.

37. au* fost uciºi cu pietre, tãiaþi în
douã cu ferãstrãul, chinuiþi; au murit
uciºi de sabie, au pribegit** îmbrãcaþi
cu† cojoace ºi în piei de capre, lipsiþi
de toate, prigoniþi, munciþi –
*1 Împ. 21.13. 2 Cron. 24.21. Fapt. 7.58; 14.19. **2 Împ. 1.8.
Mat. 3.4. †Zah. 13.4.

38. ei, de care lumea nu era vrednicã –
au rãtãcit prin pustiuri, prin munþi, prin*
peºteri ºi prin crãpãturile pãmântului.

*1 Împ. 18.4; 19.9.

39. Toþi aceºtia, mãcar cã au fost
lãudaþi* pentru credinþa lor, totuºi n-au
primit ce le fusese fãgãduit; *Vers. 2,13.

40. pentru cã Dumnezeu avea în
vedere ceva* mai bun pentru noi, ca sã
n-ajungã ei la** desãvârºire fãrã noi.

*Cap. 7.22; 8.6. **Cap. 5.9; 12.23. Apoc. 6.11.

121. ªi noi, dar, fiindcã suntem
înconjuraþi cu un nor aºa de mare

de martori, sã* dãm la o parte orice
piedicã ºi pãcatul care ne înfãºoarã aºa
de lesne ºi sã** alergãm cu stãruinþã†
în alergarea care ne stã înainte.
*Col. 3.8. 1 Pet. 2.1. **1 Cor. 9.24. Filp. 3.13,14. †Rom.
12.12. Cap. 10.36.

2. Sã ne uitãm þintã la Cãpetenia ºi
Desãvârºirea credinþei noastre, adicã
la Isus, care*, pentru bucuria care-I
era pusã înainte, a suferit crucea, a
dispreþuit ruºinea, ºi ºade** la dreapta
scaunului de domnie al lui Dumnezeu.

*Luca 24.26. Filp. 2.8, etc. 1 Pet. 1.11. **Ps.
110.1. Cap. 1.3,13; 8.1. 1 Pet. 3.22.

EVREI 11, 121184

3. Uitaþi-vã, dar*, cu luare aminte la
Cel ce a suferit din partea pãcãtoºilor
o împotrivire aºa de mare faþã de Sine,
pentru ca** nu cumva sã vã pierdeþi
inima ºi sã cãdeþi de obosealã în
sufletele voastre.

*Mat. 10.24,25. Ioan 15.20. **Gal. 6.9.

4. Voi nu v-aþi împotrivit încã* pânã
la sânge, în lupta împotriva pãcatului.

*1 Cor. 10.13. Cap. 10.32-34.

5. ªi aþi uitat sfatul pe care vi-l dã ca
unor fii: „Fiule, nu* dispreþui pedeapsa
Domnului ºi nu-þi pierde inima când
eºti mustrat de El. *Iov 5.17. Prov. 3.11.

6. Cãci Domnul pedepseºte pe* cine-l
iubeºte ºi bate cu nuiaua pe orice fiu
pe care-l primeºte.”

*Ps. 94.12; 119.75. Prov. 3.12. Iac. 1.12. Apoc. 3.19.

7. Suferiþi* pedeapsa: Dumnezeu Se
poartã cu voi ca ºi cu niºte fii. Cãci
care este fiul pe care nu-l pedepseºte
tatãl? *Deut. 8.5. 2 Sam. 7.14. Prov. 13.24; 19.18; 23.13.

8. Dar, dacã sunteþi scutiþi de pedeapsã,
de care* toþi au parte, sunteþi niºte
feciori din curvie, iar nu fii.

*Ps. 73.14. 1 Pet. 5.9.

9. ªi apoi, dacã pãrinþii noºtri trupeºti
ne-au pedepsit, ºi tot le-am dat cinstea
cuvenitã, nu trebuie oare cu atât mai
mult sã ne supunem Tatãlui* duhurilor,
ºi sã trãim? *Num. 16.22; 
27.16. Iov 12.10. Ecl. 12.7. Isa. 42.5; 57.16. Zah. 12.1.

10. Cãci ei în adevãr ne pedepseau
pentru puþine zile, cum credeau ei cã e
bine; dar Dumnezeu ne pedepseºte
pentru binele nostru, ca* sã ne facã
pãrtaºi sfinþeniei Lui.

*Lev. 11.44; 19.2. 1 Pet. 1.15,16.

11. Este adevãrat cã orice pedeapsã,
deocamdatã pare o pricinã de întris-
tare, ºi nu de bucurie; dar mai pe urmã
aduce celor ce au trecut prin ºcoala ei
roada* dãtãtoare de pace a neprihãnirii.

*Iac. 3.18.

12. Întãriþi-vã*, dar, mâinile obosite ºi
genunchii slãbãnogiþi; *Iov 4.3,4. Isa. 35.3.

13. croiþi* cãrãri drepte cu picioarele
voastre, pentru ca cel ce ºchiopãteazã
sã nu se abatã din cale, ci** mai degrabã
sã fie vindecat. *Prov. 4.26,27. **Gal. 6.1.

14. Urmãriþi* pacea cu toþi ºi sfinþi-
rea, fãrã** care nimeni nu va vedea pe
Domnul. *Ps. 34.14. Rom. 12.18; 
14.19. 2 Tim. 2.22. **Mat. 5.8. 2 Cor. 7.1. Efes. 5.5.

15. Luaþi seama* bine ca** nimeni
sã nu se abatã de la harul lui Dum-
nezeu, pentru ca† nu cumva sã dea
lãstari vreo rãdãcinã de amãrãciune, sã

vã aducã tulburare, ºi mulþi sã fie
întinaþi de ea.

*2 Cor. 6.1. **Gal. 5.4. †Deut. 29.18. Cap. 3.12.

16. Vegheaþi sã* nu fie între voi
nimeni curvar sau lumesc ca Esau,
care** pentru o mâncare ºi-a vândut
dreptul de întâi nãscut.

*Efes. 5.3. Col. 3.5. 1 Tes. 4.3. **Gen. 35.33.

17. ªtiþi cã mai pe urmã, când a vrut*
sã capete binecuvântarea, n-a** fost
primit; pentru cã, mãcar cã o cerea cu
lacrimi, n-a putut s-o schimbe.

*Gen. 27.34,36,38. **Cap. 6.6.

18. Voi nu v-aþi apropiat de un
munte* care se putea atinge ºi care era
cuprins de foc, nici de negurã, nici de
întuneric, nici de furtunã, *Exod 19.12; 
18.19; 20.18. Deut. 4.11; 5.22. Rom. 6.14; 8.15. 2 Tim. 1.7.

19. nici de sunetul de trâmbiþã, nici
de glasul care vorbea în aºa fel cã cei
ce l-au auzit au cerut* sã nu li se mai
vorbeascã, *Exod 20.19. Deut. 5.5,25; 18.16.

20. (pentru cã nu puteau suferi
porunca aceasta: „Chiar* un dobitoc,
dacã se va atinge de munte, sã fie ucis
cu pietre sau strãpuns cu sãgeata”.

*Exod 19.13.

21. ªi* priveliºtea aceea era aºa de
înfricoºãtoare încât Moise a zis: „sunt
îngrozit ºi tremur!”) *Exod 19.16.

22. Ci v-aþi apropiat de* muntele
Sionului, de** cetatea Dumnezeului
celui Viu, Ierusalimul ceresc, de† zecile
de mii, de adunarea în sãrbãtoare a
îngerilor, *Gal. 4.26. Apoc. 
3.12; 21.2,10. **Filp. 3.20. †Deut. 3.32. Ps. 68.17. Iuda 14.

23. de Biserica celor întâi nãscuþi*,
care** sunt scriºi în ceruri, de Dumnezeu,
Judecãtorul† tuturor, de duhurile celor
neprihãniþi, fãcuþi†† desãvârºiþi,
*Exod 4.22. Iac. 1.18. Apoc. 14.4. **Luca 10.20. Filp. 4.3.
Apoc. 13.8. †Gen. 8.25. Ps. 94.2. ††Filp. 3.12. Cap. 11.40.

24. de Isus, Mijlocitorul* legãmântului
celui nou, ºi de sângele** stropirii, care
vorbeºte mai bine decât† sângele lui
Abel. *Cap. 8.6; 9.15. 
**Exod 24.8. Cap. 10.22. 1 Pet. 1.2. †Gen. 4.10. Cap. 11.4.

25. Luaþi seama ca nu cumva sã nu
voiþi sã ascultaþi pe Cel ce vã vor-
beºte! Cãci, dacã* n-au scãpat cei ce 
n-au vrut sã asculte pe Cel ce vorbea
pe pãmânt, cu atât mai mult nu vom
scãpa noi, dacã ne întoarcem de la Cel
ce vorbeºte din ceruri,

*Cap. 2.2,3; 3.17; 10.28,29.

26. al* cãrui glas a clãtinat atunci
pãmântul, ºi care acum a fãcut fãgã-
duinþa aceasta: „Voi mai clãtina încã o
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datã** nu numai pãmântul, ci ºi
cerul.” *Exod 19.18. **Hag. 2.6.
27. Cuvintele acestea „încã o datã”

aratã cã schimbarea* lucrurilor clãti-
nate, adicã a lucrurilor fãcute, este
fãcutã tocmai ca sã rãmânã lucrurile
care nu se clatinã.

*Ps. 102.26. Mat. 24.35. 2 Pet. 3.10. Apoc. 21.1.
28. Fiindcã am primit, dar, o împã-

rãþie care nu se poate clãtina, sã ne
arãtãm mulþumitori ºi sã aducem astfel
lui Dumnezeu o închinare plãcutã, cu
evlavie ºi cu fricã,
29. fiindcã Dumnezeul* nostru este

„un foc mistuitor”. *Exod 24.17. Deut. 
4.24; 9.3. Ps. 50.3; 97.3. Isa. 66.15. 2 Tes. 1.8. Cap. 10.27.

13 1. Stãruiþi în dragostea* frãþeascã.
*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, etc.; 4.7,20,21.
2. Sã nu daþi uitãrii* primirea de

oaspeþi, cãci unii**, prin ea, au gãzduit
fãrã sã ºtie pe îngeri. *Mat. 25.35. 
Rom. 12.13. 1 Tim. 3.2. 1 Pet. 4.9. **Gen. 18.3; 19.2.
3. Aduceþi-vã* aminte de cei ce sunt

în lanþuri, ca ºi cum aþi fi ºi voi legaþi
cu ei; de cei chinuiþi, ca unii care ºi
voi sunteþi în trup.
*Mat. 25.36. Rom. 12.15. 1 Cor. 12.26. Col. 4.18. 1 Pet. 3.8.
4. Cãsãtoria sã fie þinutã în toatã

cinstea, ºi patul sã fie nespurcat, cãci*
Dumnezeu va judeca pe curvari ºi pe
preacurvari.

*1 Cor. 6.9. Gal. 5.19,21. Efes. 5.5. Col. 3.5,6. Apoc. 22.15.
5. Sã nu fiþi iubitori de bani. Mulþu-

miþi-vã* cu ce aveþi, cãci El însuºi a
zis: „Nicidecum n-am** sã te las, cu
nici un chip nu te voi pãrãsi.”
*Mat. 6.25,34. Filp. 4.11,12. 1 Tim. 6.6,8. **Gen. 28.15. Deut.
31.6,8. Ios. 1.5. 1 Cron. 28.20. Ps. 37.25.
6. Aºa cã putem zice plini de încre-

dere: „Domnul* este ajutorul meu, nu
mã voi teme: ce mi-ar putea face
omul?” *Ps. 27.1; 56.4,11,12; 118.6.
7. Aduceþi-vã* aminte de mai marii

voºtri, care v-au vestit Cuvântul lui
Dumnezeu; uitaþi-vã cu bãgare de
seamã la sfârºitul felului lor de vieþuire
ºi urmaþi-le** credinþa!

*Vers. 17. **Cap. 6.12.
8. Isus Hristos este acelaºi* ieri ºi azi

ºi în veci! *Ioan 8.58. Cap. 1.12. Apoc. 1.4.
9. Sã* nu vã lãsaþi amãgiþi de orice

fel de învãþãturi strãine; cãci este bine
ca inima sã fie întãritã prin har, nu**
prin mâncãri, care n-au slujit la nimic
celor ce le-au pãzit. *Efes. 4.14; 5.6. 
Col. 2.4,8. 1 Ioan 4.1. **Rom. 14.17. Col. 2.16. 1 Tim. 4.3.

10. Noi avem* un altar din care n-au
drept sã mãnânce cei ce fac slujbã în
Cort. *1 Cor. 9.13; 10.18.

11. În adevãr, trupurile dobitoacelor
al* cãror sânge este adus de marele
preot în Locul Preasfânt, pentru pãcat,
„sunt arse de tot afarã din tabãrã.”

*Exod 29.14. Lev. 4.11,12,21; 6.30; 9.11; 16.27. Num. 19.3.

12. De aceea ºi Isus, ca sã sfinþeascã
norodul cu însuºi sângele Sãu, a*
pãtimit dincolo de poartã.

*Ioan 19.17,18. Fapt. 7.58.

13. Sã ieºim, dar, afarã din tabãrã la
El ºi sã suferim ocara* Lui.

*Cap. 11.26. 1 Pet. 4.14.

14. Cãci* noi n-avem aici o cetate
stãtãtoare, ci suntem în cãutarea celei
viitoare. *Mica 2.10. Filp. 3.20. Cap. 11.10,16; 12.22.

15. Prin* El, sã aducem totdeauna lui
Dumnezeu o jertfã** de laudã, adicã,
rodul† buzelor care mãrturisesc Numele
Lui. *Efes. 5.20. 1 Pet. 2.5. **Lev. 7.12. 
Ps. 50.14,23; 69.30,31; 107.22; 116.17. †Osea 14.2.

16. ªi sã* nu daþi uitãrii binefacerea ºi
dãrnicia; cãci lui Dumnezeu jertfe**
ca acestea Îi plac.

*Rom. 12.13. **2 Cor. 9.12. Filp. 4.18. Cap. 6.10.

17. Ascultaþi* de mai marii voºtri ºi 
fiþi-le supuºi, cãci ei** privegheazã
asupra sufletelor voastre, ca unii care
au sã dea socotealã de ele; pentru ca sã
poatã face lucrul acesta cu bucurie, nu
suspinând, cãci aºa ceva nu v-ar fi de
nici un folos. *Filp. 2.29. 1 Tes. 5.12. 
1 Tim. 5.17. Vers. 7. **Ezec. 3.17; 33.2,7. Fapt. 20.26,28.

18. Rugaþi-vã* pentru noi; cãci sun-
tem încredinþaþi cã avem un cuget
bun**, dorind sã ne purtãm bine în
toate lucrurile. *Rom. 15.30. Efes. 6.19. Col. 4.3. 
1 Tes. 5.25. 2 Tes. 3.1. **Fapt. 23.1; 24.16. 2 Cor. 1.12.

19. Mai ales* vã rog cu stãruinþã sã
faceþi lucrul acesta, ca sã vã fiu
înapoiat mai curând. *Film. 22.

20. Dumnezeul* pãcii, care**, prin
sângele† legãmântului celui veºnic, a
sculat din morþi pe Domnul nostru
Isus, marele Pãstor al oilor††,
*Rom. 15.33. 1 Tes. 5.23. **Fapt. 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. †Isa. 40.11. Ezec. 34.23; 37.24. Ioan 10.11,14. 
1 Pet. 2.25; 5.4. ††Zah. 9.11. Cap. 10.29.

21. sã* vã facã desãvârºiþi în orice
lucru bun, ca sã faceþi voia Lui ºi sã
lucreze** în noi ce-I este plãcut, prin
Isus Hristos. A Lui† sã fie slava în
vecii vecilor! Amin. *2 Tes. 2.17. 
1 Pet. 5.10. **Filp. 2.13. †Gal. 1.5. 2 Tim. 4.18. Apoc. 1.6.

22. Vã rog, fraþilor, sã primiþi bine
acest cuvânt de sfãtuire, cãci* v-am
scris pe scurt. *1 Pet. 5.12.

23. Sã ºtiþi cã fratelui* Timotei i s-a
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dat drumul**. Dacã vine curând, voi
veni împreunã cu el sã vã vãd.

*1 Tes. 3.2. **1 Tim. 6.12.

24. Spuneþi sãnãtate tuturor mai

marilor* voºtri ºi tuturor sfinþilor. Cei
din Italia vã trimit sãnãtate. *Vers. 7,17.

25. Harul* sã fie cu voi cu toþi!
Amin. *Tit 3.15.
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11. Iacov*, rob** al lui Dumnezeu ºi
al Domnului Isus Hristos, cãtre

cele† douãsprezece seminþii care††
sunt împrãºtiate: Sãnãtate!
*Fapt. 12.17; 15.13. Gal. 1.19; 2.9. Iuda 1. **Tit 1.1. †Fapt.
26.7. ††Deut. 32.26. Ioan 7.35. Fapt. 2.5; 8.1. 1 Pet. 1.1.

2. Fraþii mei, sã* priviþi ca o mare
bucurie când treceþi prin felurite**
încercãri,
*Mat. 5.12. Fapt. 5.41. Evr. 10.34. 1 Pet. 4.13,16. **1 Pet. 1.6.

3. ca unii care ºtiþi* cã încercarea
credinþei voastre lucreazã rãbdare.

*Rom. 5.3.

4. Dar rãbdarea trebuie sã-ºi facã desã-
vârºit lucrarea, ca sã fiþi desãvârºiþi,
întregi ºi sã nu duceþi lipsã de nimic.
5. Dacã* vreunuia dintre voi îi

lipseºte înþelepciunea, s-o** cearã de
la Dumnezeu, care dã tuturor cu mânã
largã ºi fãrã mustrare, ºi ea îi† va fi
datã. *1 Împ. 3.9,11,12. 
Prov. 2.3. **Mat. 7.7; 21.22. Marc. 11.24. Luca 11.9. Ioan
14.13; 15.7; 16.23. †Ier. 29.12. 1 Ioan 5.14,15.

6. Dar* s-o cearã cu credinþã, fãrã sã
se îndoiascã deloc: pentru cã cine se
îndoieºte seamãnã cu valul mãrii,
tulburat ºi împins de vânt încoace ºi
încolo. *Marc. 11.24. 1 Tim. 2.8.

7. Un astfel de om sã nu se aºtepte sã
primeascã ceva de la Domnul,
8. cãci este un om* nehotãrât ºi

nestatornic în toate cãile sale. *Cap. 4.8.

9. Fratele dintr-o stare de jos sã se
laude cu înãlþarea lui.
10. Bogatul, dimpotrivã, sã se laude

cu smerirea lui: cãci* va trece ca
floarea ierbii.
*Iov 14.2. Ps. 37.2; 90.5,6; 102.11; 103.15. Isa. 40.6. 1 Cor.
7.31. Cap. 4.14. 1 Pet. 1.24. 1 Ioan 2.17.

11. Rãsare soarele cu cãldura lui
arzãtoare ºi usucã iarba: floarea ei
cade jos, ºi frumuseþea înfãþiºãrii ei
piere; aºa se va veºteji bogatul în
umbletele lui.
12. Ferice* de cel ce rabdã ispita.

Cãci, dupã ce a fost gãsit bun, va primi
cununa** vieþii pe care† a fãgãduit-o
Dumnezeu celor ce-L iubesc.
*Iov 5.17. Prov. 3.11,12. Evr. 12.5. Apoc. 3.19. **1 Cor. 9.25.
2 Tim. 4.8. Cap. 2.5. 1 Pet. 5.4. Apoc. 2.10. †Mat. 10.22;
19.28,29. Cap. 2.5.

13. Nimeni, când este ispitit, sã nu
zicã: „Sunt ispitit de Dumnezeu.” Cãci
Dumnezeu nu poate fi ispitit ca sã facã
rãu, ºi El însuºi nu ispiteºte pe nimeni.
14. Ci fiecare este ispitit, când este

atras de pofta lui însuºi ºi momit.
15. Apoi pofta*, când a zãmislit, dã

naºtere pãcatului; ºi pãcatul, odatã
fãptuit, aduce** moartea.

*Iov 15.35. Ps. 7.44. **Rom. 6.21,23.

16. Nu vã înºelaþi preaiubiþii mei
fraþi:
17. orice* ni se dã bun ºi orice dar

desãvârºit este de sus, coborându-se
de la Tatãl luminilor, în** care nu este
nici schimbare, nici umbrã de mutare.
*Ioan 3.27. 1 Cor. 4.7. **Num. 23.19. 1 Sam. 15.29. Mal. 3.6.
Rom. 11.29.

18. El*, de bunãvoia Lui, ne-a nãscut
prin Cuvântul adevãrului, ca** sã fim
un fel de pârgã† a fãpturilor Lui.
*Ioan 1.13; 3.3. 1 Cor. 4.15. 1 Pet. 1.23. **Efes. 1.12. †Ier. 2.3.
Apoc. 14.4.

19. ªtiþi bine lucrul acesta, preaiubiþii
mei fraþi! Orice om sã* fie grabnic la
ascultare, încet** la vorbire, zãbavnic
la mânie†; *Ecl. 5.1. 
**Prov. 10.19; 17.27. Ecl. 5.2. †Prov. 14.17; 16.32. Ecl. 7.9.

20. cãci mânia omului nu lucreazã
neprihãnirea lui Dumnezeu.
21. De aceea lepãdaþi* orice necu-

rãþie ºi orice revãrsare de rãutate, ºi
primiþi cu blândeþe Cuvântul sãdit în
voi, care** vã poate mântui sufletele.
*Col. 3.8. 1 Pet. 2.1. **Fapt. 13.26. Rom. 1.16. 1 Cor. 15.2.
Efes. 1.13. Tit 2.11. Evr. 2.3. 1 Pet. 1.9.

22. Fiþi împlinitori* ai Cuvântului, nu
numai ascultãtori, înºelându-vã sin-
guri. *Mat. 7.21. Luca 6.46; 11.28. Rom. 2.13. 1 Ioan 3.7.

23. Cãci, dacã* ascultã cineva
Cuvântul, ºi nu-l împlineºte cu fapta,
seamãnã cu un om care îºi priveºte
faþa fireascã într-o oglindã,

*Luca 6.47, etc. Cap. 2.14, etc.

24. ºi, dupã ce s-a privit, pleacã ºi
uitã îndatã cum era.
25. Dar cine* îºi va adânci privirile

în legea** desãvârºitã, care este legea
slobozeniei, ºi va stãrui în ea, nu ca un
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ascultãtor uituc, ci ca un împlinitor cu
fapta, va fi† fericit în lucrarea lui.

*2 Cor. 3.18. **Cap. 2.12. †Ioan 13.17.

26. Dacã crede cineva cã este reli-
gios, ºi nu-ºi* înfrâneazã limba, ci îºi
înºalã inima, religia unui astfel de om
este zadarnicã. *Ps. 34.13; 39.1. 1 Pet. 3.10.

27. Religia curatã ºi neîntinatã,
înaintea lui Dumnezeu, Tatãl nostru,
este sã* cercetãm pe orfani ºi pe vãduve
în necazurile lor ºi** sã ne pãzim
neîntinaþi de lume. *Isa. 1.16,17; 
58.6,7. Mat. 25.36. **Rom. 12.2. Cap. 4.4. 1 Ioan 5.18.

21. Fraþii mei, sã nu þineþi credinþa
Domnului nostru Isus Hristos,

Domnul slavei, cãutând* la faþa omu-
lui**. *1 Cor. 2.8. **Lev. 19.15. Deut. 1.17; 
16.19. Prov. 24.23; 28.21. Mat. 22.16. Vers. 9. Iuda 16.

2. Cãci, de pildã, dacã intrã în adu-
narea voastrã un om cu un inel de aur
ºi cu o hainã strãlucitoare, ºi intrã ºi
un sãrac îmbrãcat prost;
3. ºi voi puneþi ochii pe cel ce poartã

haina strãlucitoare ºi-i ziceþi: „Tu ºezi
în locul acesta bun!”, ºi apoi ziceþi
sãracului: „Tu stai acolo în picioare!”
sau: „ªezi jos la picioarele mele!”
4. Nu faceþi voi oare o deosebire în

voi înºivã ºi nu vã faceþi voi judecã-
tori cu gânduri rele?
5. Ascultaþi, preaiubiþii mei fraþi: 

n-a* ales Dumnezeu pe cei ce sunt sãraci
în ochii lumii acesteia, ca sã-i facã
bogaþi** în credinþã ºi moºtenitori ai
Împãrãþiei pe care† a fãgãduit-o celor
ce-L iubesc? *Ioan 7.48. 1 Cor. 1.26,28. 
**Luca 12.21. 1 Tim. 6.18. Apoc. 2.9. †Exod 20.6. 1 Sam.
2.30. Prov. 8.17. Mat. 5.3. Luca 6.20; 12.32. 1 Cor. 2.9. 2 Tim.
4.8. Cap. 1.12.

6. ªi voi* înjosiþi pe cel sãrac! Oare
nu bogaþii vã asupresc ºi vã** târãsc
înaintea judecãtoriilor?

*1 Cor. 11.22. **Fapt. 13.50; 17.6; 18.12. Cap. 5.6.

7. Nu batjocoresc ei frumosul nume
pe care-l purtaþi?
8. Dacã împliniþi Legea împãrãteascã,

potrivit Scripturii: „Sã* iubeºti pe aproa-
pele tãu ca pe tine însuþi”, bine faceþi.

*Lev. 19.18. Mat. 22.39. Rom. 13.8,9. Gal. 5.14; 6.2.

9. Dar, dacã aveþi* în vedere faþa
omului, faceþi un pãcat ºi sunteþi
osândiþi de Lege ca niºte cãlcãtori de
Lege. *Vers. 1.

10. Cãci, cine pãzeºte toatã Legea, ºi
greºeºte într-o singurã poruncã, se
face* vinovat de toate.

*Deut. 27.26. Mat. 5.19. Gal. 3.10.

11. Cãci, Cel ce a zis: „Sã* nu prea-

curveºti”, a zis ºi: „Sã nu ucizi”. Acum,
dacã nu preacurveºti, dar ucizi, te faci
cãlcãtor al Legii. *Exod 20.13,14.

12. Sã vorbiþi ºi sã lucraþi ca niºte
oameni care au sã fie judecaþi de o
lege* a slobozeniei, *Cap. 1.25.

13. cãci judecata* este fãrã milã
pentru cel ce n-a avut milã, dar mila**
biruie judecata. *Iov 22.6, etc. 
Prov. 21.13. Mat. 6.15; 18.35; 25.41,42. **Ioan 4.17,18.

14. Fraþii mei, ce-i* foloseºte cuiva
sã spunã cã are credinþã, dacã n-are
fapte? Poate oare credinþa aceasta sã-l
mântuiascã? *Mat. 7.26. Cap. 1.23.

15. Dacã* un frate sau o sorã sunt goi
ºi lipsiþi de hrana de toate zilele,

*Iov 31.19,20. Luca 3.11.

16. ºi unul dintre voi le* zice:
„Duceþi-vã în pace, încãlziþi-vã ºi
sãturaþi-vã!”, fãrã sã le dea cele trebu-
incioase trupului, la ce i-ar folosi?

*1 Ioan 3.18.

17. Tot aºa ºi credinþa: dacã n-are
fapte, este moartã în ea însãºi.
18. Dar va zice cineva: „Tu ai cre-

dinþa, ºi eu am faptele. Aratã-mi cre-
dinþa ta fãrã fapte, ºi eu* îþi voi arãta
credinþa mea din faptele mele.”

*Cap. 3.13.

19. Tu crezi cã Dumnezeu este unul ºi
bine faci; dar ºi* dracii cred... ºi se
înfioarã!

*Mat. 8.29. Marc. 1.24; 5.7. Luca 4.34. Fapt. 16.17; 19.15.

20. Vrei, dar, sã înþelegi, om nesocotit,
cã credinþa fãrã fapte este zadarnicã?
21. Avraam, pãrintele nostru, n-a fost

el socotit neprihãnit prin fapte, când*
a adus pe fiul sãu Isaac jertfã pe altar?

*Gen. 22.9,12.

22. Vezi cã* credinþa lucra împreunã
cu faptele lui, ºi, prin fapte, credinþa a
ajuns desãvârºitã. *Evr. 11.12.

23. Astfel s-a împlinit Scriptura care
zice: „Avraam a* crezut pe Dumnezeu,
ºi i s-a socotit ca neprihãnire”; ºi el a fost
numit „prietenul** lui Dumnezeu.”

*Gen. 15.6. Rom. 4.3. 
Gal. 3.6. **2 Cron. 20.7. Isa. 41.8.

24. Vedeþi, dar, cã omul este socotit
neprihãnit prin fapte, ºi nu numai prin
credinþã.
25. Tot aºa, curva Rahav*: n-a fost

socotitã ºi ea neprihãnitã prin fapte,
când a gãzduit pe soli ºi i-a scos afarã
pe altã cale? *Ios. 2.1. Evr. 11.31.

26. Dupã cum trupul fãrã duh este
mort, tot aºa ºi credinþa fãrã fapte este
moartã.
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31. Fraþii mei, sã nu* fiþi mulþi
învãþãtori, cãci ºtiþi** cã vom primi

o judecatã mai asprã.
*Mat. 23.8,10. Rom. 2.20,21. 1 Pet. 5.3. **Luca 6.37.

2. Toþi greºim în* multe feluri.
Dacã** nu greºeºte cineva în vorbire,
este† un om desãvârºit ºi poate sã-ºi
þinã în frâu tot trupul.
*1 Împ. 8.46. 2 Cron. 6.36. Prov. 20.9. Ecl. 7.20. 1 Ioan 1.8.
**Ps. 34.13. Cap. 1.26. 1 Pet. 3.10. †Mat. 12.37.
3. De pildã, dacã punem cailor* frâul

în gurã, ca sã ne asculte, le cârmuim
tot trupul. *Ps. 32.9.
4. Iatã, ºi corãbiile, cât de mari sunt,

ºi, mãcar cã sunt mânate de vânturi
iuþi, totuºi sunt cârmuite de o cârmã
foarte micã, dupã gustul cârmaciului.
5. Tot aºa ºi limba* este un mic mã-

dular, ºi se fãleºte cu lucruri mari**.
Iatã, un foc mic ce pãdure mare aprinde!

*Prov. 12.18; 15.2. **Ps. 12.3; 73.8,9.
6. Limba* este ºi ea un foc, este o

lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre
mãdularele noastre care întineazã**
tot trupul ºi aprinde roata vieþii, când
este aprinsã de focul gheenei.

*Prov. 16.27. **Mat. 15.11; 18.19,20. Marc. 7.15,20,23.
7. Toate soiurile de fiare, de pãsãri,

de târâtoare, de vieþuitoare de mare se
îmblânzesc ºi au fost îmblânzite de
neamul omenesc,
8. dar limba nici un om n-o poate

îmblânzi. Ea este un rãu care nu se
poate înfrâna, este plinã* de o otravã
de moarte. *Ps. 140.3.
9. Cu ea binecuvântãm pe Domnul ºi

Tatãl nostru, ºi tot cu ea blestemãm pe
oameni, care* sunt fãcuþi dupã asemã-
narea lui Dumnezeu. *Gen. 1.26; 5.1; 9.6.
10. Din aceeaºi gurã iese ºi binecu-

vântarea ºi blestemul! Nu trebuie sã
fie aºa, fraþii mei!
11. Oare din aceeaºi vânã a izvorului

þâºneºte ºi apã dulce ºi apã amarã?
12. Fraþii mei, poate oare un smochin

sã facã mãsline sau o viþã sã facã
smochine? Nici apa sãratã nu poate da
apã dulce.
13. Cine* dintre voi este înþelept ºi

priceput? Sã-ºi arate, prin purtarea lui
bunã, faptele** fãcute cu blândeþea†
înþelepciunii! *Gal. 6.4. **Cap. 2.18. †Cap. 1.21.
14. Dar, dacã aveþi în inima voastrã

pizmã* amarã ºi un duh de ceartã, sã
nu vã lãudaþi ºi sã nu** minþiþi împo-
triva adevãrului. *Rom. 13.13. **Rom. 2.17,23.
15. Înþelepciunea aceasta* nu vine de

sus, ci este pãmânteascã, fireascã1,
drãceascã. *Filp. 3.19. Cap. 1.17.

16. Cãci acolo unde* este pizmã ºi
duh de ceartã, este tulburare ºi tot
felul de fapte rele. *1 Cor. 3.3. Gal. 5.20.

17. Înþelepciunea* care vine de sus
este, întâi, curatã, apoi paºnicã, blândã,
uºor de înduplecat, plinã de îndurare
ºi de roade bune, fãrã pãrtinire,
nefãþarnicã**.

*1 Cor. 2.6,7. **Rom. 12.9. 1 Pet. 1.22; 2.1. 1 Ioan 3.18.

18. ªi* roada neprihãnirii este semã-
natã în pace pentru cei ce fac pace.

*Prov. 11.18. Osea 10.12. Mat. 5.9. Filp. 1.11. Evr. 12.11.

41. De unde vin luptele ºi certurile
între voi? Nu vin oare din poftele

voastre, care* se luptã în mãdularele
voastre? *Rom. 7.23. Gal. 5.17. 1 Pet. 2.11.

2. Voi poftiþi, ºi nu aveþi; ucideþi,
pizmuiþi, ºi nu izbutiþi sã cãpãtaþi; vã
certaþi ºi vã luptaþi, ºi nu aveþi, pentru
cã nu cereþi.
3. Sau cereþi*, ºi nu cãpãtaþi, pentru

cã** cereþi rãu, cu gând sã risipiþi în
plãcerile voastre.
*Iov 27.9; 35.12. Ps. 18.41. Prov. 1.28. Isa. 1.15. Ier. 11.11.
Mica 3.4. Zah. 7.13. **Ps. 66.18. 1 Ioan 3.22; 5.14.

4. Suflete preacurvare*! Nu ºtiþi cã
prietenia** lumii este vrãjmãºie cu
Dumnezeu? Aºa cã cine† vrea sã fie
prieten cu lumea se face vrãjmaº cu
Dumnezeu.

*Ps. 73.27. **1 Ioan 2.15. †Ioan 15.19; 17.14. Gal. 1.10.

5. Credeþi cã degeaba vorbeºte Scrip-
tura? Duhul* pe care L-a pus Dumnezeu
sã locuiascã în noi ne vrea cu gelozie
pentru Sine.

*Gen. 6.5; 8.21. Num. 11.29. Prov. 21.10.

6. Dar, în schimb, ne dã un har ºi mai
mare. De aceea zice Scriptura: „Dum-
nezeu* stã împotriva celor mândri, dar
dã har celor smeriþi.”

*Iov 22.29. Ps. 138.6. Prov. 3.34; 29.23. Mat.
23.12. Luca 1.52; 14.11; 18.14. 1 Pet. 5.5.

7. Supuneþi-vã, dar, lui Dumnezeu.
Împotriviþi-vã* diavolului, ºi el va
fugi de la voi. *Efes. 4.27; 6.11. 1 Pet. 5.9.

8. Apropiaþi-vã* de Dumnezeu, ºi El
Se va apropia de voi. Curãþaþi-vã**
mâinile, pãcãtoºilor; curãþaþi-vã† inima,
oameni†† cu inima împãrþitã!
*2 Cron. 15.2. **Isa. 1.16. †1 Pet. 1.22. 1 Ioan 3.3. ††Cap. 1.8.

9. Simþiþi-vã* ticãloºia; tânguiþi-vã ºi
plângeþi! Râsul vostru sã se prefacã în
tânguire, ºi bucuria voastrã în întris-
tare: *Mat. 5.4.

10. smeriþi-vã* înaintea Domnului, ºi
El vã va înãlþa.

*Iov 22.29. Mat. 13.12. Luca 14.11; 18.14. 1 Pet. 5.6.

11. Nu* vã vorbiþi de rãu unii pe
alþii, fraþilor! Cine vorbeºte de rãu pe
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un frate sau** judecã pe fratele sãu,
vorbeºte de rãu Legea sau judecã Legea.
ªi, dacã judeci Legea, nu eºti împli-
nitor al Legii, ci judecãtor. *Efes. 4.31. 
1 Pet. 2.1. **Mat. 7.1. Luca 6.37. Rom. 2.1. 1 Cor. 4.5.

12. Unul singur este dãtãtorul ºi
judecãtorul Legii: Acela care* are
putere sã mântuiascã ºi sã piardã. Dar
tu** cine eºti de judeci pe aproapele
tãu? *Mat. 10.28. **Rom. 14.4,13.

13. Ascultaþi*, acum, voi care ziceþi:
„Astãzi sau mâine ne vom duce în
cutare cetate, vom sta acolo un an,
vom face negustorie ºi vom câºtiga!”,

*Prov. 27.1. Luca 12.18, etc.

14. ºi nu ºtiþi ce va aduce ziua de
mâine! Cãci ce este viaþa voastrã? Nu
sunteþi decât un abur*, care se aratã
puþintel, ºi apoi piere. 

*Iov 7.7. Ps. 102.3. Cap. 1.10. 1 Pet. 1.24. 1 Ioan 2.17.

15. Voi, dimpotrivã, ar trebui sã
ziceþi: „Dacã va* vrea Domnul, vom
trãi ºi vom face cutare sau cutare
lucru.” *Fapt. 18.21. 1 Cor. 4.19; 16.7. Evr. 6.3.

16. Pe când acum vã fãliþi cu lãudã-
roºiile voastre! Orice* laudã de felul
acesta este rea. *1 Cor. 5.6.

17. Deci cine* ºtie sã facã bine, ºi nu
face, sãvârºeºte un pãcat!

*Luca 12.47. Ioan 9.41; 15.22. Rom. 1.20,21,32; 2.17,18,23.

51. Ascultaþi acum* voi, bogaþilor!
Plângeþi ºi tânguiþi-vã, din pricina

nenorocirilor care au sã vinã peste
voi. *Prov. 11.28. Luca 6.24. 1 Tim. 6.9.

2. Bogãþiile voastre au putrezit, ºi
hainele* voastre sunt roase de molii.

*Iov 13.28. Mat. 6.20. Cap. 2.2.

3. Aurul ºi argintul vostru au ruginit;
ºi rugina lor va fi o dovadã împotriva
voastrã: ca focul are sã vã mãnânce
carnea! V-aþi* strâns comori în zilele
din urmã! *Rom. 2.5.

4. Iatã cã plata* lucrãtorilor care 
v-au secerat câmpiile, ºi pe care le-aþi
oprit-o prin înºelãciune, strigã! ªi
strigãtele** secerãtorilor au ajuns la
urechile Domnului oºtirilor.
*Iov 24.10,11. Ier. 22.13. Ma1. 3.5. Luca 19.13. **Deut. 24.15.

5. Aþi* trãit pe pãmânt în plãceri ºi în
desfãtãri. V-aþi sãturat inimile chiar 
într-o zi de mãcel.

*Iov 21.13. Amos 6.1,4. Luca 16.19,25. 1 Tim. 5.6.

6. Aþi* osândit, aþi omorât pe cel
neprihãnit care nu vi se împotrivea!

*Cap. 2.6.

7. Fiþi, dar, îndelung rãbdãtori, fraþilor,
pânã la venirea Domnului. Iatã cã

plugarul aºteaptã rodul scump al
pãmântului, ºi îl aºteaptã cu rãbdare,
pânã primeºte ploaie* timpurie ºi
târzie.

*Deut. 11.14. Ier. 5.24. Osea 6.3. Ioel 2.23. Zah. 10.1.

8. Fiþi ºi voi îndelung rãbdãtori,
întãriþi-vã inimile, cãci* venirea Dom-
nului este aproape.

*Filp. 4.5. Evr. 10.25,37. 1 Pet. 4.7.

9. Nu* vã plângeþi unii împotriva
altora, fraþilor, ca sã nu fiþi judecaþi:
iatã cã Judecãtorul este** chiar la uºã.

*Cap. 4.11. **Mat. 24.33. 1 Cor. 4.5.

10. Fraþii mei, luaþi* ca pildã de sufe-
rinþã ºi de rãbdare pe prorocii care au
vorbit în Numele Domnului.

*Mat. 5.12. Evr. 11.35, etc.

11. Iatã, noi numim fericiþi* pe cei ce
au rãbdat. Aþi auzit vorbindu-se despre
rãbdarea** lui Iov ºi aþi vãzut ce
sfârºit i-a dat Domnul† ºi cum Dom-
nul†† este plin de milã ºi de îndurare.
*Ps. 94.12. Mat. 5.10,11; 10.22. **Iov 1.21,22; 2.10. †Iov
42.10, etc. ††Num. 14.18. Ps. 103.8.

12. Mai presus de toate, fraþii mei, sã*
nu vã juraþi nici pe cer, nici pe pãmânt,
nici cu vreun altfel de jurãmânt. Ci
„da” al vostru sã fie „da”, ºi „nu” sã
fie „nu” ca sã nu cãdeþi sub judecatã.

*Mat. 5.34, etc.

13. Este vreunul printre voi în sufe-
rinþã? Sã se roage! Este vreunul cu
inimã bunã? Sã cânte cântãri de
laudã*! *Efes. 5.19. Col. 3.16.

14. Este vreunul printre voi bolnav?
Sã cheme pe prezbiterii1 bisericii; ºi sã
se roage pentru el, dupã ce-l vor unge*
cu untdelemn în Numele Domnului.

*Marc. 6.13; 16.18.

15. Rugãciunea fãcutã cu credinþã va
mântui pe cel bolnav, ºi Domnul îl va
însãnãtoºi; ºi*, dacã a fãcut pãcate, îi
vor fi iertate. *Isa. 33.24. Mat. 9.2.

16. Mãrturisiþi-vã unii altora pãcatele
ºi rugaþi-vã unii pentru alþii, ca sã fiþi
vindecaþi. Mare* putere are rugã-
ciunea fierbinte a celui neprihãnit.
*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,etc. Ps.
10.17; 34.15; 145.18. Prov. 15.29; 28.9. Ioan 9.31. 1 Ioan 3.22.

17. Ilie era un om supus aceloraºi*
slãbiciuni ca ºi noi; ºi** s-a rugat cu
stãruinþã sã nu plouã, ºi† n-a plouat
deloc în þarã trei ani ºi ºase luni.

*Fapt. 14.15. **1 Împ. 17.1. †Luca 4.25.

18. Apoi s-a rugat din nou*, ºi cerul a
dat ploaie, ºi pãmântul ºi-a dat rodul.

*1 Împ. 18.42,45.
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19. Fraþilor, dacã* s-a rãtãcit vreunul
dintre voi de la adevãr, ºi-l întoarce un
altul, *Mat. 18.15.

20. sã ºtiþi cã cine întoarce pe un pãcãtos

de la rãtãcirea cãii lui, va* mântui un
suflet de la moarte ºi va** acoperi o
sumedenie de pãcate. *Rom. 11.14. 
1 Cor. 9.22. 1 Tim. 4.16. **Prov. 10.12. 1 Pet. 4.8.
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11. Petru, apostol al lui Isus Hristos,
cãtre aleºii care trãiesc ca strãini,

împrãºtiaþi prin* Pont, Galatia, Capa-
docia, Asia ºi Bitinia,

*Ioan 7.35. Fapt. 2.5,9,10. Iac. 1.1.

2. dupã* ºtiinþa mai dinainte a lui
Dumnezeu Tatãl, prin** sfinþirea lucratã
de Duhul spre ascultarea ºi stropirea†
cu sângele lui Isus Hristos: Harul†† ºi
pacea*† sã vã fie înmulþite!
*Efes. 1.4. Cap. 2.9. **Rom. 8.29; 11.2. †2 Tes. 2.13. ††Evr.
10.22; 12.24. *†Rom. 1.7. 2 Pet. 1.2. Iuda 2.

3. Binecuvântat* sã fie Dumnezeu,
Tatãl Domnului nostru Isus Hristos,
care, dupã** îndurarea Sa cea mare,
ne-a† nãscut din nou prin†† învierea
lui Isus Hristos din morþi, la o nãdejde
vie *2 Cor. 1.3. Efes. 1.3. **Tit 3.5. 
†Ioan 3.3,5. Iac. 1.18. ††1 Cor. 15.20. l Tes. 4.14. Cap. 3.21.

4. ºi la o moºtenire nestricãcioasã*  ºi
neîntinatã, ºi care nu se poate veºteji,
pãstratã** în ceruri pentru voi.

*Cap. 5.4. **Col. 1.5. 2 Tim. 4.8.

5. Voi* sunteþi pãziþi de puterea lui
Dumnezeu, prin credinþã, pentru
mântuirea gata sã fie descoperitã în
vremurile de apoi!

*Ioan 10.28,29; 17.11,12,15. Iuda 1.

6. În* ea voi vã bucuraþi mult, mãcar
cã acum, dacã trebuie, sunteþi întristaþi
pentru** puþinã vreme, prin felurite
încercãri, *Mat. 5.12. 
Rom. 12.12. 2 Cor. 6.10. Cap. 4.13. **2 Cor. 4.17. Cap. 5.10.

7. pentru ca încercarea* credinþei
voastre, cu mult mai scumpã decât
aurul care piere, ºi care totuºi este
încercat** prin foc†, sã aibã ca urmare
lauda††, slava ºi cinstea, la arãtarea
lui Isus Hristos, *Iac. 1.2. **Iac. 1.3,12. 
Cap. 4.12. †Iov 23.10. Ps. 66.10. Prov. 17.3. Isa. 48.10. Zah.
13.9. 1 Cor. 3.13. ††Rom. 2.7,10. 1 Cor. 4.5. 2 Tes. 1.7-12.

8. pe* care voi Îl iubiþi fãrã sã-L fi vãzut,
credeþi în** El fãrã sã-L vedeþi ºi vã bucu-
raþi cu o bucurie negrãitã ºi strãlucitã,

*1 Ioan 4.20. **Ioan 20.29. 2 Cor. 5.7. Evr. 11.1,27.

9. pentru cã veþi dobândi, ca sfârºit*

al credinþei voastre, mântuirea sufletelor
voastre. *Rom. 6.22.

10. Prorocii, care au prorocit despre
harul care vã era pãstrat vouã, au fãcut
din* mântuirea aceasta þinta cercetã-
rilor ºi cãutãrii lor stãruitoare.
*Gen. 49.10. Dan. 2.44. Hag. 2.7. Zah. 6.12. Mat. 13.17. Luca
10.24. 2 Pet. 1.19-21.

11. Ei cercetau sã vadã ce vreme ºi ce
împrejurãri avea în vedere Duhul* lui
Hristos, care era în ei, când vestea mai
dinainte patimile** lui Hristos ºi slava
de care aveau sã fie urmate.
*Cap. 3.19. 2 Pet. 1.21. **Ps. 22.6. Isa. 53.3, etc. Dan. 9.26.
Luca 24.25,26,44,46. Ioan 12.41. Fapt. 26.22,23.

12. Lor* le-a fost descoperit cã nu**
pentru ei înºiºi, ci pentru voi spuneau ei
aceste lucruri, pe care vi le-au vestit
acum cei ce v-au propovãduit Evanghelia
prin Duhul† Sfânt trimis din cer ºi în
care†† chiar îngerii doresc sã priveascã.

*Dan. 9.24; 12.9,13. **Evr. 11.13,39,40. 
†Fapt. 2.4. ††Exod 25.20. Dan. 8.13; 15.5,6. Efes. 3.10.

13. De aceea, încingeþi-vã* coapsele
minþii voastre, fiþi** treji ºi puneþi-vã
toatã nãdejdea în harul care vã va fi
adus la arãtarea† lui Isus Hristos.
*Luca 12.35. Efes. 6.14. **Luca 21.34. Rom. 13.13. 1 Tes.
5.6,8. Cap. 4.7; 5.8. †Luca 17.30. 1 Cor. 1.7. 2 Tes. 1.7.

14. Ca niºte copii ascultãtori, nu* vã
lãsaþi târâþi în poftele pe care le aveaþi
altãdatã, când eraþi în** neºtiinþã.

*Rom. 12.2. Cap. 4.2. **Fapt. 17.30. 1 Tes. 4.5.

15. Ci*, dupã cum Cel ce v-a chemat
este sfânt, fiþi ºi voi sfinþi în toatã
purtarea voastrã. *Luca 1.74,75. 
2 Cor. 7.1. 1 Tes. 4.3,4,7. Evr. 12.14. 2 Pet. 3.11.

16. Cãci este scris: „Fiþi* sfinþi, cãci
Eu sunt sfânt”. *Lev. 11.44; 19.2; 20.7.

17. ªi dacã chemaþi ca Tatã pe Cel
ce* judecã fãrã pãrtinire pe fiecare
dupã faptele lui, purtaþi-vã** cu fricã
în timpul pribegiei† voastre;
*Deut. 10.17. Fapt. 10.34. Rom. 2.11. **2 Cor. 7.1. Filp. 2.12.
Evr. 12.28. †2 Cor. 5.6. Evr. 11.13. Cap. 2.11.

18. cãci ºtiþi cã* nu cu lucruri pie-
ritoare, cu argint sau cu aur, aþi fost
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rãscumpãraþi din felul deºert de vieþuire
pe care-l moºteniserãþi** de la pãrinþii
voºtri, *1 Cor. 6.20; 7.23. **Exod 20.18. Cap. 4.3.

19. ci cu* sângele scump al lui
Hristos, Mielul** fãrã cusur ºi fãrã
prihanã. *Fapt. 20.28. Efes. 1.7. Evr. 9.12,14. 
Apoc. 5.9. **Ezec. 12.5. Isa. 53.7. Ioan 1.29,36. 1 Cor. 5.7.

20. El* a fost cunoscut mai înainte de
întemeierea lumii ºi a fost arãtat la**
sfârºitul vremurilor pentru voi
*Rom. 3.25; 16.25,26. Efes. 3.9,11. Col. 1.26. 2 Tim. 1.9,10.
Tit 1.2,3. Apoc. 13.8. **Gal. 4.4. Efes. 1.10. Evr. 1.2; 9.26.

21. care prin El sunteþi credincioºi în
Dumnezeu care L-a* înviat din morþi
ºi I-a** dat slavã, pentru ca credinþa ºi
nãdejdea voastrã sã fie în Dumnezeu.
*Fapt. 2.24. **Mat. 28.18. 
Fapt. 2.33; 3.13. Efes. 1.20. Filp. 2.9. Evr. 2.9. Cap. 3.22.

22. Deci* ca unii care prin ascultarea
de adevãr v-aþi curãþat sufletele prin
Duhul, ca sã aveþi o dragoste** de fraþi
neprefãcutã, iubiþi-vã cu cãldurã unii pe
alþii, din toatã inima;
*Fapt. 15.9. **Rom. 12.9,10. 1 Tes. 4.9. 1 Tim. 1.5. Evr. 13.1.
Cap. 2.17; 3.8; 4.8. 2 Pet. 1.7. 1 Ioan 3.18; 4.7,21.

23. fiindcã* aþi fost nãscuþi din nou nu
dintr-o sãmânþã care poate putrezi, ci
dintr-una care nu poate putrezi, prin**
Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu
ºi care rãmâne în veac.

*Ioan 1.13; 3.5. **Iac. 1.18. 1 Ioan 3.9.

24. Cãci* orice fãpturã este ca iarba,
ºi toatã slava ei, ca floarea ierbii.
Iarba se usucã, ºi floarea cade jos,

*Ps. 103.15. Isa. 40.6; 51.12. Iac. 1.10.

25. dar* Cuvântul Domnului rãmâne
în veac. ªi** acesta este Cuvântul care
v-a fost propovãduit prin Evanghelie.

*Ps. 102.12,26. Isa. 40.8. Luca 16.17.
**Ioan 1.1,14. 1 Ioan 1.1,3.

21. Lepãdaþi*, dar, orice rãutate,
orice vicleºug, orice fel de prefãcã-

torie, de pizmã ºi de clevetire;
*Efes. 4.22,25,31. Col. 3.8. Evr. 12.1. Iac. 1.21; 5.9. Cap. 4.2.

2. ºi, ca* niºte prunci nãscuþi de
curând, sã doriþi laptele** duhov-
nicesc ºi curat, pentru ca prin el sã
creºteþi spre mântuire,

*Mat. 18.3. Marc. 10.15. Rom. 6.4. 1 Cor. 14.20. Cap. 1.23.
**1 Cor. 3.2. Evr. 5.12,13.

3. dacã aþi gustat* în adevãr cã bun
este Domnul. *Ps. 34.8. Evr. 6.5.

4. Apropiaþi-vã de El, Piatra vie
lepãdatã* de oameni, dar aleasã ºi
scumpã înaintea lui Dumnezeu.

*Ps. 108.22. Mat. 21.42. Fapt. 4.11.

5. ªi* voi, ca niºte pietre vii, sunteþi
zidiþi ca sã fiþi o casã** duhovniceascã,

o preoþie† sfântã ºi sã aduceþi jertfe††
duhovniceºti, plãcute*† lui Dumnezeu,
prin Isus Hristos. *Efes. 2.21,22. **Evr. 3.6. 
†Isa. 61.6; 66.21. Vers. 9. ††Osea 14.2. Mal. 1.11. Rom. 12.11.
Evr. 13.15,16. *†Filp. 4.18. Cap. 4.11.

6. Cãci este scris în Scripturã: „Iatã*
cã pun în Sion o Piatrã din capul
unghiului, aleasã, scumpã; ºi cine se
încrede în El nu va fi dat de ruºine.”

*Isa. 28.16. Rom. 9.32.

7. Cinstea aceasta este, dar, pentru
voi care aþi crezut! Dar pentru cei
necredincioºi, „Piatra* pe care au
lepãdat-o zidarii a ajuns sã fie pusã în
capul unghiului”,

*Ps. 118.22. Mat. 21.42. Fapt. 4.11.

8. ºi „o Piatrã* de poticnire ºi o
Stâncã de cãdere”. Ei** se lovesc de
ea, pentru cã n-au crezut Cuvântul, ºi
la† aceasta sunt rânduiþi.
*Isa. 8.14. Luca 2.34. Rom. 9.33.**1 Cor. 1.23. †Exod 9.16.
Rom. 9.22. 1 Tes. 5.9. Iuda 4.

9. Voi însã sunteþi o seminþie* aleasã,
o preoþie** împãrãteascã, un neam†
sfânt, un popor†† pe care Dumnezeu
ªi l-a câºtigat ca sã fie al Lui, ca sã
vestiþi puterile minunate ale Celui ce
v-a chemat din întuneric*† la lumina
Sa minunatã; *Deut. 10.15. Cap. 1.2. **Exod 
19.5,6. Apoc. 1.6; 5.10. †Ioan 17.19. 1 Cor. 3.17. 2 Tim. 1.9.
††Deut. 4.20; 7.6; 14.2; 26.18,19. Fapt. 20.28. Efes. 1.14. Tit
2.14. *†Fapt. 26.18. Efes. 5.8. Col. 1.13. 1 Tes. 5.4,5.

10. pe voi, care* odinioarã nu eraþi
un popor, dar acum sunteþi poporul lui
Dumnezeu; pe voi, care nu cãpãta-
serãþi îndurare, dar acum aþi cãpãtat
îndurare. *Osea 1.9,10; 2.23. Rom. 9.25.

11. Preaiubiþilor, vã sfãtuiesc ca* pe
niºte strãini ºi cãlãtori, sã** vã feriþi
de poftele firii pãmânteºti, care† se
rãzboiesc cu sufletul.
*1 Cron. 29.15. Ps. 39.12; 119.19. Evr. 11.13. Cap. 1.17.
**Rom. 13.14. Gal. 5.16. †Iac. 4.1.

12. Sã aveþi* o purtare bunã în
mijlocul neamurilor, pentru ca, în ceea
ce vã vorbesc de rãu ca pe niºte
fãcãtori de rele, prin** faptele voastre
bune pe care le vãd sã slãveascã pe
Dumnezeu în† ziua cercetãrii.
*Rom. 12.17. 2 Cor. 8.21. Filp. 2.15. Tit 2.8. Cap. 3.16. **Mat.
5.16. †Luca 19.44.

13. Fiþi supuºi* oricãrei stãpâniri
omeneºti, pentru Domnul: atât împãra-
tului, ca înalt stãpânitor,

*Mat. 22.21. Rom. 13.1. Tit 3.1.

14. cât ºi dregãtorilor, ca unii care
sunt trimiºi de el sã* pedepseascã pe
fãcãtorii de rele ºi sã** laude pe cei ce
fac bine. *Rom. 13.4. **Rom. 13.3.

15. Cãci voia lui Dumnezeu este ca*,
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fãcând ce este bine, sã astupaþi gura
oamenilor neºtiutori ºi proºti.

*Tit 2.8. Vers. 12.

16. Purtaþi-vã ca* niºte oameni slo-
bozi, fãrã sã faceþi din slobozenia
aceasta o hainã a rãutãþii, ci ca niºte
robi** ai lui Dumnezeu.

*Gal. 5.1,13. **1 Cor. 7.22.

17. Cinstiþi* pe toþi oamenii, iubiþi**
pe fraþi; temeþi-vã† de Dumnezeu; daþi
cinste împãratului! *Rom. 12.10. Filp. 2.23. 
**Evr. 13.1. Cap. 1.22. †Prov. 24.21. Mat. 22.21. Rom. 13.7.

18. Slugilor*, fiþi supuse stãpânilor
voºtri cu toatã frica, nu numai celor ce
sunt buni ºi blânzi, ci ºi celor greu de
mulþumit. *Efes. 6.5. Col. 3.22. 1 Tim. 6.1. Tit 2.9.

19. Cãci este un lucru plãcut* dacã
cineva, pentru cugetul lui faþã de
Dumnezeu, suferã întristare ºi suferã
pe nedrept. *Mat. 5.10. Rom. 13.5.

20. În adevãr, ce* falã este sã suferiþi
cu rãbdare sã fiþi pãlmuiþi, când aþi
fãcut rãu? Dar, dacã suferiþi cu rãb-
dare, când aþi fãcut ce este bine, lucrul
acesta este plãcut lui Dumnezeu.

*Cap. 3.14; 4.14,15.

21. ªi la* aceasta aþi fost chemaþi;
fiindcã ºi Hristos** a suferit pentru
voi ºi v-a lãsat o pildã†, ca sã cãlcaþi
pe urmele Lui. *Mat. 16.24. Fapt. 14.22. 1 Tes. 3.3. 
2 Tim. 3.12. **Cap. 3.18. †Ioan 13.15. Filp. 2.5. 1 Ioan 2.6.

22. „El* n-a fãcut pãcat, ºi în gura
Lui nu s-a gãsit vicleºug.” 

*Isa. 53.9. Luca 23.41. Ioan 8.46. 2 Cor. 5.21. Evr. 4.15.

23. Când* era batjocorit, nu rãspundea
cu batjocuri; ºi, când era chinuit, nu
ameninþa, ci Se** supunea dreptului
Judecãtor.
*Isa. 53.7. Mat. 27.39. Ioan 8.48,49. Evr. 12.3. **Luca 23.46.

24. El* a purtat pãcatele noastre în
trupul Sãu, pe lemn, pentru ca** noi,
fiind morþi faþã de pãcate, sã trãim
pentru neprihãnire; prin† rãnile Lui aþi
fost vindecaþi. *Isa. 53.4-6,11. 
Mat. 8.17. Evr. 9.28. **Rom. 6.2,11; 7.6. †Isa. 53.5.

25. Cãci eraþi* ca niºte oi rãtãcite.
Dar acum v-aþi întors la** Pãstorul ºi
Episcopul1 sufletelor voastre.
*Isa. 53.6. Ezec. 34.6. **Ezec. 34.23; 37.24. Ioan 10.11,14,16.
Evr. 13.20. Cap. 5.4.

31. Tot astfel, nevestelor*, fiþi supuse
ºi voi bãrbaþilor voºtri; pentru ca,

dacã unii nu ascultã Cuvântul, sã fie
câºtigaþi fãrã cuvânt**, prin purtarea†
nevestelor lor,
*1 Cor. 14.34. Efes. 5.22. Col. 3.18. Tit 2.5. **1 Cor. 7.16.
†Mat. 18.15. 1 Cor. 9.19-22.

2. când vã vor vedea* felul vostru de
trai: curat ºi în temere. *Cap. 2.12.

3. Podoaba* voastrã sã nu fie podoaba
de afarã, care stã în împletitura
pãrului, în purtarea de scule de aur sau
în îmbrãcarea hainelor,

*1 Tim. 2.9. Tit 2.3, etc.

4. ci sã fie omul* ascuns al inimii, în
curãþia nepieritoare a unui duh blând
ºi liniºtit, care este de mare preþ
înaintea lui Dumnezeu.

*Ps. 45.13. Rom. 2.29; 7.22. 2 Cor. 4.16.

5. Astfel se împodobeau odinioarã sfin-
tele femei, care nãdãjduiau în Dum-
nezeu ºi erau supuse bãrbaþilor lor;
6. ca Sara, care asculta pe Avraam

ºi-l numea* „domnul ei”. Fiicele ei 
v-aþi fãcut voi, dacã faceþi binele fãrã
sã vã temeþi de ceva. *Gen. 18.12.

7. Bãrbaþilor, purtaþi-vã ºi voi*, la
rândul vostru, cu înþelepciune cu
nevestele voastre, dând cinste femeii
ca** unui vas mai slab, ca† unele care
vor moºteni împreunã cu voi harul
vieþii, ca sã nu fie împiedicate rugã-
ciunile voastre. *1 Cor. 7.3. Efes. 5.25. Col. 3.19. 
**1 Cor. 12.23. 1 Tes. 4.4. †Iov 42.8. Mat. 5.23,24; 18.19.

8. Încolo, toþi* sã fiþi cu aceleaºi
gânduri, simþind cu alþii, iubind ca
fraþii**, miloºi†, smeriþi.
*Rom. 12.16; 15.5. Filp. 3.16 **Rom. 12.10. Evr. 13.1. 
Cap. 2.17. †Efes. 4.32. Col. 3.12.

9. Nu întoarceþi* rãu pentru rãu, nici
ocarã pentru ocarã; dimpotrivã, bine-
cuvântaþi, cãci la aceasta aþi fost che-
maþi: sã** moºteniþi binecuvântarea.
*Prov. 17.13; 20.22. Mat. 5.39. Rom. 12.14,17. 1 Cor. 4.12.
1 Tes. 5.15. **Mat. 25.34.

10. „Cãci cine* iubeºte viaþa ºi vrea
sã vadã zile bune sã-ºi** înfrâneze
limba de la rãu ºi buzele de la cuvinte
înºelãtoare,

*Ps. 34.12, etc. **Iac. 1.26. Cap. 2.1,22. Apoc. 14.5.

11. sã se depãrteze* de rãu ºi sã facã
binele, sã** caute pacea ºi s-o urmã-
reascã. *Ps. 37.27. 
Isa. 1.16,17. 3 Ioan 11. **Rom. 12.18; 14.19. Evr. 12.14.

12. Cãci ochii Domnului sunt peste
cei neprihãniþi, ºi* urechile Lui iau
aminte la rugãciunile lor. Dar faþa
Domnului este împotriva celor ce fac
rãul.” *Ioan 9.31. Iac. 5.16.

13. ªi* cine vã va face rãu, dacã
sunteþi plini de râvnã pentru bine?

*Prov. 16.7. Rom. 8.28.

14. Chiar* dacã aveþi de suferit pentru
neprihãnire, ferice de voi! „N-aveþi**
nici o teamã de ei ºi nu vã tulburaþi! 
*Mat. 5.10-12. Iac. 1.12. Cap. 2.19; 4.14. **Isa. 8.12,13. Ier.
1.8. Ioan 14.1,27.
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15. Ci sfinþiþi în inimile voastre pe
Hristos ca Domn.” Fiþi totdeauna gata*
sã rãspundeþi oricui vã cere socotealã
de nãdejdea care este în voi; dar cu
blândeþe ºi teamã,

*Ps. 119.46. Fapt. 4.8. Col. 4.6. 2 Tim. 2.25.

16. având* un cuget curat; pentru
ca** cei ce bârfesc purtarea voastrã
bunã în Hristos sã rãmânã de ruºine
tocmai în lucrurile în care vã vorbesc
de rãu. *Evr. 13.18. **Tit 2.8. Cap. 2.12.

17. Cãci este mai bine, dacã aºa este
voia lui Dumnezeu, sã suferiþi pentru
cã faceþi binele decât pentru cã faceþi
rãul!
18. Hristos, de asemenea, a suferit o

datã* pentru pãcate, El, Cel Neprihãnit,
pentru cei nelegiuiþi, ca sã ne aducã la
Dumnezeu. El a fost omorât** în
trup†, dar a fost înviat†† în duh,
*Rom. 5.6. Evr. 9.26,28. Cap. 2.21; 4.1. **2 Cor. 13.4. †Col.
1.21,22. ††Rom. 1.4; 8.11.

19. în care S-a dus sã propovãduiascã*
duhurilor din** închisoare,

*Cap. 1.12; 4.6. **Isa. 42.7; 49.9; 61.1.

20. care fuseserã rãzvrãtite odinioarã,
când îndelunga rãbdare a lui Dumnezeu
era în aºteptare*, în zilele lui Noe, când
se fãcea corabia** în† care au fost
scãpate prin apã un mic numãr de
suflete, ºi anume opt.

*Gen. 6.3,5,13. **Evr. 11.7. †Gen. 7.7; 8.18. 2 Pet. 2.5.

21. Icoana* aceasta închipuitoare vã
mântuieºte acum pe voi, ºi anume
botezul, care nu este o curãþare de înti-
nãciunile** trupeºti, ci† mãrturia unui
cuget curat înaintea lui Dumnezeu,
prin învierea†† lui Isus Hristos,

*Efes. 5.26. **Tit 3.5. †Rom. 10.10. ††Cap. 1.3.

22. care* stã la dreapta lui Dumnezeu,
dupã ce S-a înãlþat la cer ºi ªi-a
supus** îngerii, stãpânirile ºi puterile.
*Ps. 110.1. Rom. 8.34. Efes. 1.20. Col. 3.1. Evr. 1.3. **Rom.
8.38. 1 Cor. 15.24. Efes. 1.21.

41. Astfel, dar, fiindcã Hristos* a
pãtimit în trup, înarmaþi-vã ºi voi cu

acelaºi fel de gândire. Cãci cel** ce a
pãtimit în trup a sfârºit-o cu pãcatul;

*Cap. 3.18. **Rom. 6.2,7. Gal. 5.24. Col. 3.3,5.

2. pentru ca*, în vremea care-i mai rãmâ-
ne de trãit în trup, sã nu mai trãiascã**
dupã poftele oamenilor, ci† dupã voia lui
Dumnezeu. *Rom. 14.7. Cap. 2.1. 
**Gal. 2.20. Cap. 1.14. †Ioan 1.13. Rom. 6.11. 2 Cor. 5.15.
Iac. 1.18.

3. Ajunge*, în adevãr, cã în trecut
aþi** fãcut voia neamurilor ºi aþi trãit
în desfrânãri, în pofte, în beþii, în

ospeþe, în chefuri ºi în slujiri idoleºti
neîngãduite. *Ezec. 44.6; 45.9. 
Fapt. 17.30. **Efes. 2.2; 4.17. 1 Tes. 4.5. Tit 3.3. Cap. 1.14.

4. De aceea se mirã ei cã nu alergaþi
împreunã cu ei la acelaºi potop de
desfrâu ºi vã batjocoresc*.

*Fapt. 13.45; 18.6. Cap. 3.16.

5. Dar au sã dea socotealã înaintea
Celui ce este gata sã* judece viii ºi
morþii. *Fapt. 10.42; 
17.31. Rom. 14.10,12. 1 Cor. 15.51,52. 2 Tim. 4.1. Iac. 5.9.

6. Cãci tocmai în vederea aceasta a
fost vestitã* Evanghelia ºi celor morþi,
pentru ca sã fie judecaþi ca oameni în
trup, dar sã trãiascã dupã Dumnezeu
în duh. *Cap. 3.19.

7. Sfârºitul* tuturor lucrurilor este
aproape. Fiþi** înþelepþi, dar, ºi vegheaþi
în vederea rugãciunii.
*Mat. 24.13,14. Rom. 13.12. Filp. 4.5. Evr. 10.25. Iac. 5.8. 
2 Pet. 3.9,11. 1 Ioan 2.18. **Mat. 26.41. Luca 21.34. Col. 4.2.
Cap. 1.13; 5.8.

8. Mai* presus de toate, sã aveþi o
dragoste fierbinte unii pentru alþii,
cãci** dragostea acoperã o sumedenie
de pãcate.

*Col. 3.14. Evr. 13.1. **Prov. 10.12. 1 Cor. 13.6. Iac. 5.20.

9. Fiþi* primitori de oaspeþi între voi,
fãrã** cârtire.

*Rom. 12.13. Evr. 13.2. **2 Cor. 9.7. Filp. 2.14. Film. 14.

10. Ca niºte* buni ispravnici ai harului
felurit al lui Dumnezeu, fiecare din
voi** sã slujeascã altora dupã darul†
pe care l-a primit.
*Rom. 12.6. 1 Cor. 4.7. **Mat. 24.45; 25.14,21. Luca 12.42.
1 Cor. 4.1,2. Tit 1.7. †1 Cor. 12.4. Efes. 4.11.

11. Dacã* vorbeºte cineva, sã
vorbeascã cuvintele lui Dumnezeu.
Dacã** slujeºte cineva, sã slujeascã
dupã puterea pe care i-o dã Dumnezeu:
pentru ca în† toate lucrurile sã fie
slãvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a
cãruia†† este slava ºi puterea în vecii
vecilor! Amin.
*Ier. 23.22. **Rom. 12.6-8. 1 Cor. 3.10. †Efes. 5.20. Cap. 2.5.
††1 Tim. 6.16. Cap. 5.11. Apoc. 1.6.

12. Preaiubiþilor, nu vã miraþi de
încercarea* de foc din mijlocul vostru,
care a venit peste voi ca sã vã încerce,
ca de ceva ciudat care a dat peste voi;

*1 Cor. 3.13. Cap. 1.7.

13. dimpotrivã*, bucuraþi-vã, întrucât
aveþi parte** de patimile lui Hristos,
ca† sã vã bucuraþi ºi sã vã veseliþi ºi la
arãtarea slavei Lui.
*Fapt. 5.41. Iac. 1.2. **Rom. 8.17. 2 Cor. 1.7; 4.10. Filp. 3.10.
Col. 1.24. 2 Tim. 2.12. Cap. 5.1,10. Apoc. 1.9. †Cap. 1.5,6.

14. Dacã* sunteþi batjocoriþi pentru
Numele lui Hristos, ferice de voi!
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Fiindcã Duhul slavei, Duhul lui Dum-
nezeu, Se odihneºte peste voi**.
*Mat. 5.11. 2 Cor. 12.10. Iac. 1.12. Cap. 2.19,20; 3.14. **Cap.
2.12; 3.16.

15. Nimeni* din voi sã nu sufere ca
ucigaº sau ca hoþ, sau ca fãcãtor de rele,
sau** ca unul care se amestecã în treburile
altuia. *Cap. 2.20. **1 Tes. 4.11. 1 Tim. 5.13.

16. Dimpotrivã, dacã suferã pentru cã
este creºtin, sã nu-i fie ruºine, ci* sã
proslãveascã pe Dumnezeu pentru
numele acesta. *Fapt. 5.41.

17. Cãci suntem în clipa când* judecata
stã sã înceapã de la Casa lui Dumnezeu.
ªi, dacã** începe cu noi, care† va fi
sfârºitul celor ce nu ascultã de Evanghelia
lui Dumnezeu?
*Isa. 10.12. Ier. 25.29; 49.12. Ezec. 9.6. Mal. 3.5. **Luca
23.31. †Luca 10.12,14.

18. ªi*, dacã cel neprihãnit scapã cu
greu, ce se va face cel nelegiuit ºi cel
pãcãtos? *Prov. 11.13. Luca 23.31.

19. Aºa cã cei ce suferã dupã voia lui
Dumnezeu sã-ºi* încredinþeze sufle-
tele credinciosului Ziditor ºi sã facã ce
este bine. *Ps. 31.5. Luca 23.46. 2 Tim. 1.12.

51. Sfãtuiesc pe prezbiterii*1 dintre
voi, eu, care sunt un prezbiter1 ca ºi

ei, un martor** al patimilor lui Hristos
ºi pãrtaº† al slavei care va fi desco-
peritã: *Film. 9. **Luca 24.48. 
Fapt. 1.8,22; 5.32; 10.39. †Rom. 8.17,18. Apoc. 1.9.

2. pãstoriþi* turma lui Dumnezeu
care este sub paza voastrã, nu** de silã,
ci de bunãvoie, dupã voia lui Dum-
nezeu; nu† pentru un câºtig mârºav, ci
cu lepãdare de sine. *Ioan 21.15-17. 
Fapt. 20.28. **1 Cor. 9.17. †1 Tim. 3.3,8. Tit 1.7.

3. Nu ca ºi cum aþi* stãpâni peste
cei ce v-au cãzut la împãrþire**, ci
fãcându-vã† pilde turmei.
*Ezec. 34.4. Mat. 20.25,26. 1 Cor. 3.9. 2 Cor. 1.24. 
**Ps. 33.12; 74.2. †Filp. 3.17. 2 Tes. 3.9. 1 Tim. 4.12. Tit 2.7.

4. ªi când Se va arãta Pãstorul* cel
mare, veþi cãpãta cununa** care† nu
se poate veºteji, a slavei.

*Evr. 13.20. **1 Cor. 9.25. 2 Tim. 4.8. Iac. 1.12. †Cap. 1.4.

5. Tot aºa ºi voi, tinerilor, fiþi supuºi
celor bãtrâni. ªi toþi*, în legãturile
voastre, sã fiþi împodobiþi cu smerenie.
Cãci „Dumnezeu** stã împotriva
celor mândri, dar celor smeriþi le dã†
har.” *Rom. 12.10. 
Efes. 5.21. Filp. 2.3. **Iac. 4.6. †Isa. 57.15; 66.2.

6. Smeriþi-vã*, dar, sub mâna tare a
lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea
Lui, El sã vã înalþe. *Iac. 4.10.

7. ªi aruncaþi asupra Lui toate*
îngrijorãrile voastre, cãci El însuºi
îngrijeºte de voi.
*Ps. 37.5; 55.22. Mat. 6.25. Luca 12.11,22. Filp. 4.6. Evr. 13.5.

8. Fiþi* treji ºi vegheaþi! Pentru cã**
potrivnicul vostru, diavolul, dã târcoale
ca un leu care rãcneºte ºi cautã pe cine
sã înghitã. *Luca 21.34,36. 
1 Tes. 5.6.Cap. 4.7. **Iov 1.7; 2.2. Luca 22.31. Apoc. 12.12.

9. Împotriviþi-vã* lui tari în credinþã,
ºtiind** cã ºi fraþii voºtri în lume trec
prin aceleaºi suferinþe ca voi.
*Efes. 6.11,13. Iac. 4.7. **Fapt. 14.22. 1 Tes. 3.3. 2 Tim. 3.12.
Cap. 2.21.

10. Dumnezeul oricãrui har, care* 
v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa
veºnicã, dupã ce veþi suferi puþinã**
vreme, vã va desãvârºi†, vã va întãri††,
vã va da putere ºi vã va face neclintiþi.

*1 Cor. 1.9. 1 Tim. 6.12. **2 Cor. 4.17. 
Cap. 1.6. †Evr. 13.21. Iuda 24. ††2 Tes. 2.17; 3.3.

11. A Lui* sã fie slava ºi puterea în
vecii vecilor! Amin. *Cap. 4.11. Apoc. 1.6.

12. V-am scris* aceste puþine rânduri
prin Silvan**, care cred cã† este un
frate credincios, ca sã vã sfãtuiesc ºi
sã vã adeveresc cã adevãratul har al
lui Dumnezeu este harul acesta de care
v-aþi alipit. *2 Cor. 1.19. 
**Evr. 13.22. †Fapt. 20.24. 1 Cor. 15.1. 2 Pet. 1.12.

13. Biserica aleasã cu voi, care este
în Babilon, vã trimite sãnãtate. Tot aºa
ºi Marcu*, fiul meu. *Fapt. 12.12,25.

14. Spuneþi-vã sãnãtate* unii altora
cu o sãrutare de dragoste.

Pacea** sã fie cu voi cu toþi care sunteþi
în Hristos Isus! Amin. *Rom. 16.16. 
1 Cor. 16.20. 2 Cor. 13.12. 1 Tes. 5.26. **Efes. 6.23.
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11. Simon1 Petru, rob ºi apostol al
lui Isus Hristos, cãtre cei ce au

cãpãtat o credinþã de acelaºi* preþ cu a
noastrã, prin dreptatea Dumnezeului ºi
Mântuitorului nostru Isus Hristos:

*Rom. 1.12. 2 Cor. 4.13. Efes. 4.5. Tit 1.4.

2. Harul* ºi pacea sã vã fie înmulþite
prin cunoaºterea lui Dumnezeu ºi a
Domnului nostru Isus Hristos!

*Dan. 4.1; 6.25. 1 Pet. 1.2. Iuda 2.

3. Dumnezeiasca Lui putere ne-a
dãruit tot ce priveºte viaþa ºi evlavia,
prin* cunoaºterea Celui ce** ne-a
chemat prin slava ºi puterea Lui,
*Ioan 17.3. **1 Tes. 2.12; 4.7. 2 Tes. 2.14. 2 Tim. 1.9. 1 Pet.
2.9; 3.9.

4. prin* care El ne-a dat fãgãduinþele
Lui nespus de mari ºi scumpe, ca prin
ele sã vã faceþi pãrtaºi** firii dumne-
zeieºti, dupã ce aþi fugit† de stricã-
ciunea care este în lume prin pofte.
*2 Cor. 7.1. **2 Cor. 3.18. Efes. 4.24. Evr. 12.10. 1 Ioan 3.2.
†Cap. 2.18,20.

5. De aceea, daþi-vã* ºi voi toate
silinþele ca sã uniþi cu credinþa voastrã
fapta; cu fapta, cunoºtinþa**;

*Cap. 3.18. **1 Pet. 3.7.

6. cu cunoºtinþa, înfrânarea; cu înfrâ-
narea, rãbdarea; cu rãbdarea, evlavia;
7. cu evlavia, dragostea de fraþi; cu

dragostea de fraþi*, iubirea de oameni.
*Gal. 6.10. 1 Tes. 3.12; 5.15. 1 Ioan 4.21.

8. Cãci, dacã aveþi din belºug aceste
lucruri în voi, ele nu vã vor lãsa sã fiþi
nici leneºi, nici* neroditori în ce priveºte
deplina cunoºtinþã a Domnului nostru
Isus Hristos. *Ioan 15.2. Tit 3.14.

9. Dar cine nu are aceste lucruri este*
orb, umblã cu ochii închiºi ºi a uitat cã a
fost curãþat** de vechile lui pãcate.

*1 Ioan 2.9,11. **Efes. 5.26. Evr. 9.14. 1 Ioan 1.7.

10. De aceea, fraþilor, cãutaþi cu atât
mai mult sã* vã întãriþi chemarea ºi
alegerea voastrã; cãci, dacã faceþi lucrul
acesta, nu veþi** aluneca niciodatã.

*1 Ioan 3.19. **Cap. 3.17.

11. În adevãr, în chipul acesta vi se
va da din belºug intrare în Împãrãþia
veºnicã a Domnului ºi Mântuitorului
nostru Isus Hristos.
12. De aceea, voi* fi gata sã vã aduc

totdeauna aminte de lucrurile acestea,

mãcar** cã le ºtiþi ºi sunteþi tari în
adevãrul pe care-l aveþi.
*Rom. 15.14,15. Filp. 3.1. Cap. 3.1. 1 Ioan 2.21. Iuda 5. 
**1 Pet. 5.12. Cap. 3.17.

13. Dar socotesc cã este drept, cât*
voi mai fi în cortul acesta, sã** vã þin
treji aducându-vã aminte;

*2 Cor. 5.1‚4. **Cap. 3.1.

14. cãci ºtiu* cã dezbrãcarea de cortul
meu va veni deodatã, dupã cum mi-a
arãtat Domnul** nostru Isus Hristos.

*Deut. 4.21,22; 31.14. 2 Tim. 4.6. **Ioan 21.18,19.

15. Îmi voi da osteneala, dar, ca, ºi
dupã moartea mea, sã vã puteþi aduce
totdeauna aminte de aceste lucruri.
16. În adevãr, v-am fãcut cunoscut

puterea ºi venirea Domnului nostru Isus
Hristos, nu întemeindu-ne pe niºte bas-
me* meºteºugit alcãtuite, ci ca unii care
am vãzut** noi înºine cu ochii noºtri
mãrirea Lui. *1 Cor. 1.17; 2.1,5. 2 Cor. 
2.17; 4.2. **Mat. 17.1,2. Marc. 9.2. Ioan 1.14. 1 Ioan 1.1; 4.14.

17. Cãci El* a primit de la Dumnezeu
Tatãl cinste ºi slavã, atunci când, din
slava minunatã, s-a auzit deasupra Lui un
glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu
preaiubit în care Îmi gãsesc plãcerea.”

*Mat. 3.17; 17.5. Marc. 1.11; 9.7. Luca 3.22; 9.35.

18. ªi noi înºine am auzit acest glas
venind din cer, când eram cu El pe mun-
tele* cel sfânt. *Exod 3.5. Ios. 5.15. Mat. 17.6.

19. ªi avem cuvântul prorociei fãcut
ºi mai tare; la care bine faceþi cã luaþi
aminte, ca la o* luminã care strãlu-
ceºte într-un loc întunecos, pânã se va
crãpa de ziuã ºi va rãsãri luceafãrul**
de dimineaþã în inimile voastre.

*Ps. 119.105. Ioan 5.35. **2 Cor. 4.4,6. Apoc. 2.28; 22.16.

20. Fiindcã mai întâi de toate, sã ºtiþi
cã nici o* prorocie din Scripturã nu se
tâlcuieºte singurã. *Rom. 12.6.

21. Cãci nici* o prorocie n-a fost
adusã prin voia omului; ci** oamenii
au vorbit de la Dumnezeu, mânaþi de
Duhul Sfânt. *2 Tim. 3.16. 
1 Pet. 1.11. **2 Sam. 23.2. Luca 1.70. Fapt. 1.16; 3.18.

21. În norod s-au ridicat* ºi proroci
mincinoºi, cum ºi** între voi

vor fi învãþãtori mincinoºi, care vor
strecura pe furiº erezii nimicitoare,
se vor lepãda† de Stãpânul care†† i-a
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1. Sau: Simeon

rãscumpãrat ºi vor face*† sã cadã
asupra lor o pierzare nãprasnicã.
*Deut. 13.1. **Mat. 24.41. Fapt. 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.
Col. 3.13. Efes. 1.7. Evr. 10.29. 1 Pet. 1.18. Apoc. 5.9. *†Filp.
3.19.

2. Mulþi îi vor urma în destrãbãlãrile
lor. ªi, din pricina lor, calea adevãrului
va fi vorbitã de rãu.
3. În* lãcomia lor vor cãuta ca prin

cuvântãri înºelãtoare sã aibã un câºtig**
de la voi. Dar osânda† îi paºte de multã
vreme, ºi pierzarea lor nu dormiteazã.

*Rom. 16.18. 2 Cor. 12.17,18. 1 Tim. 6.5. 
Tit 1.11. **2 Cor. 2.17. Cap. 1.16. †Deut. 32.35. Iuda 4,15.

4. Cãci dacã n-a cruþat Dumnezeu
pe* îngerii care** au pãcãtuit, ci i-a
aruncat în Adânc†, unde stau încon-
juraþi de întuneric, legaþi cu lanþuri ºi
pãstraþi pentru judecatã; *Iov 4.18. 
Iuda 6. **Ioan 8.44. 1 Ioan 3.8. †Luca 8.31. Apoc. 20.2,3.

5. dacã n-a cruþat El lumea veche, ci a
scãpat pe Noe*, acest propovãduitor**
al neprihãnirii, împreunã cu alþi ºapte
inºi, când a trimis† potopul peste o
lume de nelegiuiþi;
*Gen. 7.1,7,23. Evr. 11.7. 1 Pet. 3.20. **1 Pet. 3.19. †Cap. 3.6.

6. dacã a osândit El la pieire ºi a
prefãcut în cenuºã cetãþile* Sodoma ºi
Gomora, ca sã slujeascã** de pildã
celor ce vor trãi în nelegiuire,

*Gen. 19.24. Deut. 29.23. Iuda 7. **Num. 26.10.

7. ºi* dacã a scãpat pe neprihãnitul Lot,
care era foarte întristat de viaþa destrã-
bãlatã a acestor stricaþi; *Gen. 19.16.

8. (cãci neprihãnitul acesta, care
locuia în mijlocul lor, îºi chinuia în
toate zilele sufletul lui neprihãnit, din
pricina celor ce vedea* ºi auzea din
faptele lor nelegiuite) 

*Ps. 119.139,158. Ezec. 9.4.

9. înseamnã cã Domnul ºtie* sã
izbãveascã din încercare pe oamenii
cucernici ºi sã pãstreze pe cei nele-
giuiþi, ca sã fie pedepsiþi în ziua
judecãþii: *Ps. 34.17,19. 1 Cor. 10.13.

10. mai ales pe* cei ce, în pofta lor
necuratã, umblã poftind trupul altuia
ºi dispreþuiesc stãpânirea.

Ca niºte îndrãzneþi** ºi încãpãþânaþi
ce sunt, ei nu se tem sã batjocoreascã
dregãtoriile, *Iuda 4,7,8,10,16. **Iuda 8.

11. pe când îngerii*, care sunt mai
mari în tãrie ºi putere, nu aduc înaintea
Domnului nici o judecatã batjocoritoare
împotriva lor. *Iuda 9.

12. Dar aceºtia, ca* niºte dobitoace
fãrã minte, din fire sortite sã fie prinse
ºi nimicite, batjocorind ce nu cunosc,

vor pieri în însãºi stricãciunea lor
*Ier. 12.3. Iuda 10.

13. ºi* îºi vor lua astfel plata cuve-
nitã pentru nelegiuirea lor. Fericirea
lor este sã trãiascã în plãceri** ziua
nãmiaza mare. Ca niºte întinaþi† ºi
spurcaþi, se pun pe chefuit la mesele
lor de dragoste, când ospãteazã††
împreunã cu voi.

*Filp. 3.19. **Rom. 13.13. †Iuda 12. ††1 Cor. 11.20,21.

14. Le scapãrã ochii de preacurvie ºi
nu se saturã de pãcãtuit. Momesc
sufletele nestatornice, au* inima
deprinsã la lãcomie, sunt niºte bles-
temaþi! *Iuda 11.

15. Dupã ce au pãrãsit calea cea
dreaptã, au rãtãcit ºi au urmat calea
lui Balaam*, fiul lui Bosor, care a
iubit plata fãrãdelegii.

*Num. 22.5,7,21,23,28. Iuda 11.

16. Dar a fost mustrat aspru pentru
cãlcarea lui de lege: o mãgãriþã necu-
vântãtoare, care a început sã vorbeascã
cu glas omenesc, a pus frâu nebuniei
prorocului.
17. Oamenii aceºtia* sunt niºte fântâni

fãrã apã, niºte nori alungaþi de furtunã;
lor le este pãstratã negura întune-
ricului. *Iuda 12,13.

18. Ei vorbesc* cu trufie lucruri de
nimic, momesc, cu poftele cãrnii ºi cu
desfrânãri, pe cei ce de abia** au scãpat
de cei ce trãiesc în rãtãcire.

*Fapt. 2.40. Iuda 16. **Vers. 20. Cap. 1.4. 

19. Le fãgãduiesc slobozenia*, în
timp ce ei înºiºi sunt robi** ai stricã-
ciunii. Cãci fiecare este robul lucrului
de care este biruit.

*Gal. 5.13. 1 Pet. 2.16. **Ioan 8.34. Rom. 6.16.

20. În adevãr, dacã*, dupã ce au**
scãpat de întinãciunile lumii, prin†
cunoaºterea Domnului ºi Mântuitorului
nostru Isus Hristos, se încurcã iarãºi ºi
sunt biruiþi de ele, starea lor de pe urmã
se face mai rea decât cea dintâi.
*Mat. 12.45. Luca 17.26. Evr. 6.4, etc.; 10.26,27. **Vers. 18.

Cap. 1.4. †Cap. 1.2.

21. Ar fi fost mai* bine pentru ei sã
nu fi cunoscut calea neprihãnirii,
decât, dupã ce au cunoscut-o, sã se
întoarcã de la porunca sfântã care le
fusese datã. *Luca 12.47,48. Ioan 9.41; 15.22.

22. Cu ei s-a întâmplat ce spune
zicala adevãratã: „Câinele* s-a întors
la ce vãrsase” ºi „scroafa spãlatã s-a
întors sã se tãvãleascã iarãºi în mocirlã.”

*Prov. 26.11.
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31. Preaiubiþilor, aceasta este a doua
epistolã pe care v-o scriu. În amândouã

caut sã vã trezesc* mintea sãnãtoasã, prin
înºtiinþãri, *Cap. 1.13.

2. ca sã vã fac sã vã aduceþi aminte de
lucrurile vestite mai dinainte de sfinþii
proroci ºi* de porunca Domnului ºi
Mântuitorului nostru, datã prin apos-
tolii voºtri. *Iuda 17.

3. Înainte* de toate, sã ºtiþi cã în
zilele din urmã vor veni batjocoritori
plini de batjocuri, care vor trãi** dupã
poftele lor 

*1 Tim. 4.1. 2 Tim. 3.1. Iuda 18. **Cap. 2.10.

4. ºi vor zice: „Unde* este fãgãduinþa
venirii Lui? Cãci, de când au adormit
pãrinþii noºtri, toate rãmân aºa cum
erau de la începutul zidirii!”
*Isa. 5.19. Ier. 17.15. Ezec. 12.22,27. Mat. 24.48. Luca 12.45.

5. Cãci înadins se fac cã nu ºtiu cã
odinioarã erau ceruri ºi un pãmânt
scos* prin** Cuvântul lui Dumnezeu
din apã ºi cu ajutorul apei
*Gen. 1.6,9. Ps. 33.6. Evr. 11.3. **Ps. 24.2; 136.6. Col. 1.17.

6. ºi cã* lumea de atunci a pierit tot
prin ele, înecatã de apã.

*Gen. 7.11,21-23. Cap. 2.5.

7. Iar cerurile* ºi pãmântul de acum sunt
pãzite ºi pãstrate, prin acelaºi cuvânt,
pentru focul** din ziua de judecatã ºi de
pieire a oamenilor nelegiuiþi.

*Vers. 10. **Mat. 25.41. 2 Tes. 1.8.

8. Dar, preaiubiþilor, sã nu uitaþi un
lucru: cã, pentru Domnul, o zi este ca
o* mie de ani, ºi o mie de ani sunt ca
o zi. *Ps. 90.4.

9. Domnul nu* întârzie în împlinirea
fãgãduinþei Lui, cum cred unii; ci are
o îndelungã** rãbdare pentru voi ºi
doreºte† ca nici unul sã nu piarã, ci††
toþi sã vinã la pocãinþã.
*Hab. 2.3. Evr. 10.37. **Isa. 30.18. 1 Pet. 3.20. Vers. 15.
†Ezec. 18.23,32; 33.11. ††Rom. 2.4. 1 Tim. 2.4.

10. Ziua Domnului însã va* veni ca
un hoþ. În ziua aceea, cerurile** vor
trece cu trosnet, trupurile cereºti se

vor topi de mare cãldurã, ºi pãmântul,
cu tot ce este pe el, va arde.
*Mat. 24.43. Luca 12.39. 1 Tes. 5.2. Apoc. 3.3; 16.15. 
**Ps. 102.26. Isa. 51.6. Mat. 24.35. Marc. 13.31. Rom. 8.12.
Evr. 1.11. Apoc. 20.11; 21.1.

11. Deci, fiindcã toate aceste lucruri
au sã se strice, ce fel de oameni ar
trebui sã fiþi voi, printr-o* purtare
sfântã ºi evlavioasã, *1 Pet. 1.15.

12. aºteptând* ºi grãbind venirea
zilei lui Dumnezeu, în care cerurile
aprinse vor** pieri, ºi trupurile cereºti
se† vor topi de cãldura focului?
*1 Cor. 1.7. Tit 2.13. **Ps. 50.3. Isa. 34.4. †Mica 1.4. Vers. 10.

13. Dar noi, dupã fãgãduinþa Lui,
aºteptãm ceruri* noi ºi un pãmânt nou,
în care va locui neprihãnirea.

*Isa. 65.17; 66.22. Apoc. 21.1,27.

14. De aceea, preaiubiþilor, fiindcã
aºteptaþi aceste lucruri, siliþi-vã sã*
fiþi gãsiþi înaintea Lui fãrã prihanã,
fãrã vinã ºi în pace.

*1 Cor. 1.8; 15.58. Filp. 1.10. 1 Tes. 3.13; 5.23.

15. Sã credeþi cã îndelunga* rãbdare
a Domnului nostru este mântuire, cum
v-a scris ºi preaiubitul nostru frate
Pavel, dupã înþelepciunea datã lui,

*Rom. 2.4. 1 Pet. 3.20. Vers. 9.

16. ca ºi în toate epistolele lui, când
vorbeºte* despre lucrurile acestea. În
ele sunt unele lucruri grele de înþeles
pe care cei neºtiutori ºi nestatornici le
rãstãlmãcesc ca ºi pe celelalte Scrip-
turi, spre pierzarea lor.

*Rom. 8.19. 1 Cor. 15.24. 1 Tes. 4.15.

17. Voi deci, preaiubiþilor, ºtiind mai
dinainte aceste* lucruri, pãziþi-vã** ca
nu cumva sã vã lãsaþi târâþi de rãtã-
cirea acestor nelegiuiþi ºi sã vã pierdeþi
tãria; *Marc. 13.23. Cap. 1.12. 
**Efes. 4.14. Cap. 1.10,11; 2.18.

18. ci* creºteþi în harul ºi în cunoºtinþa
Domnului ºi Mântuitorului nostru Isus
Hristos. A Lui** sã fie slava, acum ºi
în ziua veºniciei. Amin.

*Efes. 4.15. 1 Pet. 2.2. **2 Tim. 4.18. Apoc. 1.6.
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11. Ce* era de la început, ce am
auzit, ce am vãzut cu ochii noºtri,

ce** am privit ºi ce am pipãit cu
mâinile† noastre, cu privire la Cuvântul
vieþii – *Ioan 1.1. Cap. 2.13. 
**Ioan 1.14. 2 Pet. 1.16. Cap. 4.14. †Luca 24.39. Ioan 20.27.

2. pentru cã viaþa* a fost arãtatã**, ºi

noi am vãzut-o ºi† mãrturisim despre
ea ºi†† vã vestim viaþa veºnicã, viaþã
care*† era la Tatãl ºi care ne-a fost
arãtatã –
*Ioan 1.4; 11.25; 14.6. **Rom. 16.26. 1 Tim. 3.16. Cap. 3.5.
†Ioan 21.24. Fapt. 2.32. ††Cap. 5.20. *†Ioan 1.1,2.

3. deci ce* am vãzut ºi am auzit,
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aceea vã vestim ºi vouã, ca ºi voi sã
aveþi pãrtãºie cu noi. ªi pãrtãºia**
noastrã este cu Tatãl ºi cu Fiul Sãu,
Isus Hristos.

*Fapt. 4.20. **Ioan 17.21. 1 Cor. 1.9. Cap. 2.24.

4. ªi vã scriem aceste lucruri pentru
ca bucuria* voastrã sã fie deplinã.

*Ioan 15.11; 16.24. 2 Ioan 12.

5. Vestea*, pe care am auzit-o de la El
ºi pe care v-o propovãduim, este cã
Dumnezeu** e luminã, ºi în El nu este
întuneric. *Cap. 3.11. **Ioan 1.9; 8.12; 9.5; 12.35,36.

6. Dacã* zicem cã avem pãrtãºie cu
El, ºi umblãm în întuneric, minþim ºi
nu trãim adevãrul. *2 Cor. 6.14. Cap. 2.4.

7. Dar dacã* umblãm în luminã, dupã
cum El însuºi este în luminã, avem
pãrtãºie unii cu alþii; ºi sângele* lui
Isus Hristos, Fiul Lui, ne curãþã de
orice pãcat. *1 Cor. 6.11. 
Efes. 1.7. Evr. 9.14. 1 Pet. 1.19. Cap. 2.2. Apoc. 1.5.

8. Dacã* zicem cã n-avem pãcat, ne
înºelãm singuri, ºi** adevãrul nu este
în noi. *1 Împ. 8.46. 2 Cron. 6.36. 
Iov 9.2; 15.14; 25.4. Prov. 20.9. Ecl. 7.20. Iac. 3.2. **Cap. 2.4.

9. Dacã* ne mãrturisim pãcatele, El este
credincios ºi drept ca sã ne ierte pãcatele
ºi sã** ne cureþe de orice nelegiuire.

*Ps. 32.5. Prov. 28.13. **Ps. 5.2. Vers. 7.

10. Dacã zicem cã n-am pãcãtuit, Îl
facem mincinos, ºi Cuvântul Lui nu
este în noi.

21. Copilaºilor, vã scriu aceste lucruri
ca sã nu pãcãtuiþi. Dar, dacã cineva a

pãcãtuit, avem* la Tatãl un Mijlocitor1,
pe Isus Hristos, Cel Neprihãnit.

*Rom. 8.31. 1 Tim. 2.5. Evr. 7.25; 9.24.

2. El este* jertfa de ispãºire pentru
pãcatele noastre; ºi nu numai pentru
ale noastre, ci** pentru ale întregii
lumi. *Rom. 3.25. 2 Cor. 5.18. 
Cap. 1.7; 4.10. **Ioan 1.29; 4.42; 11.51,52. Cap. 4.14.

3. ªi prin aceasta ºtim cã Îl cunoaºtem,
dacã pãzim poruncile Lui.
4. Cine* zice: „Îl cunosc”, ºi nu

pãzeºte poruncile Lui, este** un min-
cinos, ºi adevãrul nu este în el.

*Cap. 1.6; 4.20. **Cap. 1.8.

5. Dar cine* pãzeºte Cuvântul Lui, în
el** dragostea lui Dumnezeu a ajuns
desãvârºitã; prin† aceasta ºtim cã
suntem în El.

*Ioan 14.21,23. **Cap. 4.12. †Cap. 4.13.

6. Cine* zice cã rãmâne în El trebuie

sã trãiascã** ºi el cum a trãit Isus.
*Ioan 15.4,5. **Mat. 11.29. Ioan 13.15. 1 Pet. 2.21.

7. Preaiubiþilor, nu* vã scriu o poruncã
nouã, ci o poruncã veche pe care** aþi
avut-o de la început. Porunca aceasta
veche este Cuvântul pe care l-aþi auzit.

*2 Ioan 5. **Cap. 3.11. 2 Ioan 5.

8. Totuºi vã scriu o poruncã* nouã,
lucru care este adevãrat atât cu privire
la El, cât ºi cu privire la voi; cãci**
întunericul se împrãºtie, ºi lumina†
adevãratã ºi rãsare chiar.
*Ioan 13.34; 15.12. **Rom. 13.12. Efes. 5.8. 1 Tes. 5.5,8.
†Ioan 1.9; 8.12; 12.35.

9. Cine* zice cã este în luminã, ºi
urãºte pe fratele sãu, este încã în
întuneric pânã acum.

*1 Cor. 13.2. 2 Pet. 1.9. Cap. 3.14,15.

10. Cine* iubeºte pe fratele sãu
rãmâne în luminã, ºi în el** nu este
nici un prilej de poticnire.

*Cap. 3.14. **2 Pet. 1.10.

11. Dar cine urãºte pe fratele sãu
este în întuneric, umblã* în întuneric,
ºi nu ºtie încotro merge, pentru cã
întunericul i-a orbit ochii. *Ioan 12.35.

12. Vã scriu, copilaºilor, fiindcã
pãcatele* vã sunt iertate pentru Numele
Lui. *Luca 24.47. Fapt. 4.12; 10.43; 13.38. Cap. 1.7.

13. Vã scriu, pãrinþilor, fiindcã aþi
cunoscut pe Cel ce este de la* început.
Vã scriu, tinerilor, fiindcã aþi biruit pe
cel rãu. V-am scris, copilaºilor, fiindcã
aþi cunoscut pe Tatãl. *Cap. 1.1.

14. V-am scris, pãrinþilor, fiindcã aþi
cunoscut pe Cel ce este de la început. 
V-am scris, tinerilor, fiindcã sunteþi*
tari, ºi Cuvântul lui Dumnezeu rãmâne
în voi, ºi aþi biruit pe cel rãu. *Efes. 6.10.

15. Nu* iubiþi lumea, nici lucrurile
din lume. Dacã** iubeºte cineva lumea,
dragostea Tatãlui nu este în el.

*Rom. 12.2. **Mat. 6.24. Gal. 1.10. Iac. 4.4.

16. Cãci tot ce este în lume: pofta
firii pãmânteºti, pofta ochilor* ºi
lãudãroºia vieþii, nu este de la Tatãl, ci
din lume. *Ecl. 5.11.

17. ªi lumea* ºi pofta ei trec; dar
cine face voia lui Dumnezeu rãmâne
în veac. *1 Cor. 7.31. Iac. 1.10; 4.14. 1 Pet. 1.24.

18. Copilaºilor*, este** ceasul cel de
pe urmã. ªi, dupã cum aþi auzit cã are sã
vinã Antihrist†, sã ºtiþi cã acum†† s-au
ridicat mulþi antihriºti: prin aceasta
cunoaºtem cã*† este ceasul de pe urmã.

*Ioan 21.5. **Evr. 1.2. †2 Tes. 2.3, etc. 2 Pet. 2.1. 
Cap. 4.3. ††Mat. 24.5,24. 2 Ioan 7. *†1 Tim. 4.1. 2 Tim. 3.1.

1 IOAN 1, 2 1199

1. Sau: Avocat; greceºte: Paraclet, adicã: apãrãtor, ajutor



19. Ei au ieºit din* mijlocul nostru,
dar nu erau dintre ai noºtri. Cãci,
dacã** ar fi fost dintre ai noºtri, ar fi
rãmas cu noi; ci au ieºit, ca† sã se
arate cã nu toþi sunt dintre ai noºtri.
*Deut. 13.13. Ps. 41.9. Fapt. 20.30. **Mat. 24.21. Ioan 6.37;
10.28,29. 2 Tim. 2.19. †1 Cor. 11.19.

20. Dar voi* aþi primit ungerea din
partea** Celui Sfânt ºi ºtiþi† orice
lucru. *2 Cor. 1.21. Evr. 1.9. Vers. 27. 
**Marc. 1.24. Fapt. 3.14. †Ioan 10.4,5; 14.26; 16.13. Vers. 27.

21. V-am scris nu cã n-aþi cunoaºte
adevãrul, ci pentru cã îl cunoaºteþi ºi
ºtiþi cã nici o minciunã nu vine din
adevãr.
22. Cine* este mincinosul, dacã nu

cel ce tãgãduieºte cã Isus este Hris-
tosul? Acela este Antihristul, care
tãgãduieºte pe Tatãl ºi pe Fiul.

*Cap. 4.3. 2 Ioan 7.

23. Oricine* tãgãduieºte pe Fiul n-are
pe Tatãl. Oricine** mãrturiseºte pe
Fiul are ºi pe Tatãl.

*Ioan 15.23. 2 Ioan 9. **Ioan 14.7,9,10. Cap. 4.15.

24. Ce* aþi auzit de la început, aceea
sã rãmânã în voi. Dacã rãmâne în voi
ce aþi auzit de la început, ºi voi veþi**
rãmâne în Fiul ºi în Tatãl.

*2 Ioan 6. **Ioan 14.23. Cap. 1.3.

25. ªi* fãgãduinþa pe care ne-a fãcut-o
El este aceasta: viaþa veºnicã.

*Ioan 17.3. Cap. 1.2; 5.11.

26. V-am scris aceste lucruri în*
vederea celor ce cautã sã vã rãtãceascã.

*Cap. 3.7. 2 Ioan 7.
27. Cât despre voi, ungerea* pe care

aþi primit-o de la El rãmâne în voi
ºi n-aveþi** trebuinþã sã vã înveþe
cineva; ci, dupã cum ungerea Lui vã†
învaþã despre toate lucrurile ºi este
adevãratã, ºi nu este o minciunã,
rãmâneþi în El, dupã cum v-a învãþat
ea. *Vers. 20. 
**Ier. 31.33,34. Evr. 8.10,11. †Ioan 14.26; 16.13. Vers. 20.
28. ªi acum, copilaºilor, rãmâneþi în

El, pentru ca, atunci când* Se va arãta
El, sã** avem îndrãznealã ºi, la
venirea Lui, sã nu rãmânem de ruºine
ºi depãrtaþi de El. *Cap. 3.2. **Cap. 4.17.
29. Dacã* ºtiþi cã El este neprihãnit,

sã ºtiþi ºi cã oricine** trãieºte în
neprihãnire este nãscut din El.

*Fapt. 14.22. **Cap. 3.7,10.

31. Vedeþi ce dragoste ne-a arãtat
Tatãl, sã* ne numim copii ai lui

Dumnezeu! ªi suntem. Lumea nu ne
cunoaºte, pentru cã** nu L-a cunoscut
nici pe El. *Ioan 1.12. **Ioan 15.18,19; 16.3; 17.25.

2. Preaiubiþilor, acum* suntem copii

ai lui Dumnezeu. ªi ce vom fi nu s-a
arãtat încã**. Dar ºtim cã, atunci când
Se va arãta El, vom† fi ca El; pentru
cã Îl†† vom vedea aºa cum este.
*Isa. 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. Filp. 3.21. Col. 3.4. 
2 Pet. 1.4. ††Iov 19.26. Ps. 16.11. Mat. 5.8. 1 Cor. 13.12. 
2 Cor. 5.7.

3. Oricine* are nãdejdea aceasta în El
se curãþã, dupã cum El este curat.

*Cap. 4.17.

4. Oricine face pãcat face ºi fãrãde-
lege*; ºi pãcatul este fãrãdelege.

*Rom. 4.15. Cap. 5.17.

5. ªi ºtiþi cã* El S-a arãtat ca sã** ia
pãcatele; ºi în El† nu este pãcat.
*Cap. 1.2. **Isa. 53.5,6,11. 1 Tim. 1.15. Evr. 1.3; 9.26. 1 Pet.
2.24. †2 Cor. 5.21. Evr. 4.15; 9.18. 1 Pet. 2.24.

6. Oricine rãmâne în El nu pãcãtuieºte;
oricine* pãcãtuieºte nu L-a vãzut, nici
nu L-a cunoscut. *Cap. 2.4; 4.8. 3 Ioan 11.

7. Copilaºilor, nimeni* sã nu vã
înºele! Cine** trãieºte în neprihãnire
este neprihãnit, cum El însuºi este
neprihãnit.

*Cap. 2.26. **Ezec. 18.5-9. Rom. 2.13. Cap. 2.29.

8. Cine* pãcãtuieºte este de la
diavolul, cãci diavolul pãcãtuieºte de
la început. Fiul lui Dumnezeu S-a
arãtat ca** sã nimiceascã lucrãrile
diavolului. *Mat. 13.38. 
Ioan 8.44. **Gen. 3.15. Luca 10.18. Ioan 16.11. Evr. 2.14.

9. Oricine* este nãscut din Dumnezeu
nu pãcãtuieºte, pentru cã sãmânþa**
Lui rãmâne în el; ºi nu poate pãcãtui,
fiindcã este nãscut din Dumnezeu.

*Cap. 5.18. **1 Pet. 1.23.

10. Prin aceasta se cunosc copiii lui
Dumnezeu ºi copiii diavolului. Oricine*
nu trãieºte în neprihãnire nu este de la
Dumnezeu; nici** cine nu iubeºte pe
fratele sãu. *Cap. 2.29. **Cap. 4.8.

11. Cãci vestirea pe care aþi auzit-o
de la început este aceasta*: sã ne
iubim** unii pe alþii; *Cap. 1.5; 
2.4. **Ioan 13.34; 15.12. Vers. 23. Cap. 4.7,21. 2 Ioan 5.

12. nu cum a fost Cain*, care era de
la cel rãu ºi a ucis pe fratele sãu. ªi
pentru ce l-a ucis? Pentru cã faptele
lui erau rele, iar ale fratelui sãu erau
neprihãnite. *Gen. 4.4,8. Evr. 11.4. Iuda 11.

13. Nu vã miraþi, fraþilor, dacã vã*
urãºte lumea. *Ioan 15.18,19; 17.14. 2 Tim. 3.12.

14. Noi* ºtim cã am trecut din moarte
la viaþã, pentru cã iubim pe fraþi.
Cine** nu iubeºte pe fratele sãu
rãmâne în moarte. *Cap. 2.10. **Cap. 2.9,11.

15. Oricine* urãºte pe fratele sãu este
un ucigaº; ºi ºtiþi cã nici un ucigaº**
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n-are viaþa veºnicã rãmânând în el.
*Mat. 5.21,22. Cap. 4.20. **Gal. 5.21. Apoc. 21.8.

16. Noi am cunoscut* dragostea Lui
prin aceea cã El ªi-a dat viaþa pentru
noi; ºi noi deci trebuie sã ne dãm viaþa
pentru fraþi.

*Ioan 3.16; 5.13. Rom. 5.8. Efes. 5.2,25. Cap. 4.9,11.

17. Dar cine* are bogãþiile lumii
acesteia, ºi vede pe fratele sãu în
nevoie, ºi îºi închide inima faþã de el,
cum rãmâne** în el dragostea de
Dumnezeu? *Deut. 15.7. Luca 3.11. **Cap. 4.20.

18. Copilaºilor, sã* nu iubim cu
vorba, nici cu limba, ci cu fapta ºi cu
adevãrul.
*Ezec. 33.31. Rom. 12.9. Efes. 14.5. Iac. 2.15,16. 1 Pet. 3.22.

19. Prin aceasta vom cunoaºte cã*
suntem din adevãr ºi ne vom liniºti
inimile înaintea Lui, *Ioan 18.37. Cap. 1.8.

20. în orice* ne osândeºte inima
noastrã; cãci Dumnezeu este mai mare
decât inima noastrã ºi cunoaºte toate
lucrurile. *1 Cor. 4.4.

21. Preaiubiþilor*, dacã nu ne osân-
deºte inima noastrã, avem** îndrãz-
nealã la Dumnezeu.

*Iov 22.26. **Evr. 10.22. Cap. 2.28; 4.17.

22. ªi orice* vom cere vom cãpãta de
la El, fiindcã pãzim poruncile Lui ºi**
facem ce este plãcut înaintea Lui. 
*Ps. 34.15; 145.18,19. Prov. 15.29. Ier. 29.12. Mat. 7.8; 21.22.
Marc. 11.24. Ioan 14.13; 15.7; 16.23,24. Iac. 5.16. Cap. 5.14.
**Ioan 8.29; 9.31.

23. ªi* porunca Lui este sã credem în
Numele Fiului Sãu, Isus Hristos, ºi sã**
ne iubim unii pe alþii, cum† ne-a poruncit
El. *Ioan 6.29; 17.3. **Mat. 22.39. 
Ioan 5.12; 13.34; Efes. 5.2. 1 Tes. 4.9. 1 Pet. 4.8. Vers. 11.
Cap. 4.21. †Cap. 2.8,10.

24. Cine* pãzeºte poruncile Lui rãmâne
în El, ºi El în el**. ªi† cunoaºtem cã El
rãmâne în noi prin Duhul pe care ni L-a
dat. *Ioan 14.23; 15.10. Cap. 4.12.
**Ioan 17.21, etc. †Rom. 8.9. Cap. 4.13.

41. Preaiubiþilor, sã* nu daþi crezare
oricãrui duh; ci sã** cercetaþi

duhurile, dacã sunt de la Dumnezeu;
cãci în lume au ieºit mulþi† proroci
mincinoºi. *Ier. 29.8. Mat. 24.4. 
**1 Cor. 14.29. 1 Tes. 5.21. Apoc. 2.2. †Mat. 24.5,24. Fapt.
20.30. 1 Tim. 4.1. 2 Pet. 2.1. Cap. 2.18. 2 Ioan 7.

2. Duhul lui Dumnezeu sã-L cunoaºteþi
dupã aceasta: orice* duh care mãrtu-
riseºte cã Isus Hristos a venit în trup
este de la Dumnezeu; *1 Cor. 12.3. Cap. 5.1.

3. ºi orice* duh care nu mãrturiseºte
pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci
este duhul lui Antihrist, de a cãrui

venire aþi auzit. El chiar** este în lume
acum. *Cap. 2.22. 2 Ioan 7. **2 Tes. 2.7. Cap. 2.18,22.

4. Voi*, copilaºilor, sunteþi din Dum-
nezeu; ºi i-aþi biruit, pentru cã Cel**
ce este în voi este mai mare decât cel
ce este în lume. *Cap. 5.4. 
**Ioan 12.31; 14.30; 16.11. 1 Cor. 2.12. Efes. 2.2; 6.12.

5. Ei* sunt din lume; de aceea
vorbesc ca din lume, ºi lumea** îi
ascultã. *Ioan 3.31. **Ioan 15.19; 17.14.

6. Noi însã suntem din Dumnezeu;
cine* cunoaºte pe Dumnezeu ne
ascultã; cine nu este din Dumnezeu
nu ne ascultã. Prin aceasta cunoaºtem
Duhul** adevãrului ºi duhul rãtãcirii.
*Ioan 8.47; 10.27. 1 Cor. 14.37. 2 Cor. 10.7. **Isa. 8.20. Ioan
14.17.

7. Preaiubiþilor*, sã ne iubim unii pe
alþii; cãci dragostea este de la Dumnezeu.
ªi oricine iubeºte este nãscut din
Dumnezeu ºi cunoaºte pe Dumnezeu.

*Cap. 3.10,11,23.

8. Cine nu iubeºte n-a* cunoscut pe
Dumnezeu**; pentru cã Dumnezeu
este dragoste. *Cap. 2.4; 3.6. **Vers. 16.

9. Dragostea lui Dumnezeu faþã de noi
s-a arãtat prin faptul* cã Dumnezeu a
trimis în lume pe singurul Sãu Fiu,
ca** noi sã trãim prin El.

*Ioan 3.16. Rom. 5.8; 8.32. Cap. 3.16. **Cap. 5.11.

10. ªi dragostea stã nu* în faptul cã
noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul
cã El ne-a iubit pe noi ºi a trimis pe
Fiul Sãu ca jertfã de ispãºire** pentru
pãcatele noastre.

*Ioan 15.16. Rom. 5.8,10. Tit 3.4. **Cap. 2.2.

11. Preaiubiþilor, dacã* astfel ne-a
iubit Dumnezeu pe noi, trebuie sã ne
iubim ºi noi unii pe alþii.

*Mat. 18.33. Ioan 15.12,13. Cap. 3.16.

12. Nimeni* n-a vãzut vreodatã pe
Dumnezeu; dacã ne iubim unii pe alþii,
Dumnezeu rãmâne în noi, ºi dragostea**
Lui a ajuns desãvârºitã în noi.

*Ioan 1.18. 1 Tim. 6.16. Vers. 20. **Vers. 18. Cap. 2.5. 

13. Cunoaºtem* cã rãmânem în El ºi
cã El rãmâne în noi prin faptul cã ne-a
dat din Duhul Sãu. *Ioan 14.20. Cap. 3.24.

14. ªi noi* am vãzut ºi mãrturisim cã
Tatãl** a trimis pe Fiul ca sã fie
Mântuitorul lumii.

*Ioan 1.14. Cap. 1.1,2. **Ioan 3.17.

15. Cine* va mãrturisi cã Isus este
Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rãmâne
în el, ºi el în Dumnezeu.

*Rom. 10.9. Cap. 5.1,5.

16. ªi noi am cunoscut ºi am crezut
dragostea pe care o are Dumnezeu
faþã de noi. Dumnezeu* este dragoste;
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ºi cine** rãmâne în dragoste rãmâne
în Dumnezeu, ºi Dumnezeu rãmâne în
el. *Vers. 8. **Vers. 12. Cap. 3.24. 

17. Cum este El, aºa suntem ºi noi
în lumea aceasta; astfel se face cã
dragostea este desãvârºitã în noi,
pentru ca* sã avem deplinã încredere
în ziua judecãþii. *Iac. 2.13. Cap. 2.26; 3.19,21.

18. În dragoste nu este fricã; ci
dragostea desãvârºitã izgoneºte frica;
pentru cã* frica are cu ea pedeapsa; ºi
cine se teme n-a** ajuns desãvârºit în
dragoste. *Cap. 3.3. **Vers. 12.

19. Noi Îl iubim, pentru cã El ne-a
iubit întâi.
20. Dacã* zice cineva: „Eu iubesc pe

Dumnezeu”, ºi urãºte pe fratele sãu,
este un mincinos; cãci, cine nu iubeºte
pe fratele sãu, pe care-l vede, cum
poate sã iubeascã pe Dumnezeu, pe**
care nu-L vede? *Cap. 2.4; 3.17. **Vers. 12.

21. ªi aceasta este porunca* pe care o
avem de la El: cine iubeºte pe Dumnezeu
iubeºte ºi pe fratele sãu.

*Mat. 22.37,39. Ioan 13.34; 15.12. Cap. 3.23.

51. Oricine crede* cã Isus** este Hris-
tosul este nãscut† din Dumnezeu;

ºi†† oricine iubeºte pe Cel ce L-a
nãscut iubeºte ºi pe cel nãscut din El.
*Ioan 1.12. **Cap. 2.22,23; 4.2,15. †Ioan 1.13. ††Ioan 15.23.

2. Cunoaºtem cã iubim pe copiii lui
Dumnezeu prin aceea cã iubim pe
Dumnezeu ºi pãzim poruncile Lui.
3. Cãci* dragostea de Dumnezeu stã

în pãzirea poruncilor Lui. ªi** porun-
cile Lui nu sunt grele;

*Ioan 14.15,21,23; 15.10. 2 Ioan 6. **Mica 6.8. Mat. 11.30.

4. pentru cã oricine* este nãscut din
Dumnezeu biruie lumea; ºi ceea ce
câºtigã biruinþa asupra lumii este
credinþa noastrã. *Ioan 16.33. Cap. 3.9; 4.4.

5. Cine este cel ce a biruit lumea,
dacã nu cel ce* crede cã Isus este Fiul
lui Dumnezeu? *1 Cor. 15.57. Cap. 4.15.
6. El, Isus Hristos, este Cel ce a venit

cu* apã ºi cu sânge; nu numai cu apã, ci
cu apã ºi cu sânge; ºi Duhul** este Cel
ce mãrturiseºte despre lucrul acesta,
fiindcã Duhul este adevãrul.

*Ioan 19.34. **Ioan 14.17; 15.26; 16.13. 1 Tim. 3.16.

7. (Cãci trei sunt care mãrturisesc în
cer: Tatãl, Cuvântul* ºi Duhul Sfânt,
ºi** aceºtia trei una sunt.)

*Ioan 1.1. Apoc. 19.13. **Ioan 10.13.
8. ªi trei sunt care mãrturisesc (pe

pãmânt): Duhul, apa ºi sângele, ºi aceºtia
trei sunt una în mãrturisirea lor.
9. Dacã primim mãrturisirea* oame-

nilor, mãrturisirea lui Dumnezeu este
mai mare; ºi** mãrturisirea lui Dum-
nezeu este mãrturisirea pe care a
fãcut-o El despre Fiul Sãu.

*Ioan 8.17,18. **Mat. 3.16,17; 17.5.

10. Cine* crede în Fiul lui Dumnezeu
are mãrturisirea aceasta în el; cine nu
crede pe Dumnezeu Îl** face mincinos,
fiindcã nu crede mãrturisirea pe care a
fãcut-o Dumnezeu despre Fiul Sãu.

*Rom. 8.16. Gal. 4.6. **Ioan 3.33; 5.38.

11. ªi* mãrturisirea este aceasta:
Dumnezeu ne-a dat viaþa veºnicã, ºi**
aceastã viaþã este în Fiul Sãu.

*Cap. 2.25. **Ioan 1.4. Cap. 4.9.

12. Cine* are pe Fiul are viaþa; cine 
n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are
viaþa. *Ioan 3.36; 5.24.

13. V-am scris aceste* lucruri ca**
sã ºtiþi cã voi care credeþi în Numele
Fiului lui Dumnezeu aveþi viaþa
veºnicã. *Ioan 20.31. **Cap. 1.1,2.

14. Îndrãzneala pe care o avem la El
este cã, dacã* cerem ceva dupã voia
Lui, ne ascultã. *Cap. 3.22.

15. ªi, dacã ºtim cã ne ascultã, orice 
I-am cere, ºtim cã suntem stãpâni pe
lucrurile pe care I le-am cerut.
16. Dacã vede cineva pe fratele sãu

sãvârºind un pãcat care nu duce la
moarte, sã se roage; ºi Dumnezeu* îi
va da viaþa, pentru cei ce n-au sãvârºit
un pãcat care duce la moarte. Este**
un pãcat care duce la moarte; nu-i† zic
sã se roage pentru pãcatul acela.
*Iov 42.8. Iac. 5.14,15. **Mat. 12.31,32. Marc. 3.29. Luca
12.10. Evr. 6.4,6; 10.26. †Ier. 7.16; 14.11. Ioan 17.9.

17. Orice* nelegiuire este pãcat; dar
este un pãcat care nu duce la moarte.

*Cap. 3.4.

18. ªtim cã oricine* este nãscut din
Dumnezeu nu pãcãtuieºte, ci Cel
nãscut din Dumnezeu îl pãzeºte**, ºi
cel rãu nu se atinge de el.

*1 Pet. 1.23. Cap. 3.9. **Iac. 1.27.

19. ªtim cã suntem din Dumnezeu ºi cã
toatã* lumea zace în cel rãu. *Gal. 1.4.

20. ªtim cã Fiul lui Dumnezeu a
venit ºi ne-a* dat pricepere sã**
cunoaºtem pe Cel ce este adevãrat. ªi
noi suntem în Cel ce este adevãrat,
adicã în Isus Hristos, Fiul Lui. El†
este Dumnezeul adevãrat ºi†† viaþa
veºnicã. *Luca 24.45. 
**Ioan 17.3. †Isa. 9.6; 44.6; 54.5. Ioan 20.28. Fapt. 20.28.
Rom. 9.5. 1 Tim. 3.16. Tit 2.13. Evr. 1.8. ††Vers. 11-13.

21. Copilaºilor, pãziþi-vã* de idoli. Amin.
*1 Cor. 10.14.
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1. Prezbiterul1, cãtre aleasa Doamnã
ºi cãtre copiii ei, pe* care-i iubesc în
adevãr – ºi nu numai eu, ci toþi cei ce
cunosc adevãrul** –
*1 Ioan 3.18. Vers. 3. 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. Evr. 10.26.

2. pentru adevãrul acesta care rãmâne
în noi ºi care va fi cu noi în veac:
3. Harul, îndurarea ºi pacea sã fie* cu

voi din partea lui Dumnezeu Tatãl ºi
din partea Domnului Isus Hristos, Fiul
Tatãlui, în adevãr** ºi în dragoste!

*1 Tim. 1.2. **Vers. 1.

4. M-am bucurat foarte mult când am
aflat pe unii din copiii tãi umblând* în
adevãr, dupã porunca pe care am 
primit-o de la Tatãl. *3 Ioan 3.

5. ªi acum, te rog, Doamnã, nu* ca ºi
cum þi-aº scrie o poruncã nouã, ci cea
pe care am avut-o de la început: sã**
ne iubim unii pe alþii! *1 Ioan 2.7,8; 
3.11. **Ioan 13.34; 15.12. Efes. 5.2. 1 Pet. 4.8. 1 Ioan 3.23.

6. ªi dragostea stã* în vieþuirea dupã
poruncile Lui. Aceasta este porunca în
care trebuie sã umblaþi, dupã cum**
aþi auzit de la început.

*Ioan 14.15,21; 15.10. Ioan 2.5; 5.3. **1 Ioan 2.24.

7. Cãci în lume s-au rãspândit mulþi*

amãgitori, care** nu mãrturisesc cã
Isus Hristos vine în trup. Iatã† amã-
gitorul, iatã Antihristul!

*1 Ioan 4.1. **1 Ioan 4.2,3. †1 Ioan 2.22; 4.3.

8. Pãziþi-vã* bine sã** nu pierdeþi
rodul muncii voastre, ci sã primiþi o
rãsplatã deplinã.

*Marc. 13.9. **Gal. 3.4. Evr. 10.32,35.

9. Oricine* o ia înainte, ºi nu rãmâne
în învãþãtura lui Hristos, n-are pe
Dumnezeu. Cine rãmâne în învãþãtura
aceasta are pe Tatãl ºi pe Fiul.

*1 Ioan 2.23.

10. Dacã vine cineva la voi, ºi nu
vã aduce învãþãtura aceasta, sã nu-l
primiþi în casã ºi sã nu-i* ziceþi: „Bun
venit!” *Rom. 16.17. 
1 Cor. 5.11; 16.22. Gal. 1.8,9. 2 Tim. 3.5. Tit 3.10.

11. Cãci cine-i zice: „Bun venit!”, se
face pãrtaº faptelor lui rele.
12. Aº avea sã vã spun multe*

lucruri; dar nu voiesc sã vi le scriu pe
hârtie ºi cu cernealã; ci nãdãjduiesc sã
vin la voi ºi sã vã vorbesc gurã cãtre
gurã, pentru ca** bucuria noastrã sã
fie deplinã. *3 Ioan 13. **Ioan 17.13. 1 Ioan 1.4.

13. Copiii surorii tale alese îþi* trimit
sãnãtate. Amin. *1 Pet. 5.13.
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1. Prezbiterul1, cãtre preaiubitul Gaiu,
pe* care-l iubesc în adevãr. *2 Ioan 1.

2. Preaiubitule, doresc ca toate
lucrurile tale sã-þi meargã bine, ºi
sãnãtatea ta sã sporeascã tot aºa cum
sporeºte sufletul tãu.
3. A fost o mare bucurie pentru mine

când au venit fraþii ºi au mãrturisit cã
eºti credincios adevãrului ºi cã umbli*
în adevãr. *2 Ioan 4.

4. Eu n-am bucurie mai mare decât sã
aud despre copiii* mei cã umblã în
adevãr. *1 Cor. 4.15. Film. 10.

5. Preaiubitule, tu lucrezi cu credin-
cioºie în tot ce faci pentru fraþi ºi
pentru strãini totodatã.
6. Ei au mãrturisit despre dragostea

ta înaintea bisericii. Vei face bine sã
îngrijeºti de cãlãtoria lor, într-un chip
vrednic de Dumnezeu;
7. cãci au plecat pentru dragostea

Numelui Lui, fãrã sã primeascã ceva*
de la neamuri. *1 Cor. 9.12,15.

8. Este datoria noastrã, dar, sã primim
bine pe astfel de oameni, ca sã lucrãm
împreunã cu adevãrul.
9. Am scris ceva bisericii, dar Diotref,

cãruia îi place sã aibã întâietatea între
ei, nu vrea sã ºtie de noi.
10. De aceea, când voi veni, îi voi

aduce aminte de faptele pe care le
face, cãci ne cleveteºte cu vorbe rele.
Nu se mulþumeºte cu atât; dar nici el
nu primeºte pe fraþi ºi împiedicã ºi pe
cei ce voiesc sã-i primeascã ºi-i dã
afarã din bisericã.
11. Preaiubitule, nu* urma rãul, ci

binele. Cine** face binele este din
Dumnezeu; cine face rãul n-a vãzut pe
Dumnezeu.

*Ps. 37.27. Isa. 1.16,17. 1 Pet. 3.11. **1 Ioan 2.29; 3.6,9.

12. Toþi, chiar ºi Adevãrul, mãrturisesc
bine despre* Dimitrie; ºi noi mãrtu-1. Sau: bãtrânul
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risim despre el; ºi** ºtii cã mãrturisirea
noastrã este adevãratã.

*1 Tim. 3.7. **Ioan 21.24.

13. Aº avea sã-þi spun multe* lucruri,
dar nu voiesc sã þi le scriu cu cernealã
ºi condei. *2 Ioan 12.

14. Nãdãjduiesc sã te vãd în curând,
ºi atunci vom vorbi gurã cãtre gurã.
Pacea sã fie cu tine.

Prietenii îþi trimit sãnãtate. Spune
sãnãtate prietenilor, fiecãruia pe nume.
Amin.

3 IOAN.  IUDA1204

1. Iuda, rob al lui Isus Hristos ºi
fratele* lui Iacov, cãtre cei** chemaþi,
care sunt iubiþi în Dumnezeu Tatãl ºi
pãstraþi† pentru Isus Hristos: *Luca 6.6. 
Fapt. 1.13. **Rom. 1.7. †Ioan 17.11,12,15. 1 Pet. 1.5.

2. Îndurarea, pacea* ºi dragostea sã
vã fie înmulþite. *1 Pet. 1.2. 2 Pet. 1.2.

3. Preaiubiþilor, pe când cãutam cu
tot dinadinsul sã vã scriu despre mân-
tuirea* noastrã de obºte, m-am vãzut
silit sã vã scriu ca** sã vã îndemn sã
luptaþi pentru credinþa care a fost datã
sfinþilor o datã pentru totdeauna.

*Tit 1.4. **Filp. 1.27. 1 Tim. 1.18; 6.12. 2 Tim. 1.13; 4.7.

4. Cãci* s-au strecurat printre voi
unii oameni, scriºi** demult pentru
osânda aceasta, oameni neevlavioºi,
care schimbã† în desfrânare harul††
Dumnezeului nostru ºi tãgãduiesc*†
pe singurul nostru Stãpân ºi Domn,
Isus Hristos.
*Gal. 2.4. 2 Pet. 2.1. **Rom. 9.21,22. 1 Pet. 2.8. †2 Pet. 2.10.
††Tit 2.11. Evr. 12.15. *†Tit 1.16. 2 Pet. 2.1. 1 Ioan 2.22.

5. Vreau sã vã aduc aminte, mãcar cã
ºtiþi o datã pentru totdeauna toate
aceste lucruri, cã Domnul*, dupã ce a
izbãvit pe poporul Sãu din þara Egip-
tului, în urmã a** nimicit pe cei ce† 
n-au crezut. *1 Cor. 10.9. 
**Num. 14.29,37; 26.64. Ps. 106.26. Evr. 3.17,19. †Ioan 8.44.

6. El a pãstrat pentru judecata zilei
celei mari, puºi în lanþuri veºnice, în
întuneric, pe* îngerii care nu ºi-au**
pãstrat vrednicia, ci ºi-au pãrãsit
locuinþa. *2 Pet. 2.4. **Apoc. 20.10.

7. Tot aºa, Sodoma* ºi Gomora ºi
cetãþile dimprejurul lor, care se dãdu-
serã ca ºi ele la curvie ºi au poftit dupã
trupul altuia, ne stau înainte ca o
pildã, suferind pedeapsa unui foc
veºnic. *Gen. 19.24. Deut. 29.23. 2 Pet. 2.6.

8. Totuºi* oamenii aceºtia, târâþi de
visãrile lor, îºi pângãresc la fel trupul,
nesocotesc stãpânirea ºi batjocoresc**
dregãtoriile. *2 Pet. 2.10. **Exod 22.28.

9. Arhanghelul Mihail*, când se
împotrivea diavolului ºi se certa cu el
pentru trupul lui Moise, n-a îndrãznit**

sã rosteascã împotriva lui o judecatã
de ocarã, ci doar a zis: „Domnul sã te
mustre†!”

*Dan. 10.13; 12.1. Apoc. 12.7. **2 Pet. 2.11. †Zah. 3.2.

10. Aceºtia*, dimpotrivã, batjocoresc
ce nu cunosc ºi se pierd singuri în ceea
ce ºtiu din fire, ca dobitoacele fãrã
minte. *2 Pet. 2.12.

11. Vai de ei! Cãci au urmat pe calea
lui* Cain! S-au aruncat** în rãtãcirea
lui Balaam, din dorinþa de câºtig! Au
pierit într-o rãscoalã ca† a lui Core!

*Gen. 4.5. 1 Ioan 3.12.
**Num. 22.7. 2 Pet. 2.15. †Num. 16.1, etc.

12. Sunt* niºte stânci ascunse la
mesele** voastre de dragoste, unde se
ospãteazã fãrã ruºine împreunã cu voi
ºi se îndoapã de-a binelea; niºte nori†
fãrã apã, mânaþi†† încoace ºi încolo
de vânturi, niºte pomi tomnatici fãrã
rod, de douã ori morþi, dezrãdãci-
naþi*†; *2 Pet. 2.13. **1 Cor. 11.21. 
†Prov. 25.14. 2 Pet. 2.17. ††Efes. 4.14. *†Mat. 15.13.

13. niºte valuri* înfuriate ale mãrii,
care îºi spumegã** ruºinile lor; niºte
stele rãtãcitoare, cãrora† le este pãstratã
negura întunericului pentru vecie.

*Isa. 57.20. **Filp. 3.19. †2 Pet. 2.17.

14. ªi pentru ei a prorocit Enoh, al*
ºaptelea patriarh de la Adam, când a
zis: „Iatã cã a venit** Domnul cu
zecile de mii de sfinþi ai Sãi,
*Gen. 5.18. **Deut. 33.2. Dan. 7.10. Zah. 14.5. Mat. 25.31. 
2 Tes. 1.7. Apoc. 1.7.

15. ca sã facã o judecatã împotriva
tuturor ºi sã încredinþeze pe toþi cei
nelegiuiþi de toate faptele* nelegiuite
pe care le-au fãcut în chip nelegiuit ºi
de toate cuvintele de ocarã pe care 
le-au rostit împotriva Lui aceºti pãcã-
toºi nelegiuiþi.”

*1 Sam. 2.3. Ps. 31.18; 94.4. Mal. 3.13.

16. Ei sunt niºte cârtitori, nemulþumiþi
cu soarta lor; trãiesc dupã poftele lor;
gura* le este plinã de vorbe trufaºe ºi
slãvesc** pe oameni pentru câºtig.

*2 Pet. 2.18. **Prov. 28.21. Iac. 2.1,9.

17. Dar* voi, preaiubiþilor, aduceþi-vã
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aminte de vorbele vestite mai dinainte
de apostolii Domnului nostru Isus
Hristos. *2 Pet. 3.2.

18. Cum vã spuneau cã în vremurile
din urmã vor* fi batjocoritori, care vor
trãi dupã poftele lor nelegiuite.

*1 Tim. 4.1. 2 Tim. 3.1; 4.3. 2 Pet. 2.1; 3.3.

19. Ei sunt aceia care* dau naºtere la
dezbinãri, oameni supuºi poftelor firii**,
care n-au Duhul. *Prov. 18.1. Ezec. 14.7. 
Osea 4.14; 9.10. Evr. 10.25. **1 Cor. 2.14. Iac. 3.15.

20. Dar voi, preaiubiþilor, zidiþi-vã*
sufleteºte pe credinþa voastrã prea-
sfântã, rugaþi-vã** prin Duhul Sfânt,

*Col. 2.7. 1 Tim. 1.4. **Rom. 8.26. Efes. 6.18.

21. þineþi-vã în dragostea lui Dumnezeu
ºi aºteptaþi* îndurarea Domnului nostru
Isus Hristos pentru viaþa veºnicã.

*Tit 2.13. 2 Pet. 3.12.

22. Mustraþi pe cei ce se despart de
voi;
23. cãutaþi sã mântuiþi* pe unii,

smulgându-i** din foc; de alþii iarãºi
fie-vã milã cu fricã, urând pânã ºi
cãmaºa† mânjitã de carne.
*Rom. 11.14. 1 Tim. 4.16. **Amos 4.11. Zah. 3.2. 1 Cor. 3.15.
†Zah. 3.4,5. Apoc. 3.4.

24. Iar* a Aceluia care poate sã vã
pãzeascã de orice cãdere ºi sã vã facã
sã** vã înfãþiºaþi fãrã prihanã ºi plini
de bucurie înaintea slavei Sale,

*Rom. 16.25. Efes. 3.20. **Col. 1.22.

25. singurului* Dumnezeu, Mântuitorul
nostru, prin Isus Hristos, Domnul
nostru, sã fie slavã, mãreþie, putere ºi
stãpânire, mai înainte de toþi vecii, ºi
acum ºi în veci. Amin.

*Rom. 16.27. 1 Tim. 1.17; 2.3.
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11. Descoperirea lui Isus Hristos pe
care* i-a dat-o Dumnezeu, ca sã

arate robilor Sãi lucrurile care au sã se
întâmple** în curând. ªi le-a fãcut-o
cunoscut, trimiþând†, prin îngerul Sãu,
la robul Sãu Ioan 

*Ioan 3.32; 8.26; 12.49. **Vers. 3. Cap. 4.1. †Cap. 22.16.

2. care* a mãrturisit despre Cuvântul
lui Dumnezeu ºi despre mãrturia lui
Isus Hristos ºi a spus tot** ce a vãzut.

*1 Cor. 1.6. Vers. 9. Cap. 6.9; 12.17. **1 Ioan 1.1.

3. Ferice* de cine citeºte ºi de cei ce
ascultã cuvintele acestei prorocii ºi
pãzesc lucrurile scrise în ea! Cãci
vremea** este aproape! *Luca 11.28. 
Cap. 22.7. **Rom. 13.11. Iac. 5.8. 1 Pet. 4.7. Cap. 22.10.

4. Ioan, cãtre cele ºapte biserici care
sunt în Asia: Har ºi pace vouã din
partea Celui* ce este, Celui ce era** ºi
Celui ce vine, ºi† din partea celor
ºapte duhuri, care stau înaintea scau-
nului Sãu de domnie, *Exod 3.14. 
Vers. 8. **Ioan 1.1. †Zah. 3.9; 4.10. Cap. 3.1; 4.5; 5.6.

5. ºi din partea lui Isus Hristos,
Martorul* credincios, Cel** întâi
nãscut din morþi, Domnul† împãraþilor
pãmântului!
A Lui, care ne iubeºte††, care ne-a*†

spãlat de pãcatele noastre cu sângele
Sãu *Ioan 8.14. 1 Tim. 6.13. Cap. 3.14. 
**1 Cor. 15.20. Col. 1.18. †Efes. 1.20. Cap. 17.14; 19.16.
††Ioan 13.34; 15.9. Gal. 2.20. *†Evr. 9.14. 1 Ioan 1.7.

6. ºi a fãcut* din noi o împãrãþie ºi
preoþi pentru Dumnezeu, Tatãl Sãu:

a Lui** sã fie slava ºi puterea în vecii
vecilor! Amin. *1 Pet. 2.5,9. 
Cap. 5.10; 20.6. **1 Tim. 6.16. Evr. 13.21. 1 Pet. 4.11; 5.11.

7. Iatã* cã El vine pe nori. ªi orice
ochi Îl va vedea; ºi cei** ce L-au
strãpuns. ªi toate seminþiile pãmân-
tului se vor boci din pricina Lui! Da,
Amin. *Dan. 7.13. 
Mat. 24.30; 26.64. Fapt. 1.11. **Zah. 12.10. Ioan 19.37.

8. „Eu* sunt Alfa ºi Omega, Începutul
ºi Sfârºitul”, zice Domnul Dumnezeu,
„Cel ce** este, Cel ce era ºi Cel ce
vine, Cel Atotputernic.”
*Isa. 41.4; 44.6; 48.12. Vers. 11,17. Cap. 2.8; 21.6; 22.13.
**Vers. 4. Cap. 1.11,17; 4.8; 6.5.

9. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt
pãrtaº* cu voi la necaz, la** Împãrãþie
ºi la rãbdarea în Isus Hristos, mã
aflam în ostrovul care se cheamã
Patmos, din pricina† Cuvântului lui
Dumnezeu ºi din pricina mãrturiei lui
Isus Hristos. *Filp. 1.7; 
4.14. 2 Tim. 1.18. **Rom. 8.17. 2 Tim. 2.12. †Vers. 2.

10. În ziua* Domnului eram în
Duhul**. ªi am auzit înapoia mea un
glas† puternic, ca sunetul unei trâm-
biþe, *Fapt. 10.10. 2 Cor. 12.2. Cap. 4.2; 17.3; 
21.10. **Ioan 20.26. Fapt. 20.7. 1 Cor. 16.2. †Cap. 4.1; 10.8.

11. care zicea: „Eu* sunt Alfa ºi
Omega, Cel** Dintâi ºi Cel de pe
Urmã. Ce vezi, scrie într-o carte ºi
trimite-o celor ºapte biserici: la Efes,
Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Fila-
delfia ºi Laodiceea.” *Vers. 8. **Vers. 17.

12. M-am întors sã vãd glasul care-mi
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vorbea. ªi, când m-am întors, am*
vãzut ºapte sfeºnice de aur.

*Exod 25.37. Zah. 4.2. Vers. 20.

13. ªi*, în mijlocul celor ºapte sfeº-
nice, pe Cineva care semãna cu Fiul**
omului, îmbrãcat† cu o hainã lungã
pânã la picioare ºi încins†† la piept cu
un brâu de aur. *Cap. 2.1. **Ezec. 1.26. 
Dan. 7.13; 10.16. Cap. 14.14. †Dan. 10.5. ††Cap. 15.6.

14. Capul ºi pãrul* Lui erau albe ca
lâna albã, ca zãpada; ochii** Lui erau
ca para focului;

*Dan. 7.9. **Dan. 10.6. Cap. 2.18; 19.12.

15. picioarele* Lui erau ca arama
aprinsã ºi arsã într-un cuptor; ºi
glasul** Lui era ca vuietul unor ape
mari. *Ezec. 1.7. Dan. 10.6. 
Cap. 2.18. **Ezec. 43.2. Dan. 10.6. Cap. 14.2; 19.6.

16. În* mâna dreaptã þinea ºapte
stele. Din** gura Lui ieºea o sabie
ascuþitã cu douã tãiºuri, ºi† faþa Lui
era ca soarele când strãluceºte în toatã
puterea lui.
*Vers. 20. Cap. 2.1; 3.1. **Isa. 49.2. Efes. 6.17. Evr. 4.12. Cap.
2.12,16; 19.15,21. †Fapt. 26.13. Cap. 10.1.

17. Când L-am vãzut*, am cãzut la
picioarele Lui ca mort. El ªi-a pus**
mâna dreaptã peste mine ºi a zis: „Nu
te teme! Eu† sunt Cel Dintâi ºi Cel de
pe Urmã, *Ezec. 1.28. **Dan. 8.18; 
10.10. †Isa. 41.4; 44.6; 48.12. Vers. 11. Cap. 2.8; 22.13. 

18. Cel* Viu. Am fost mort, ºi iatã cã
sunt viu** în vecii vecilor. Eu þin†
cheile morþii ºi ale Locuinþei morþilor.

*Rom. 6.9. **Cap. 4.9; 5.14. †Ps. 68.20. Cap. 20.1.

19. Scrie, dar, lucrurile* pe care le-ai
vãzut, lucrurile** care sunt ºi cele
care† au sã fie dupã ele.

*Vers. 12, etc. **Cap. 2.1, etc. †Cap. 4.1, etc.

20. Taina celor* ºapte stele pe care
le-ai vãzut în mâna dreaptã a Mea ºi a
celor** ºapte sfeºnice de aur: cele
ºapte stele sunt îngerii† celor ºapte
biserici; ºi cele†† ºapte sfeºnice sunt
ºapte biserici. *Vers. 16. **Vers. 12. 
†Mal. 2.7. Cap. 2.1, etc. ††Zah. 4.2. Mat. 5.15. Filp. 2.15.

21. Îngerului Bisericii din Efes
scrie-i: „Iatã ce zice Cel* ce þine

cele ºapte stele în mâna dreaptã ºi Cel
ce umblã** prin mijlocul celor ºapte
sfeºnice de aur: *Cap. 1.16,20. **Cap. 1.13.

2. „ªtiu* faptele tale, osteneala ta ºi
rãbdarea ta, ºi cã nu poþi suferi pe cei
rãi; cã ai** pus la încercare pe cei ce†
zic cã sunt apostoli, ºi nu sunt, ºi i-ai
gãsit mincinoºi. *Ps. 1.6. Vers. 9,13,19. 
Cap. 3.1,8,15. **1 Ioan 4.1. †2 Cor. 11.13. 2 Pet. 2.1.

3. ªtiu cã ai rãbdare, cã ai suferit din
pricina Numelui Meu ºi cã n-ai*
obosit. *Gal. 6.9. Evr. 12.3,5.

4. Dar ce am împotriva ta este cã 
þi-ai pãrãsit dragostea dintâi.
5. Adu-þi, dar, aminte de unde ai

cãzut; pocãieºte-te ºi întoarce-te la
faptele tale dintâi. Altfel*, voi veni la
tine ºi-þi voi lua sfeºnicul din locul
lui, dacã nu te pocãieºti. *Mat. 21.41,43.

6. Ai însã lucrul acesta bun: cã urãºti
faptele nicolaiþilor*, pe care ºi Eu le
urãsc. *Vers. 15.

7. Cine* are urechi sã asculte ce zice
bisericilor Duhul: „Celui ce va birui îi
voi da sã** mãnânce din† pomul vieþii,
care este în raiul lui Dumnezeu.”

*Mat. 11.15; 13.9,43. Vers. 
11,17,29. Cap. 3.6,13,22; 13.9. **Cap. 22.2,14. †Gen. 2.9.

8. Îngerului Bisericii din Smirna
scrie-i:
„Iatã ce zice Cel* Dintâi ºi Cel de pe

Urmã, Cel ce a murit ºi a înviat:
*Cap. 1.8; 17.18.

9. „ªtiu* necazul tãu ºi sãrãcia ta (dar
eºti bogat**) ºi batjocurile din partea
celor† ce zic cã sunt iudei, ºi nu sunt,
ci†† sunt o sinagogã a Satanei.
*Vers. 2. **Luca 12.21. 1 Tim. 6.18. Iac. 2.5. †Rom.
2.17,28,29; 9.6. ††Cap. 3.9.

10. Nu te teme nicidecum* de ce ai sã
suferi. Iatã cã diavolul are sã arunce în
temniþã pe unii din voi, ca sã vã
încerce. ªi veþi avea un necaz de zece
zile. Fii** credincios pânã la moarte,
ºi-þi voi da cununa† vieþii.”

*Mat. 10.22. **Mat. 24.13. †Iac. 1.12. Cap. 3.11.

11. Cine* are urechi sã asculte ce
zice bisericilor Duhul: „Cel ce va
birui nicidecum nu va fi vãtãmat de
a** doua moarte.”

*Vers. 7. Cap. 13.9. **Cap. 20.14; 21.8.

12. Îngerului Bisericii din Pergam
scrie-i:
„Iatã ce zice Cel* ce are sabia

ascuþitã cu douã tãiºuri: *Cap. 1.16.

13. „ªtiu* unde** locuieºti: acolo unde
este scaunul de domnie al Satanei. Tu þii
Numele Meu ºi n-ai lepãdat credinþa
Mea nici chiar în zilele acelea când
Antipa, martorul Meu credincios, a fost
ucis la voi, acolo unde locuieºte Satana.

*Vers. 2. **Vers. 9.

14. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai
acolo niºte oameni care þin de învã-
þãtura lui Balaam*, care a învãþat pe
Balac sã punã o piatrã de poticnire
înaintea copiilor lui Israel, ca sã**
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mãnânce din lucrurile jertfite idolilor
ºi† sã se dedea la curvie.
*Num. 24.14; 25.1; 31.16. 2 Pet. 2.15. Iuda 11. **Fapt. 15.29.
1 Cor. 8.9,10; 10.19,20. Vers. 20. †1 Cor. 6.13, etc.

15. Tot aºa, ºi tu ai câþiva care, de
asemenea, þin învãþãtura nicolaiþilor*,
pe care Eu o urãsc. *Vers. 6.

16. Pocãieºte-te, dar. Altfel, voi veni
la tine curând ºi* Mã voi rãzboi cu ei
cu sabia gurii Mele.”

*Isa. 11.4. 2 Tes. 2.8. Cap. 1.16; 19.15,21.

17. Cine* are urechi sã asculte ce
zice bisericilor Duhul: „Celui ce va
birui îi voi da sã mãnânce din mana
ascunsã ºi-i voi da o piatrã albã; ºi pe
piatra aceasta este scris un nume**
nou pe care nu-l ºtie nimeni decât
acela care-l primeºte.”

*Vers. 7,11. **Cap. 3.12; 19.12.

18. Îngerului Bisericii din Tiatira
scrie-i:
„Iatã ce zice Fiul lui Dumnezeu,

care* are ochii ca para focului ºi ale
cãrui picioare sunt ca arama aprinsã:

*Cap. 1.14,15.

19. „ªtiu* faptele tale, dragostea ta,
credinþa ta, slujba ta, rãbdarea ta ºi
faptele tale de pe urmã, cã sunt mai
multe decât cele dintâi. *Vers. 2.

20. Dar iatã ce am împotriva ta: tu
laºi ca Izabela*, femeia aceea care
se zice prorociþã, sã înveþe ºi sã
amãgeascã pe robii Mei sã** se dedea
la curvie ºi sã mãnânce din lucrurile
jertfite idolilor.
*1 Împ. 16.31; 21.25. 2 Împ. 9.7. **Exod 34.15. Fapt.
15.20,29. 1 Cor. 10.19,20. Vers. 14.

21. I-am dat vreme sã* se pocãiascã,
dar nu vrea sã se pocãiascã de curvia
ei! *Rom. 2.4. Cap. 9.20.

22. Iatã cã am s-o arunc bolnavã în
pat; ºi celor ce preacurvesc cu ea am
sã le trimit un necaz mare, dacã nu se
vor pocãi de faptele lor.
23. Voi lovi cu moartea pe copiii ei.

ªi toate bisericile vor cunoaºte cã
„Eu* sunt Cel ce cercetez rãrunchii ºi
inima”; ºi voi** rãsplãti fiecãruia din
voi dupã faptele lui. *1 Sam. 16.7. 
1 Cron. 28.9; 29.17. 2 Cron. 6.30. Ps. 7.9. Ier. 11.20; 17.10;
20.12. Ioan 2.24,25. Fapt. 1.24. Rom. 8.27. **Ps. 63.12. Mat.
16.27. Rom. 2.6; 14.12. 2 Cor. 5.10. Gal. 6.5. Cap. 20.12.

24. Vouã însã tuturor celorlalþi din
Tiatira, care nu aveþi învãþãtura aceasta
ºi n-aþi cunoscut „adâncimile Satanei”,
cum le numesc ei, vã zic: „Nu* pun
peste voi altã greutate. *Fapt. 15.28.

25. Numai þineþi cu tãrie ce* aveþi,
pânã voi veni! *Cap. 3.11.

26. Celui ce va birui ºi celui ce va

pãzi pânã la sfârºit lucrãrile* Mele îi
voi da** stãpânire peste neamuri.
*Ioan 6.29. 1 Ioan 3.23. **Mat. 19.28. Luca 22.29,30. 1 Cor.
6.3. Cap. 3.21; 20.4.

27. Le* va cârmui cu un toiag de fier
ºi le va zdrobi ca pe niºte vase de lut,
cum am primit ºi Eu putere de la Tatãl
Meu. *Ps. 2.8,9; 49.14. Dan. 7.22. 
Cap. 12.5; 19.15.

28. ªi-i voi da luceafãrul* de dimi-
neaþã.” *2 Pet. 1.19. Cap. 22.16.

29. Cine* are urechi sã asculte ce
zice bisericilor Duhul.” *Vers. 7.

31. Îngerului Bisericii din Sardes
scrie-i:

„Iatã ce zice Cel ce* are cele ºapte
Duhuri ale lui Dumnezeu ºi cele ºapte
stele:
„ªtiu** faptele tale: cã îþi merge

numele cã trãieºti, dar† eºti mort.
*Cap. 1.4,16; 4.5; 5.6. **Cap. 2.2. †Efes. 2.1,5. 1 Tim. 5.6.

2. Vegheazã ºi întãreºte ce rãmâne,
care e pe moarte, cãci n-am gãsit
faptele tale desãvârºite înaintea Dum-
nezeului Meu.
3. Adu-þi* aminte, dar, cum ai primit

ºi auzit! Þine ºi pocãieºte-te**! Dacã†
nu veghezi, voi veni ca un hoþ, ºi nu
vei ºti în care ceas voi veni peste tine.
*1 Tim. 6.20. 2 Tim. 1.13. Vers. 11. **Vers. 19. †Mat.
24.42,43; 25.13. Marc. 13.33. Luca 12.39,40. 1 Tes. 5.2,6. 2
Pet. 3.10. Cap. 16.15.

4. Totuºi ai în Sardes câteva* nume
care nu ºi-au mânjit hainele**. Ei vor
umbla împreunã cu Mine, îmbrãcaþi
în† alb, fiindcã sunt vrednici.

*Fapt. 1.15. **Iuda 23. †Cap. 4.4; 6.1; 7.9,13.

5. Cel ce va birui va fi* îmbrãcat
astfel în haine albe. Nu-i voi ºterge**
nicidecum numele din Cartea† vieþii ºi
voi†† mãrturisi numele lui înaintea
Tatãlui Meu ºi înaintea îngerilor Lui.”
*Cap. 19.8. **Exod 32.32. Ps. 36.28. †Filp. 4.3. Cap. 13.8;
17.8; 20.12; 21.27. ††Mat. 10.32. Luca 12.8.

6. Cine* are urechi sã asculte ce zice
bisericilor Duhul.” *Cap. 2.7.

7. Îngerului Bisericii din Filadelfia
scrie-i:
„Iatã ce zice Cel* Sfânt, Cel** Ade-

vãrat, Cel ce þine cheia† lui David, Cel
ce†† deschide, ºi nimeni nu va închide,
Cel ce închide*†, ºi nimeni nu va
deschide:
*Fapt. 3.14. **1 Ioan 5.20. Vers. 14. Cap. 1.5,10; 19.61. †Isa.
22.22. Luca 1.32. Cap. 1.18. ††Mat. 16.19. *†Iov 12.14.

8. „ªtiu* faptele tale: iatã, þi-am pus
înainte o uºã** deschisã pe care nimeni
n-o poate închide, cãci ai puþinã putere,
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ºi ai pãzit Cuvântul Meu ºi n-ai
tãgãduit Numele Meu.

*Vers. 1. **1 Cor. 16.9. 2 Cor. 2.13.

9. Iatã cã îþi dau* din cei ce sunt în
sinagoga Satanei, care zic cã sunt
iudei ºi nu sunt, ci mint; iatã cã îi**
voi face sã vinã sã se închine la
picioarele tale, ºi sã ºtie cã te-am
iubit. *Cap. 2.9. **Isa. 49.23; 60.14.

10. Fiindcã ai pãzit cuvântul rãbdãrii
Mele, te* voi pãzi ºi Eu de ceasul
încercãrii, care are sã vinã peste lumea
întreagã** ca sã încerce pe locuitorii
pãmântului†. *2 Pet. 2.9. **Luca 2.1. †Isa. 24.17.

11. Eu vin* curând. Pãstreazã** ce
ai, ca nimeni sã nu-þi ia cununa†.
*Filp. 4.5. Cap. 1.3; 22.7,12,20. **Vers. 3. Cap. 2.25. †Cap.
2.10.

12. Pe cel ce va birui îl voi face un
stâlp* în Templul Dumnezeului Meu,
ºi nu va mai ieºi afarã din el. Voi**
scrie pe el Numele Dumnezeului Meu
ºi numele cetãþii Dumnezeului Meu,
Noul Ierusalim†, care are sã se
coboare din cer de la Dumnezeul Meu,
ºi†† Numele Meu cel nou.”
*1 Împ. 7.21. Gal. 2.9. **Cap. 2.17; 14.1; 22.4. †Gal. 1.26.
Evr. 12.22. Cap. 21.2,10. ††Cap. 22.4.

13. Cine* are urechi sã asculte ce
zice bisericilor Duhul.” *Cap. 2.7.

14. Îngerului Bisericii din Laodiceea
scrie-i:
„Iatã* ce zice Cel ce este Amin,

Martorul** credincios ºi adevãrat,
Începutul† zidirii lui Dumnezeu:

*Isa. 65.16. **Vers. 7. Cap. 1.5; 19.11; 22.6. †Col. 1.15.

15. „ªtiu* faptele tale: cã nu eºti nici
rece, nici în clocot. O, dacã ai fi rece
sau în clocot! *Vers. 1.

16. Dar, fiindcã eºti cãldicel, nici
rece, nici în clocot, am sã te vãrs din
gura Mea.
17. Pentru cã zici: „Sunt bogat*, 

m-am îmbogãþit, ºi nu duc lipsã de
nimic”, ºi nu ºtii cã eºti ticãlos, neno-
rocit, sãrac, orb ºi gol, *Osea 12.8. 1 Cor. 4.8.

18. te sfãtuiesc sã* cumperi de la
Mine aur curãþat prin foc, ca sã te
îmbogãþeºti; ºi haine** albe, ca sã te
îmbraci cu ele ºi sã nu þi se vadã
ruºinea goliciunii tale; ºi doctorie
pentru ochi, ca sã-þi ungi ochii ºi sã
vezi. *Isa. 55.1. Mat. 13.44; 25.9. 
**2 Cor. 5.3. Cap. 7.13; 16.15; 19.8.

19. Eu mustru* ºi pedepsesc pe toþi
aceia pe care-i iubesc. Fii plin de
râvnã, dar, ºi pocãieºte-te!

*Iov 5.17. Prov. 3.11,12. Evr. 12.5,6. Iac. 1.12.

20. Iatã Eu stau* la uºã ºi bat. Dacã**

aude cineva glasul Meu ºi deschide
uºa, voi† intra la el, voi cina cu el, ºi
el cu Mine. *Cânt. 5.2. **Luca 12.37. †Ioan 14.23.

21. Celui ce va birui îi* voi da sã
ºadã cu Mine pe scaunul Meu de
domnie, dupã cum ºi Eu am biruit ºi
am ºezut cu Tatãl Meu pe scaunul Lui
de domnie.”
*Mat. 19.28. Luca 22.30. 1 Cor. 6.2. 2 Tim. 2.12. Cap. 2.26,27.

22. Cine* are urechi sã asculte ce
zice bisericilor Duhul.” *Cap. 2.7.

41. Dupã aceste lucruri, m-am uitat
ºi iatã cã o uºã era deschisã în cer.

Glasul* cel dintâi, pe care-l auzisem
ca sunetul unei trâmbiþe ºi care
vorbea cu mine, mi-a zis: „Suie-te**
aici, ºi-þi† voi arãta ce are sã se
întâmple dupã aceste lucruri!”

*Cap. 1.10. **Cap. 11.12. †Cap. 1.19; 22.6.

2. Numaidecât am* fost rãpit în
Duhul. ªi iatã cã în cer era pus un
scaun** de domnie, ºi pe scaunul
acesta de domnie ºedea Cineva.
*Cap. 1.10; 17.3; 21.10. **Isa. 6.1. Ier. 17.12. Ezec. 1.26;
10.1. Dan. 7.9.

3. Cel ce ºedea pe el avea înfãþiºarea
unei pietre de iaspis ºi de sardiu; ºi
scaunul de domnie era înconjurat cu
un curcubeu* ca o piatrã de smarald la
vedere. *Ezec. 1.28.

4. Împrejurul* scaunului de domnie
stãteau douãzeci ºi patru de scaune de
domnie; ºi pe aceste scaune de domnie
stãteau douãzeci ºi patru de bãtrâni,
îmbrãcaþi** în haine albe; ºi† pe capete
aveau cununi de aur.

*Cap. 11.16. **Cap. 3.4,5; 6.11; 7.9,13,14; 19.14. †Vers. 10.

5. Din scaunul de domnie ieºeau
fulgere*, glasuri ºi tunete.
Înaintea scaunului de domnie ardeau**

ºapte lãmpi de foc, care sunt cele†
ºapte Duhuri ale lui Dumnezeu.
*Cap. 8.5; 16.18. **Exod 37.23. 2 Cron. 4.20. Ezec. 1.31. Zah.
4.2. †Cap. 1.4; 3.1; 5.6.

6. În faþa scaunului de domnie mai este
un fel de mare* de sticlã, asemenea
cristalului. În** mijlocul scaunului de
domnie ºi împrejurul scaunului de
domnie stau patru fãpturi vii, pline cu
ochi pe dinainte ºi† pe dinapoi.

*Exod 38.8. Cap. 15.2. **Ezec. 1.5. †Vers. 8.

7. Cea* dintâi fãpturã vie seamãnã cu
un leu; a doua seamãnã cu un viþel; a
treia are faþa ca a unui om; ºi a patra
seamãnã cu un vultur care zboarã.

*Num. 2.2, etc. Ezec. 1.10; 10.14.

8. Fiecare din aceste patru fãpturi vii
avea câte ºase* aripi ºi erau pline cu
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ochi de jur împrejur ºi pe dinãuntru**.
Zi ºi noapte ziceau fãrã încetare:
„Sfânt†, sfânt, sfânt este Domnul††
Dumnezeu, Cel*† Atotputernic, care
era, care este, care vine!”

*Isa. 6.2. **Vers. 6. †Isa. 6.3. ††Cap. 1.8. *†Cap. 1.4.

9. Când aceste fãpturi vii aduceau
slavã, cinste ºi mulþumiri Celui ce ºedea
pe scaunul de domnie ºi care* este viu
în vecii vecilor, *Cap. 1.18; 5.14; 15.7.

10. cei* douãzeci ºi patru de bãtrâni
cãdeau înaintea Celui ce ºedea pe
scaunul de domnie ºi** se închinau
Celui ce este viu în vecii vecilor, îºi†
aruncau cununile înaintea scaunului
de domnie ºi ziceau:

*Cap. 5.8,14. **Vers. 9. †Vers. 4.

11. „Vrednic* eºti Doamne ºi Dum-
nezeul nostru, sã primeºti slava, cinstea
ºi puterea, cãci** Tu ai fãcut toate
lucrurile ºi prin voia Ta stau în fiinþã
ºi au fost fãcute!” *Cap. 5.12. 
**Gen. 1.1. Fapt. 17.24. Efes. 3.9. Col. 1.11. Cap. 10.6.

51. Apoi am vãzut în mâna dreaptã a
Celui ce ºedea pe scaunul de domnie

o* carte scrisã pe dinãuntru ºi pe din
afarã, pecetluitã** cu ºapte peceþi.

*Ezec. 2.9,10. **Isa. 29.11. Dan. 2.4.

2. ªi am vãzut un înger puternic, care
striga cu glas tare: „Cine este vrednic
sã deschidã cartea ºi sã-i rupã pece-
þile?”
3. ªi nu se gãsea nimeni, nici în cer*,

nici pe pãmânt, nici sub pãmânt, care
sã poatã deschide cartea, nici sã se
uite în ea. *Vers. 13.

4. ªi am plâns mult pentru cã nimeni
nu fusese gãsit vrednic sã deschidã
cartea ºi sã se uite în ea.
5. ªi unul din bãtrâni mi-a zis: „Nu

plânge; iatã cã Leul* din seminþia lui
Iuda, Rãdãcina** lui David, a biruit ca
sã deschidã cartea ºi† cele ºapte peceþi
ale ei. *Gen. 49.9,10. Evr. 7.14. 
**Isa. 11.1,10. Rom. 15.12. Cap. 22.16. †Vers. 1. Cap. 6.1.

6. ªi la mijloc, între scaunul de dom-
nie ºi cele patru fãpturi vii ºi între
bãtrâni, am vãzut stând în picioare un*
Miel. Pãrea junghiat ºi avea ºapte
coarne ºi ºapte** ochi, care sunt cele†
ºapte Duhuri ale lui Dumnezeu trimise
în tot pãmântul. *Isa. 53.7. Ioan 1.29,36. 
1 Pet. 1.19. Vers. 9,12. Cap. 13.8. **Zah. 3.9; 4.10. †Cap. 4.5.

7. El a venit ºi a luat cartea din mâna
dreaptã a Celui ce* ºedea pe scaunul
de domnie. *Cap. 4.2.

8. Când a luat cartea, cele patru fãpturi
vii ºi cei* douãzeci ºi patru de bãtrâni

s-au aruncat la pãmânt înaintea Mielului,
având fiecare câte o lãutã** ºi potire
de aur pline cu tãmâie, care† sunt
rugãciunile sfinþilor.

*Cap. 4.8,10. **Cap. 14.2; 15.2. †Ps. 141.2. Cap. 8.3,4.

9. ªi cântau* o cântare nouã ºi ziceau:
„Vrednic** eºti Tu sã iei cartea ºi sã-i
rupi peceþile: cãci† ai fost junghiat ºi
ai†† rãscumpãrat pentru Dumnezeu,
cu sângele Tãu, oameni din*† orice
seminþie, de orice limbã, din orice
norod ºi de orice neam.
*Ps. 40.3. Cap. 14.3. **Cap. 4.11. †Vers. 6. ††Fapt. 20.28.
Rom. 3.24. 1 Cor. 6.20; 7.23. Efes. 1.7. Col. 1.14. Evr. 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.
10. Ai* fãcut din ei o împãrãþie ºi

preoþi pentru Dumnezeul nostru, ºi ei
vor împãrãþi pe pãmânt!”

*Exod 19.6. 1 Pet. 2.5,9. Cap. 1.6; 20.6; 22.5.
11. M-am uitat, ºi, împrejurul* scau-

nului de domnie, în jurul fãpturilor vii
ºi în jurul bãtrânilor, am auzit glasul
multor îngeri. Numãrul lor era de zece
mii** de ori zece mii ºi mii de mii.

*Cap. 4.4,6. **Ps. 68.17. Dan. 7.10. Evr. 12.22.
12. Ei ziceau cu glas tare: „Vrednic*

este Mielul, care a fost junghiat, sã
primeascã puterea, bogãþia, înþelep-
ciunea, tãria, cinstea, slava ºi lauda!” 

*Cap. 4.11.
13. ªi pe toate* fãpturile care sunt în

cer, pe pãmânt, sub pãmânt, pe mare,
ºi tot ce se aflã în aceste locuri, le-am
auzit zicând: „A Celui ce** ºade pe
scaunul de domnie ºi a Mielului sã fie
lauda†, cinstea, slava ºi stãpânirea în
vecii vecilor!”
*Filp. 2.10. Vers. 3. **1 Cron. 29.11. Rom. 9.5; 16.27. 1 Tim.
6.16. 1 Pet. 4.11; 5.11. Cap. 1.6. †Cap. 6.16; 7.10.

14. ªi* cele patru fãpturi vii ziceau:
„Amin!”
ªi cei douãzeci ºi patru de bãtrâni

s-au aruncat la pãmânt ºi s-au închinat
Celui ce** este viu în vecii vecilor!

*Cap. 19.4. **Cap. 4.9,10.

61. Când a rupt Mielul cea dintâi din
cele ºapte peceþi, m-am* uitat ºi am

auzit pe una** din cele patru fãpturi
vii zicând cu un glas ca de tunet:
„Vino ºi vezi!” *Cap. 5.5-7. **Cap. 4.7.

2. M-am uitat ºi iatã cã s-a arãtat un*
cal alb. Cel ce** stãtea pe el avea un
arc; i† s-a dat o cununã ºi a pornit
biruitor ºi ca sã biruie.

*Zah. 6.3. Cap. 9.11. **Ps. 45.4,5. †Zah. 6.11. Cap. 14.14.

3. Când a rupt Mielul a doua pecete,
am* auzit pe a doua fãpturã vie
zicând: „Vino ºi vezi.” *Cap. 4.7.
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4. ªi* s-a arãtat un alt cal, un cal roºu.
Cel ce stãtea pe el a primit puterea sã
ia pacea de pe pãmânt, pentru ca
oamenii sã se înjunghie unii pe alþii, ºi
i s-a dat o sabie mare. *Zah. 6.2.

5. Când a rupt Mielul pecetea a treia,
am* auzit pe a treia fãpturã vie zicând:
„Vino ºi vezi!” M-am uitat ºi iatã cã
s-a arãtat un** cal negru. Cel ce stãtea
pe el avea în mânã o cumpãnã.

*Cap. 4.7. **Zah. 6.2.

6. ªi, în mijlocul celor patru fãpturi vii,
am auzit un glas care zicea: „O mãsurã
de grâu pentru un leu1! Trei mãsuri de
orz pentru un leu! Dar sã nu vatãmi
untdelemnul* ºi vinul!” *Cap. 9.4.

7. Când a rupt Mielul pecetea a patra,
am* auzit glasul fãpturii a patra
zicând: „Vino ºi vezi!” *Cap. 4.7.

8. M-am uitat* ºi iatã cã s-a arãtat un
cal gãlbui. Cel ce stãtea pe el se numea
Moartea, ºi împreunã cu el venea dupã
el Locuinþa morþilor. Li s-a dat putere
peste a patra parte a pãmântului, ca
sã** ucidã cu sabia, cu foamete, cu
molimã ºi† cu fiarele pãmântului.

*Zah. 6.3. **Ezec. 14.21. †Lev. 26.22.

9. Când a rupt Mielul pecetea a cincea,
am vãzut sub altar* sufletele** celor
ce fuseserã înjunghiaþi din pricina†
Cuvântului lui Dumnezeu ºi din pricina
mãrturisirii†† pe care o þinuserã.

*Cap. 8.3; 9.13; 14.18. **Cap. 20.4. †Cap. 1.9. ††2 Tim. 1.8.
Cap. 12.17; 19.10.

10. Ei strigau cu glas tare ºi ziceau:
„Pânã* când, Stãpâne, Tu, care** eºti
sfânt ºi adevãrat, zãboveºti sã† judeci
ºi sã rãzbuni sângele nostru asupra
locuitorilor pãmântului?”

*Zah. 1.12. **Cap. 3.7. †Cap. 11.18; 19.2.

11. Fiecãruia din ei i s-a dat o hainã*
albã ºi li s-a spus sã** se mai
odihneascã puþinã vreme, pânã se va
împlini numãrul tovarãºilor lor de
slujbã ºi al fraþilor lor, care aveau sã
fie omorâþi ca ºi ei.

*Cap. 3.4,5; 7.9,14. **Evr. 11.40. Cap. 14.13.

12. Când a rupt Mielul pecetea a ºasea,
m-am uitat ºi iatã* cã s-a fãcut un
mare cutremur de pãmânt. Soarele**
s-a fãcut negru ca un sac de pãr, luna
s-a fãcut toatã ca sângele,

*Cap. 16.18. **Ioel 2.10,31; 3.15. Mat. 24.29. Fapt. 2.20.

13. ºi* stelele au cãzut din cer pe
pãmânt, cum cad smochinele verzi din
pom, când este scuturat de un vânt
puternic. *Cap. 8.10; 9.1.

14. Cerul* s-a strâns ca o carte de
piele pe care o faci sul. ªi toþi** munþii
ºi toate ostroavele s-au mutat din
locurile lor. *Ps. 102.26. 
Isa. 34.4. Evr. 1.12,13. **Ier. 3.23; 4.24. Cap. 16.20.

15. Împãraþii pãmântului, domnitorii,
cãpitanii oºtilor, cei bogaþi ºi cei
puternici, toþi robii ºi toþi oamenii
slobozi s-au* ascuns în peºteri ºi în
stâncile munþilor. *Isa. 2.19.

16. ªi* ziceau munþilor ºi stâncilor:
„Cãdeþi peste noi ºi ascundeþi-ne de faþa
Celui ce ºade pe scaunul de domnie ºi
de mânia Mielului;

*Osea 10.8. Luca 23.30. Cap. 9.6.

17. cãci* a venit ziua cea mare a
mâniei Lui, ºi** cine poate sta în
picioare?”

*Isa. 13.6, etc. Þef. 1.14, etc. Cap. 16.14. **Ps. 76.7.

71. Dupã aceea am vãzut patru
îngeri, care stãteau în picioare în

cele patru colþuri ale pãmântului. Ei
þineau* cele patru vânturi ale pãmân-
tului, ca** sã nu sufle vânt pe pãmânt,
nici pe mare, nici peste vreun copac.

*Dan. 7.2. **Cap. 9.4.

2. ªi am vãzut un alt înger, care se
suia dinspre rãsãritul soarelui ºi care
avea pecetea Dumnezeului celui Viu.
El a strigat cu glas tare la cei patru
îngeri, cãrora le fusese dat sã vatãme
pãmântul ºi marea,
3. zicând: „Nu* vãtãmaþi pãmântul,

nici marea, nici copacii, pânã nu vom
pune pecetea** pe fruntea† slujitorilor
Dumnezeului nostru!”

*Cap. 6.6; 9.4. **Ezec. 9.4. Cap. 14.1. †Cap. 22.4.

4. ªi* am auzit numãrul celor ce
fuseserã pecetluiþi: o** sutã patruzeci
ºi patru de mii, din toate seminþiile
fiilor lui Israel. *Cap. 9.16. **Cap. 14.1.

5. Din seminþia lui Iuda, douãspre-
zece mii erau pecetluiþi; din seminþia
lui Ruben, douãsprezece mii; din
seminþia lui Gad, douãsprezece mii;
6. din seminþia lui Aºer, douãspre-

zece mii; din seminþia lui Neftali,
douãsprezece mii; din seminþia lui
Manase, douãsprezece mii;
7. din seminþia lui Simeon, douãspre-

zece mii; din seminþia lui Levi, douã-
sprezece mii; din seminþia lui Isahar,
douãsprezece mii;
8. din seminþia lui Zabulon, douã-

sprezece mii; din seminþia lui Iosif,
douãsprezece mii; din seminþia lui
Beniamin, douãsprezece mii au fost
pecetluiþi.
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1. Greceºte: dinar

9. Dupã aceea m-am uitat ºi iatã cã
era o mare* gloatã pe care nu putea s-o
numere nimeni, din** orice neam, din
orice seminþie, din orice norod ºi de
orice limbã, care stãtea în picioare
înaintea scaunului de domnie ºi înaintea
Mielului, îmbrãcaþi† în haine albe, cu
ramuri de finic în mâini;

*Rom. 11.25. **Cap. 5.9. †Vers. 14. Cap. 3.5,18; 4.4; 6.11. 

10. ºi strigau cu glas tare ºi ziceau:
„Mântuirea* este a Dumnezeului nos-
tru, care** ºade pe scaunul de domnie,
ºi a Mielului!” *Ps. 3.8. 
Isa. 43.21. Ier. 3.23. Osea 13.14. Cap. 19.1. **Cap. 5.13.

11. ªi* toþi îngerii stãteau împrejurul
scaunului de domnie, împrejurul bãtrâ-
nilor ºi împrejurul celor patru fãpturi
vii. ªi s-au aruncat cu feþele la pãmânt
în faþa scaunului de domnie, ºi s-au
închinat lui Dumnezeu, *Cap. 4.6.

12. ºi au zis*: „Amin. A Dumnezeului
nostru sã fie lauda, slava, înþelepciu-
nea, mulþumirile, cinstea, puterea ºi
tãria, în vecii vecilor! Amin.”

*Cap. 5.13,14.

13. ªi unul din bãtrâni a luat cuvântul
ºi mi-a zis: „Aceºtia, care sunt îmbrã-
caþi în haine* albe, cine sunt oare? ªi
de unde au venit?” *Vers. 9.

14. „Doamne”, i-am rãspuns eu, „tu
ºtii.” ªi el mi-a zis: „Aceºtia* vin din
necazul cel mare; ei ºi-au spãlat**
hainele ºi le-au albit în sângele
Mielului. *Cap. 6.9; 17.6. 
**Isa. 1.18. Zah. 3.3-5. Evr. 9.14. 1 Ioan 1.7. Cap. 1.5. 

15. Pentru aceasta stau ei înaintea
scaunului de domnie al lui Dumnezeu
ºi-I slujesc zi ºi noapte în Templul Lui.
Cel ce ºade pe scaunul de domnie Îºi
va întinde* peste ei cortul Lui.

*Isa. 4.5,6. Cap. 21.3.

16. Nu* le va mai fi foame, nu le va
mai fi sete; nu-i va mai dogori nici**
soarele, nici vreo altã arºiþã.

*Isa. 49.10. **Ps. 121.6. Cap. 21.4.

17. Cãci Mielul, care stã în mijlocul
scaunului de domnie, va fi Pãstorul lor*,
îi va duce la izvoarele apelor vieþii, ºi**
Dumnezeu va ºterge orice lacrimã din
ochii lor.”

*Ps. 23.1; 36.8. Ioan 10.11,14. **Isa. 25.8. Cap. 21.4.

81. Când a rupt* Mielul pecetea a
ºaptea, s-a fãcut în cer o tãcere de

aproape o jumãtate de ceas. *Cap. 6.1.

2. ªi* am vãzut pe cei ºapte îngeri,
care stau înaintea lui Dumnezeu; ºi**
li s-au dat ºapte trâmbiþe.

*Mat. 18.10. Luca 1.19. **2 Cron. 29.25,28.

3. Apoi a venit un alt înger, care s-a
oprit în faþa altarului, cu o cãdelniþã
de aur. I s-a dat tãmâie multã, ca s-o
aducã, împreunã cu rugãciunile* tutu-
ror sfinþilor, pe altarul** de aur care
este înaintea scaunului de domnie.

*Cap. 5.8. **Exod 30.1. Cap. 6.9.

4. Fumul* de tãmâie s-a ridicat din
mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu,
împreunã cu rugãciunile sfinþilor.

*Ps. 148.2. Luca 1.10.

5. Apoi îngerul a luat cãdelniþa, a
umplut-o din focul de pe altar ºi l-a
aruncat pe pãmânt. ªi s-au* stârnit
tunete, glasuri, fulgere ºi un cutremur**
de pãmânt.

*Cap. 16.18. **2 Sam. 22.8. 1 Împ. 19.11. Fapt. 4.31.

6. ªi cei ºapte îngeri care aveau cele
ºapte trâmbiþe s-au pregãtit sã sune
din ele.
7. Îngerul dintâi a sunat din trâmbiþã. ªi*

a venit grindinã ºi foc amestecat cu sânge,
care au fost aruncate pe** pãmânt: ºi a
treia parte a pãmântului a fost ars, ºi a
treia parte din† copaci au fost arºi, ºi toatã
iarba verde a fost arsã.

*Ezec. 38.22. **Cap. 6.2. †Ezec. 2.13. Cap. 9.4.

8. Al doilea înger a sunat din trâm-
biþã. ªi* ceva ca un munte mare de foc
aprins a fost aruncat în mare: ºi** a
treia parte din mare s-a† fãcut sânge,

*Ier. 51.25. Amos 7.4. **Cap. 16.3. †Ezec. 14.19.

9. ºi* a treia parte din fãpturile care
erau în mare ºi aveau viaþã au murit, ºi
a treia parte din corãbii au pierit.

*Cap. 16.3.

10. Al treilea înger a sunat din trâm-
biþã. ªi* a cãzut din cer o stea mare,
care ardea ca o fãclie; a** cãzut peste
a treia parte din râuri ºi peste izvoa-
rele apelor. *Isa. 14.12. Cap. 9.1. **Cap. 16.4.

11. Steaua* se chema „Pelin”; ºi** a
treia parte din ape s-au prefãcut în
pelin. ªi mulþi oameni au murit din
pricina apelor, pentru cã fuseserã
fãcute amare.

*Rut 1.20. **Exod 15.23. Ier. 9.15; 23.15.

12. Al* patrulea înger a sunat din
trâmbiþã. ªi a fost lovitã a treia parte
din soare, ºi a treia parte din lunã, ºi a
treia parte din stele, pentru ca a treia
parte din ele sã fie întunecatã, ziua 
sã-ºi piardã a treia parte din lumina ei,
ºi noaptea de asemenea.

*Isa. 13.10. Amos 8.9.

13. M-am uitat ºi am* auzit un vultur
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care zbura prin mijlocul cerului ºi
zicea cu glas tare: „Vai**, vai, vai
de locuitorii pãmântului din pricina
celorlalte sunete de trâmbiþã ale celor
trei îngeri care au sã mai sune.”

*Cap. 14.6; 19.17. **Cap. 9.12; 11.14.

91. Îngerul al cincilea a sunat din
trâmbiþã. ªi* am vãzut o stea care

cãzuse din cer pe pãmânt. I s-a dat
cheia fântânii** Adâncului *Luca 10.18. 
Cap. 8.10. **Luca 8.31. Vers. 2,11. Cap. 17.8; 20.1.

2. ºi a deschis fântâna Adâncului. Din
fântânã s-a* ridicat un fum, ca fumul
unui cuptor mare. ªi soarele ºi
vãzduhul s-au întunecat de fumul
fântânii. *Ioel 2.2,10.

3. Din fum au ieºit niºte lãcuste* pe
pãmânt. ªi li s-a dat o putere, ca**
puterea pe care o au scorpionii pãmân-
tului. *Exod 10.4. Judc. 7.12. **Vers. 10.

4. Li s-a zis sã* nu vatãme iarba**
pãmântului, nici vreo verdeaþã, nici
vreun copac, ci numai pe oamenii
care n-aveau pe frunte pecetea† lui
Dumnezeu.
*Cap. 6.6; 7.3. **Cap. 8.7. Exod 12.23. Ezec. 9.4. †Cap. 7.3.

5. Li s-a dat putere nu sã-i omoare,
ci* sã-i chinuiascã cinci luni; ºi chinul
lor era cum e chinul scorpionului,
când înþeapã pe un om. *Vers. 10. Cap. 11.7.

6. În acele zile, oamenii vor cãuta*
moartea, ºi n-o vor gãsi; vor dori sã
moarã, ºi moartea va fugi de ei.

*Iov 3.21. Isa. 12.9. Ier. 8.3. Cap. 6.16.

7. Lãcustele acelea semãnau* cu niºte
cai pregãtiþi de luptã. Pe** capete
aveau un fel de cununi, care pãreau de
aur. Feþele† lor semãnau cu niºte feþe
de oameni. *Ioel 2.4. **Naum 3.17. †Dan. 7.8.

8. Aveau pãrul ca pãrul de femeie, ºi
dinþii* lor erau ca dinþii de lei. *Ioel 1.6.

9. Aveau niºte platoºe ca niºte platoºe
de fier; ºi vuietul pe care-l fãceau
aripile lor era ca* vuietul unor care
trase de mulþi cai, care se aruncã la
luptã. *Ioel 2.5-7.
10. Aveau* niºte cozi ca de scorpioni,

cu bolduri. ªi în cozile lor stãtea
puterea pe care o aveau ca sã vatãme
pe oameni cinci luni. *Vers. 5.
11. Peste ele aveau ca împãrat* pe

îngerul** Adâncului, care pe evreieºte se
cheamã Abadon, iar pe greceºte, Apolion.

*Efes. 2.2. **Vers. 1.
12. Cea dintâi* nenorocire a trecut.

Iatã cã mai vin încã douã nenorociri
dupã ea. *Cap. 8.13.

13. Îngerul al ºaselea a sunat din

trâmbiþã. ªi am auzit un glas din cele
patru coarne ale altarului de aur care
este înaintea lui Dumnezeu,
14. ºi zicând îngerului al ºaselea care

avea trâmbiþa: „Dezleagã pe cei patru
îngeri care sunt legaþi la* râul cel
mare, Eufrat!” *Cap. 16.12.

15. ªi cei patru îngeri, care stãteau
gata pentru ceasul, ziua, luna ºi anul
acela, au fost dezlegaþi, ca sã omoare a
treia parte din oameni.
16. Oºtirea* lor era în numãr de

douãzeci de mii de ori zece mii de
cãlãreþi**; le-am† auzit numãrul.

*Ps. 68.17. Dan. 7.10. **Ezec. 38.4. †Cap. 7.4.

17. ªi iatã cum mi s-au arãtat în
vedenie caii ºi cãlãreþii: aveau platoºe
ca focul, iacintul ºi pucioasa. Cape-
tele* cailor erau ca niºte capete de lei,
ºi din gurile lor ieºea foc, fum ºi
pucioasã. *1 Cron. 12.8. Isa. 5.28,29.

18. A treia parte din oameni au fost
uciºi de aceste trei urgii: de focul, de
fumul ºi de pucioasa care ieºeau din
gurile lor.
19. Cãci puterea cailor stãtea în gurile

ºi în cozile lor. Cozile* lor erau ca niºte
ºerpi cu capete, ºi cu ele vãtãmau.

*Isa. 9.15.

20. Ceilalþi oameni, care n-au fost
uciºi de aceste urgii, nu* s-au pocãit
de faptele mâinilor lor, ca sã nu se
închine dracilor** ºi idolilor† de aur,
de argint, de aramã, de piatrã ºi de
lemn, care nu pot nici sã vadã, nici sã
audã, nici sã umble.
*Deut. 31.29. **Lev. 17.7. Deut. 32.17. Ps. 106.37. 1 Cor.
10.20. †Ps. 115.4; 135.15. Dan. 5.23.

21. ªi nu s-au pocãit de uciderile lor,
nici de vrãjitoriile* lor, nici de curvia
lor, nici de furtiºagurile lor. *Cap. 22.15.

101. Apoi am vãzut un alt înger
puternic, care se cobora din cer,

învãluit într-un nor. Deasupra capului
lui era curcubeul*; faþa** lui era ca
soarele ºi picioarele† lui erau ca niºte
stâlpi de foc.

*Ezec. 1.28. **Mat. 17.2. Cap. 1.16. †Cap. 1.15.

2. În mânã þinea o cãrticicã deschisã. A
pus piciorul* drept pe mare, ºi piciorul
stâng pe pãmânt *Mat. 28.18.

3. ºi a strigat cu glas tare, cum rãcneºte
un leu. Când a strigat el, cele ºapte*
tunete au fãcut sã se audã glasurile lor.

*Cap. 8.5.

4. ªi, când au fãcut cele ºapte tunete
sã se audã glasurile lor, eram gata sã
mã apuc sã scriu; ºi am auzit din cer
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un glas care zicea: „Pecetluieºte* ce
au spus cele ºapte tunete, ºi nu scrie ce
au spus!” *Dan. 8.26; 12.4,9.

5. ªi îngerul pe care-l vãzusem stând
în picioare pe mare ºi pe pãmânt ºi-a*
ridicat mâna dreaptã spre cer 

*Exod 6.8. Dan. 12.7.

6. ºi a jurat pe Cel ce este viu în vecii
vecilor, care* a fãcut cerul ºi lucrurile
din el, pãmântul ºi lucrurile de pe el,
marea ºi lucrurile din ea, cã nu va mai
fi nici o zãbavã**,

*Neem. 9.6. Cap. 4.11; 14.7. **Dan. 12.7. Cap. 16.17.

7. ci, cã în* zilele în care îngerul al
ºaptelea va suna din trâmbiþa lui, se va
sfârºi taina lui Dumnezeu, dupã vestea
bunã vestitã de El robilor Sãi, proro-
cilor. *Cap. 11.15.

8. ªi glasul* pe care-l auzisem din
cer mi-a vorbit din nou ºi mi-a zis:
„Du-te de ia cãrticica deschisã din
mâna îngerului care stã în picioare pe
mare ºi pe pãmânt!” *Vers. 4.

9. M-am dus la înger ºi i-am cerut 
sã-mi dea cãrticica. „Ia-o*”, mi-a zis
el, „ºi mãnânc-o; ea îþi va amãrî pânte-
cele, dar în gura ta va fi dulce ca
mierea.” *Ier. 15.16. Ezec. 2.8; 3.1-3.

10. Am luat cãrticica din mâna îngerului
ºi am mâncat-o; în gura* mea a fost dulce
ca mierea, dar, dupã ce am mâncat-o, mi
s-a umplut pântecele de amãrãciune**.

*Ezec. 3.3. **Ezec. 2.10.

11. Apoi mi-au zis: „Trebuie sã
proroceºti din nou cu privire la multe
noroade, neamuri, limbi ºi împãraþi.”

111. Apoi mi s-a dat o trestie*
asemenea unei prãjini ºi mi s-a

zis: „Scoalã-te** ºi mãsoarã Templul
lui Dumnezeu, altarul ºi pe cei ce se
închinã în el.

*Ezec. 40.3. Zah. 2.1. Cap. 21.15. **Num. 23.18.

2. Dar curtea* de afarã a Templului 
las-o la o parte nemãsuratã; cãci** a
fost datã neamurilor, care vor cãlca†
în picioare sfânta cetate patruzeci†† ºi
douã de luni. *Ezec. 40.17,20. 
**Ps. 79.1. Luca 21.24. †Dan. 8.10. ††Cap. 13.5.

3. Voi da celor doi martori* ai mei sã
proroceascã**, îmbrãcaþi în saci, o†
mie douã sute ºaizeci de zile.

*Cap. 20.4. **Cap. 19.10. †Cap. 12.6.

4. Aceºtia sunt cei doi* mãslini ºi
cele douã sfeºnice, care stau înaintea
Domnului pãmântului.

*Ps. 52.8. Ier. 11.16. Zah. 4.3,11,14.

5. Dacã umblã cineva sã le facã rãu, le
iese din gurã un foc*, care mistuie pe

vrãjmaºii lor; ºi, dacã** vrea cineva sã
le facã rãu, trebuie sã piarã în felul
acesta. *2 Împ. 1.10,12. 
Ier. 1.10; 5.14. Ezec. 43.3. Osea 6.5. **Num. 16.29.

6. Ei au* putere sã închidã cerul, ca
sã nu cadã ploaie în zilele prorociei
lor; ºi au** putere sã prefacã apele în
sânge ºi sã loveascã pãmântul cu
orice fel de urgie, ori de câte ori vor
voi. *1 Împ. 17.1. Iac. 5.16,17. **Exod 7.19.

7. Când îºi vor* isprãvi mãrturisirea
lor, fiara**, care se ridicã din† Adânc,
va†† face rãzboi cu ei, îi va birui ºi-i
va omorî. *Luca 13.32. 
**Cap. 13.1,11; 17.8. †Cap. 9.2. ††Dan. 7.21. Zah. 14.2.

8. ªi trupurile lor moarte vor zãcea în
piaþa cetãþii* celei mari, care, în înþeles
duhovnicesc, se cheamã „Sodoma” ºi
„Egipt”, unde** a fost rãstignit ºi
Domnul lor.

*Cap. 14.8; 17.1,5; 18.10. **Evr. 13.12. Cap. 18.24.

9. ªi* oameni din orice norod, din
orice seminþie, de orice limbã ºi de
orice neam vor sta trei zile ºi jumãtate
ºi vor privi trupurile lor moarte ºi**
nu vor da voie ca trupurile lor moarte
sã fie puse în mormânt.

*Cap. 17.15. **Ps. 79.2,3.

10. ªi* locuitorii de pe pãmânt se vor
bucura ºi se vor veseli de ei; ºi îºi vor
trimite daruri** unii altora, pentru cã†
aceºti doi proroci chinuiserã pe locui-
torii pãmântului.

*Cap. 12.12; 13.8. **Est. 9.19,22. †Cap. 16.10.

11. Dar*, dupã cele trei zile ºi jumãtate,
duhul** de viaþã de la Dumnezeu a intrat
în ei ºi s-au ridicat în picioare, ºi o mare
fricã a apucat pe cei ce i-au vãzut.

*Vers. 9. **Ezec. 37.5,9,10,14.

12. ªi au auzit din cer un glas tare,
care le zicea: „Suiþi-vã aici!” ªi* s-au
suit într-un nor** spre cer; iar† vrãj-
maºii lor i-au vãzut.
*Isa. 14.13. Cap. 12.5. **Isa. 60.8. Fapt. 1.9. †2 Împ. 2.1,5,7.

13. În clipa aceea s-a* fãcut un mare
cutremur de pãmânt ºi s-a prãbuºit a**
zecea parte din cetate. ªapte mii de
oameni au fost uciºi în cutremurul
acesta de pãmânt. ªi cei rãmaºi s-au
îngrozit ºi au† dat slavã Dumnezeului
cerului.

*Cap. 6.12. **Cap. 16.19. †Ios. 7.19. Cap. 14.7; 15.4.

14. A doua* nenorocire a trecut. Iatã
cã a treia nenorocire vine curând.

*Cap. 8.13; 9.12; 15.1.

15. Îngerul* al ºaptelea a sunat din
trâmbiþã. ªi** în cer s-au auzit glasuri
puternice, care ziceau: „Împãrãþia†
lumii a trecut în mâinile Domnului
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nostru ºi ale Hristosului Sãu. ªi†† El
va împãrãþi în vecii vecilor.”
*Cap. 10.7. **Isa. 27.13. Cap. 16.17; 19.6. †Cap. 12.10.
††Dan. 2.44; 7.14,18,27.

16. ªi cei* douãzeci ºi patru de bãtrâni,
care stãteau înaintea lui Dumnezeu pe
scaunele lor de domnie, s-au aruncat
cu feþele la pãmânt ºi s-au închinat lui
Dumnezeu, *Cap. 4.4; 5.8; 19.4.

17. ºi au zis: „Îþi mulþumim, Doamne
Dumnezeule atotputernice care* eºti ºi
care erai ºi care vii, cã ai pus mâna pe
puterea Ta cea mare ºi** ai început sã
împãrãþeºti. *Cap. 1.4,8; 4.8; 16.5. **Cap. 19.6.

18. Neamurile* se mâniaserã, dar a
venit mânia Ta; a venit** vremea sã
judeci pe cei morþi, sã rãsplãteºti pe
robii Tãi proroci, pe sfinþi ºi pe cei ce
se tem de Numele Tãu, mici† ºi mari,
ºi sã†† prãpãdeºti pe cei ce prãpãdesc
pãmântul!” *Vers. 2,9. **Dan. 7.9,10.
Cap. 6.10. †Cap. 19.5. ††Cap. 13.10; 18.6.

19. ªi Templul* lui Dumnezeu, care
este în cer, a fost deschis ºi s-a vãzut
chivotul legãmântului Sãu în Templul
Sãu. ªi au** fost fulgere, glasuri, tunete,
un cutremur de pãmânt ºi† o grindinã
mare. *Cap. 15.5,8. **Cap. 8.5; 16.18. †Cap. 16.21.

121. În cer s-a arãtat un semn mare:
o femeie învãluitã în soare, cu

luna sub picioare ºi cu o cununã de
douãsprezece stele pe cap.
2. Ea era însãrcinatã, þipa în durerile

naºterii ºi avea un mare chin* ca sã
nascã. *Isa. 66.7. Gal. 4.19.

3. În cer s-a mai arãtat un alt semn: iatã,
s-a vãzut un* mare balaur roºu cu** ºapte
capete, zece coarne ºi† ºapte cununi
împãrãteºti pe capete.

*Cap. 17.3. **Cap. 17.9,10. †Cap. 13.1.

4. Cu coada* trãgea dupã el a treia
parte din** stelele cerului ºi† le arunca
pe pãmânt.

Balaurul a stat înaintea†† femeii,
care stãtea sã nascã, pentru ca*† sã-i
mãnânce copilul, când îl va naºte.

*Cap. 9.10,19. **Cap. 17.18. †Dan. 8.10. ††Vers. 2.
*†Exod 1.16.

5. Ea a nãscut un fiu, un copil de
parte bãrbãteascã. El* are sã cârmu-
iascã toate neamurile cu un toiag de
fier. Copilul a fost rãpit la Dumnezeu
ºi la scaunul Lui de domnie.

*Ps. 2.9. Cap. 2.27; 19.15.

6. ªi femeia* a fugit în pustiu, într-un
loc pregãtit de Dumnezeu, ca sã fie

hrãnitã acolo o** mie douã sute ºaizeci
de zile. *Vers. 4. **Cap. 11.3.

7. ªi în cer s-a fãcut un rãzboi.
Mihail* ºi îngerii lui s-au luptat cu**
balaurul. ªi balaurul cu îngerii lui s-au
luptat ºi ei, *Dan. 10.13,21; 12.1. **Vers. 3. Cap. 20.2.

8. dar n-au putut birui; ºi locul lor nu
li s-a mai gãsit în cer.
9. ªi balaurul cel mare, ºarpele cel

vechi*, numit diavolul ºi Satana, acela
care** înºalã întreaga lume, a fost†
aruncat pe pãmânt; ºi împreunã cu el
au fost†† aruncaþi ºi îngerii lui.
*Luca 10.18. Ioan 12.31. **Gen. 3.1,4. Cap. 20.2. †Cap. 20.3.
††Cap. 9.1.

10. ªi am auzit în cer un glas tare,
care zicea: „Acum* a venit mântuirea,
puterea ºi împãrãþia Dumnezeului
nostru ºi stãpânirea Hristosului Lui;
pentru cã pârâºul fraþilor noºtri, care
zi ºi noaptea îi** pâra înaintea Dum-
nezeului nostru, a fost aruncat jos.

*Cap. 11.15; 19.1. **Iov 1.9; 2.5. Zah. 3.1.

11. Ei* l-au biruit prin sângele Mielului
ºi prin cuvântul mãrturisirii lor, ºi nu**
ºi-au iubit viaþa chiar pânã la moarte.

*Rom. 8.33,34,37; 16.20. **Luca 14.26.

12. De aceea, bucuraþi-vã*, ceruri ºi voi
care locuiþi în ceruri! Vai** de voi,
pãmânt ºi mare! Cãci diavolul s-a coborât
la voi cuprins de o mânie mare, fiindcã†
ºtie cã are puþinã vreme.”

*Ps. 96.11. Isa. 49.13. Cap. 18.20. 
**Cap. 8.13; 11.10. †Cap. 10.6.

13. Când s-a vãzut balaurul aruncat
pe pãmânt, a început sã urmãreascã
pe* femeia care nãscuse copilul de
parte bãrbãteascã. *Vers. 5.

14. ªi* cele douã aripi ale vulturului
celui mare au fost date femeii, ca** sã
zboare cu ele în† pustiu, în locul ei
unde este hrãnitã o†† vreme, vremi ºi
jumãtatea unei vremi, departe de faþa
ºarpelui.

*Exod 19.4. **Vers. 6. †Cap. 17.3. ††Dan. 7.25; 12.7.

15. Atunci ºarpele a* aruncat din gurã
apã, ca un râu, dupã femeie, ca 
s-o ia râul. *Isa. 59.19.

16. Dar pãmântul a dat ajutor femeii.
Pãmântul ºi-a deschis gura ºi a înghi-
þit râul pe care-l aruncase balaurul din
gurã.
17. ªi balaurul, mâniat pe femeie, 

s-a* dus sã facã rãzboi cu rãmãºiþa
seminþei ei, care** pãzesc poruncile
lui Dumnezeu ºi þin mãrturia† lui Isus
Hristos. *Gen. 3.15. Cap. 11.7; 13.7. 
**Cap. 14.12. †1 Cor. 2.1. 1 Ioan 5.10. Cap. 1.2,9; 6.9; 20.4.
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13 1. Apoi am stat pe nisipul mãrii.
ªi am vãzut ridicându-se din

mare o* fiarã cu** zece coarne ºi ºapte
capete; pe coarne avea zece cununi
împãrãteºti, ºi pe capete avea nume de
hulã. *Dan. 7.2,7. **Cap. 12.3; 17.3,9,12.

2. Fiara* pe care am vãzut-o semãna
cu un leopard; avea labe** ca de urs ºi
gurã ca o gurã† de leu. Balaurul 
i-a†† dat puterea lui, scaunul*† lui de
domnie†* ºi o stãpânire mare.
*Dan. 7.6. **Dan. 7.5. †Dan. 7.4. ††Cap. 12.9. *†Cap. 16.10.
†*Cap. 12.14.

3. Unul din capetele ei pãrea rãnit*
de moarte; dar rana de moarte fusese
vindecatã. ªi tot** pãmântul se mira
dupã fiarã. *Vers. 12,14. **Cap. 17.8.

4. ªi au început sã se închine balau-
rului, pentru cã dãduse puterea lui
fiarei. ªi au început sã se închine fiarei,
zicând: „Cine* se poate asemãna cu
fiara ºi cine se poate lupta cu ea?”

*Cap. 18.18.

5. I s-a dat o gurã* care rostea vorbe
mari ºi hule. ªi i s-a dat putere sã
lucreze patruzeci** ºi douã de luni.

*Dan. 7.8; 11.25,36. **Cap. 11.2; 12.6.

6. Ea ºi-a deschis gura ºi a început sã
rosteascã hule împotriva lui Dum-
nezeu, sã-I huleascã Numele, cortul*
ºi pe cei ce locuiesc în cer.

*Ioan 1.14. Col. 2.9.

7. I s-a dat sã facã* rãzboi cu sfinþii
ºi** sã-i biruie. ªi i s-a dat stãpânire
peste orice seminþie, peste orice norod,
peste orice limbã ºi peste orice neam.

*Dan. 7.21. Cap. 11.7; 12.17. **Cap. 11.18; 17.15.

8. ªi toþi locuitorii pãmântului i* se
vor închina, toþi aceia al cãror nume 
n-a fost scris, de la** întemeierea
lumii, în cartea vieþii Mielului care a
fost junghiat. *Exod 32.32. 
Dan. 12.1. Filp. 4.2. Cap. 3.5; 20.12,15; 21.27. **Cap. 17.8.

9. Cine* are urechi sã audã! *Cap. 2.7.

10. Cine* duce pe alþii în robie va
merge ºi el în robie. Cine** ucide cu
sabia trebuie sã fie ucis cu sabie. Aici†
este rãbdarea ºi credinþa sfinþilor.

*Isa. 33.1. **Gen. 9.6. Mat. 26.52. †Cap. 14.12.

11. Apoi am vãzut ridicându-se* din
pãmânt o altã fiarã, care avea douã
coarne ca ale unui miel ºi vorbea ca un
balaur. *Cap. 11.7.

12. Ea lucra cu toatã puterea fiarei
dintâi înaintea ei ºi fãcea ca pãmântul
ºi locuitorii lui sã se închine fiarei
dintâi, a* cãrei ranã de moarte fusese
vindecatã. *Vers. 3.

13. Sãvârºea* semne mari, pânã acolo**
cã fãcea chiar sã se coboare foc din cer pe
pãmânt în faþa oamenilor. 

*Deut. 13.1-3. Mat. 24.24. 2 Tes. 2.9.

Cap. 16.14. **1 Împ. 18.38. 2 Împ. 1.10,12.

14. ªi amãgea* pe locuitorii pãmântului
prin** semnele pe care i se dãduse sã le
facã în faþa fiarei. Ea a zis locuitorilor
pãmântului sã facã o icoanã fiarei care
avea rana de sabie, ºi† trãia.

*Cap. 12.9; 19.20. **2 Tes. 2.9,10. †2 Împ. 20.7.

15. I s-a dat putere sã dea suflare
icoanei fiarei, ca icoana fiarei sã
vorbeascã ºi* sã facã sã fie omorâþi
toþi cei ce nu se vor închina icoanei
fiarei. *Cap. 16.2; 19.20; 20.4.

16. ªi a fãcut ca toþi, mici ºi mari,
bogaþi ºi sãraci, slobozi ºi robi, sã*
primeascã un semn pe mâna dreaptã
sau pe frunte, *Cap. 14.9; 19.20; 20.4.

17. ºi nimeni sã nu poatã cumpãra sau
vinde fãrã sã aibã semnul acesta, adicã
numele* fiarei sau** numãrul numelui
ei. *Cap. 14.12. **Cap. 15.2.

18. Aici* e înþelepciunea. Cine are
pricepere sã socoteascã numãrul**
fiarei. Cãci† este un numãr de om. ªi
numãrul ei este ºase sute ºaizeci ºi
ºase. *Cap. 17.9. **Cap. 15.2. †Cap. 21.17.

141. Apoi m-am uitat ºi iatã cã
Mielul* stãtea pe muntele Sio-

nului; ºi împreunã cu El stãteau o**
sutã patruzeci ºi patru de mii, care†
aveau scris pe frunte Numele Sãu ºi
Numele Tatãlui Sãu.

*Cap. 5.6. **Cap. 7.4. †Cap. 7.3; 13.16.

2. ªi am auzit venind din cer un glas
ca* un vuiet de ape mari, ca vuietul
unui tunet puternic; ºi glasul pe care 
l-am auzit era ca al celor ce cântã cu
lãuta**, ºi cântau† din lãutele lor.

*Cap. 1.15; 19.6. **Cap. 5.8. †Cap. 5.9; 15.3.

3. Cântau o cântare* nouã înaintea
scaunului de domnie, înaintea celor
patru fãpturi vii ºi înaintea bãtrânilor.
ªi nimeni nu putea sã înveþe cântarea,
afarã de cei o sutã patruzeci ºi patru
de mii care fuseserã rãscumpãraþi de
pe pãmânt. *Vers. 1.

4. Ei nu s-au întinat cu femei, cãci
sunt* verguri ºi** urmeazã pe Miel
oriunde merge El. Au fost† rãscum-
pãraþi dintre oameni, ca cel dintâi
rod†† pentru Dumnezeu ºi pentru
Miel. *2 Cor. 11.2. 
**Cap. 3.4; 7.15,17; 17.14. †Cap. 5.9. ††Iac. 1.18.

5. ªi în* gura lor nu s-a gãsit minciunã,
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cãci sunt** fãrã vinã înaintea scau-
nului de domnie al lui Dumnezeu.

*Ps. 32.2. Þef. 3.13. **Efes. 5.26. Iuda 24.

6. ªi am vãzut un alt înger, care zbura*
prin mijlocul cerului cu o** Evanghelie
veºnicã, pentru ca s-o vesteascã locui-
torilor pãmântului, oricãrui† neam,
oricãrei seminþii, oricãrei limbi ºi
oricãrui norod.

*Cap. 8.13. **Efes. 3.3-11. Tit 1.2. †Cap. 13.7.

7. El zicea cu glas tare: „Temeþi-vã*
de Dumnezeu ºi daþi-I slavã, cãci a
venit ceasul judecãþii Lui; ºi închi-
naþi-vã** Celui ce a fãcut cerul ºi
pãmântul, marea ºi izvoarele apelor!”

*Cap. 1.18; 15.4. **Neem. 9.6. Ps. 33.6; 124.8; 146.5,6.
Fapt. 14.15; 17.24.

8. Apoi a urmat un alt înger, al doilea,
ºi a zis: „A* cãzut, a cãzut Babilonul,
cetatea** cea mare, care a adãpat toate
neamurile din vinul mâniei curviei
ei!” *Isa. 21.9. Ier. 51.8. Cap. 18.2. 
**Ier. 51.7. Cap. 11.8; 16.19; 17.2,5; 18.3,10,18,21; 19.2.

9. Apoi a urmat un alt înger, al treilea,
ºi a zis cu glas tare: „Dacã se închinã
cineva* fiarei ºi icoanei ei ºi primeºte
semnul ei pe frunte sau pe mânã,

*Cap. 13.14-16.

10. va bea* ºi el din vinul mâniei lui
Dumnezeu, turnat** neamestecat în†
paharul mâniei Lui; ºi va fi chinuit††
în foc*† ºi în pucioasã, înaintea
sfinþilor îngeri ºi înaintea Mielului.
*Ps. 75.8. Isa. 51.17. Ier. 25.15. **Cap. 18.6. †Cap. 16.19.
††Cap. 20.10. *†Cap. 19.20.

11. ªi fumul* chinului lor se suie în
sus în vecii vecilor. ªi nici ziua, nici
noaptea n-au odihnã cei ce se închinã
fiarei ºi icoanei ei ºi oricine primeºte
semnul numelui ei! *Isa. 34.10. Cap. 19.3.

12. Aici* este rãbdarea sfinþilor,
care** pãzesc poruncile lui Dumnezeu
ºi credinþa lui Isus.” *Cap. 13.10. **Cap. 12.17.

13. ªi am auzit un glas din cer care
zicea: „Scrie: Ferice* de acum încolo
de morþii care** mor în Domnul!”
„Da”, zice Duhul, „ei† se vor odihni
de ostenelile lor, cãci faptele lor îi
urmeazã!” *Ecl. 4.1,2. Cap. 20.6. **1 Cor. 15.18. 
1 Tes. 4.16. †2 Tes. 1.7. Evr. 4.9,10. Cap. 6.11.

14. Apoi m-am uitat ºi iatã un nor
alb; ºi pe nor ºedea Cineva care
semãna* cu un fiu al omului; pe cap
avea** o cununã de aur, iar în mânã, o
secerã ascuþitã.

*Ezec. 1.26. Dan. 7.13. Cap. 1.13. **Cap. 6.2.

15. ªi un alt înger a* ieºit din
Templu ºi striga cu glas tare Celui ce
ºedea pe nor: „Pune secera** Ta ºi

secerã, pentru cã a venit ceasul sã
seceri, ºi seceriºul pãmântului† este
copt.”
*Cap. 16.17. **Ioel 3.13. Mat. 13.39. †Ier. 51.33. Cap. 13.12.

16. Atunci Cel ce ºedea pe nor ªi-a
aruncat secera pe pãmânt. ªi pãmântul
a fost secerat.
17. ªi din Templul care este în cer a

ieºit un alt înger care avea ºi el un
cosor ascuþit.
18. ªi un alt înger, care avea stãpâ-

nire asupra focului, a ieºit* din altar ºi
a strigat cu glas tare cãtre cel ce avea
cosorul cel ascuþit: „Pune** cosorul
tãu cel ascuþit ºi culege strugurii viei
pãmântului, cãci strugurii ei sunt
copþi.” *Cap. 16.8. **Ioel 3.13.

19. ªi îngerul ºi-a aruncat cosorul pe
pãmânt, a cules via pãmântului ºi a
aruncat strugurii în teascul* cel mare
al mâniei lui Dumnezeu. *Cap. 19.15.

20. ªi teascul* a fost cãlcat în
picioare afarã** din cetate; ºi din
teasc a ieºit sânge, pânã† la zãbalele
cailor, pe o întindere de o mie ºase
sute de stadii.

*Isa. 63.3. Plân. 1.15. **Evr. 13.12. Cap. 11.8. †Cap. 19.14.

151. Apoi am* vãzut în cer un alt
semn mare ºi minunat: ºapte**

îngeri care aveau ºapte urgii, cele din
urmã, cãci† cu ele s-a isprãvit mânia
lui Dumnezeu.

*Cap. 12.1,3. **Cap. 16.1; 21.9. †Cap. 14.10.

2. ªi am vãzut ca o* mare de sticlã
amestecatã** cu foc; ºi† pe marea de
sticlã, cu†† lãutele lui Dumnezeu în
mânã, stãteau biruitorii fiarei, ai icoanei
ei ºi ai numãrului numelui ei.
*Cap. 4.6; 21.18. **Mat. 3.11. †Cap. 13.15-17. ††Cap. 5.8; 14.2.

3. Ei cântau cântarea* lui Moise, robul
lui Dumnezeu, ºi cântarea Mielului. ªi
ziceau: „Mari** ºi minunate sunt
lucrãrile Tale, Doamne Dumnezeule
atotputernice! Drepte† ºi adevãrate
sunt cãile Tale, Împãrate al neamu-
rilor! *Exod 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.

4. Cine* nu se va teme, Doamne, ºi
cine nu va slãvi Numele Tãu? Cãci
numai Tu eºti sfânt, ºi toate**
neamurile vor veni ºi se vor închina
înaintea Ta, pentru cã judecãþile Tale
au fost arãtate!”

*Exod 15.14-16. Ier. 10.7. **Isa. 66.23.

5. Dupã aceea, am vãzut deschizându-se
în cer Templul* cortului mãrturiei.

*Num. 1.50. Cap. 11.19.

6. ªi* din Templu au ieºit cei ºapte
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îngeri care þineau cele ºapte urgii. Erau
îmbrãcaþi** în in curat, strãlucitor ºi
erau încinºi împrejurul pieptului cu
brâie de aur.

*Vers. 1. **Exod 28.6,8. Ezec. 44.17,18. Cap. 1.13.

7. ªi* una din cele patru fãpturi vii a
dat celor ºapte îngeri ºapte potire de
aur pline de mânia lui Dumnezeu,
care** este viu în vecii vecilor.

*Cap. 4.6. **1 Tes. 1.9. Cap. 4.9; 10.6.

8. ªi Templul* s-a umplut de fum,
din** slava lui Dumnezeu ºi a puterii
Lui. ªi nimeni nu putea sã intre în
Templu, pânã se vor sfârºi cele ºapte
urgii ale celor ºapte îngeri.
*Exod 40.34. 1 Împ. 8.10. 2 Cron. 5.14. Isa. 6.4. **2 Tes. 1.9.

161. ªi am auzit un glas tare care
venea din Templu ºi care zicea

celor* ºapte îngeri: „Duceþi-vã ºi
vãrsaþi pe pãmânt cele ºapte potire ale
mâniei** lui Dumnezeu!”

*Cap. 15.1. **Cap. 14.10; 15.7.

2. Cel dintâi s-a dus ºi a vãrsat potirul
lui pe* pãmânt. ªi o ranã rea ºi
dureroasã a lovit** pe oamenii care†
aveau semnul fiarei ºi care†† se
închinau icoanei ei.

*Cap. 8.7. **Exod 9.9-11. †Cap. 13.16,17. ††Cap. 13.14.
3. Al doilea a vãrsat potirul lui în*

mare. ªi marea s-a** fãcut sânge, ca
sângele unui om mort. ªi† a murit
orice fãpturã vie, chiar ºi tot ce era în
mare. *Cap. 8.8. **Exod 7.17,20. †Cap. 8.9.
4. Al treilea a vãrsat potirul lui în*

râuri ºi în izvoarele apelor. ªi apele 
s-au** fãcut sânge. *Cap. 8.10. **Exod 7.20.
5. ªi am auzit pe îngerul apelor

zicând: „Drept* eºti Tu, Doamne,
care** eºti ºi care erai! Tu eºti sfânt,
pentru cã ai judecat în felul acesta.

*Cap. 15.3. **Cap. 1.4,8; 4.8; 11.17.
6. Fiindcã aceºtia au* vãrsat sângele

sfinþilor** ºi al prorocilor, le-ai dat ºi
Tu sã bea sânge†. ªi sunt vrednici.”
*Mat. 23.34,35. Cap. 13.15. **Cap. 11.18; 18.20. †Isa. 49.26.
7. ªi am auzit altarul zicând: „Da,

Doamne* Dumnezeule atotputernice,
adevãrate** ºi drepte sunt judecãþile
Tale!” *Cap. 15.3. **Cap. 13.10; 14.10; 19.2.
8. Al patrulea a vãrsat potirul lui

peste* soare. ªi** soarelui i s-a dat sã
dogoreascã pe oameni cu focul lui.

*Cap. 8.12. **Cap. 9.17,18; 14.18.
9. ªi oamenii au fost dogoriþi de o

arºiþã mare ºi au* hulit Numele Dum-
nezeului care are stãpânire peste aceste
urgii ºi** nu s-au pocãit ca sã-I† dea
slavã.

*Vers. 11,21. **Dan. 5.22,23. Cap. 9.20. †Cap. 11.13; 14.7.

10. Al cincilea a vãrsat potirul lui
peste* scaunul de domnie al fiarei.
ªi** împãrãþia fiarei a fost acoperitã
de întuneric. Oamenii îºi† muºcau
limbile de durere.

*Cap. 13.2. **Cap. 9.2. †Cap. 11.10.

11. ªi au* hulit pe Dumnezeul
cerului, din pricina durerilor lor ºi din
pricina rãnilor** lor rele, ºi† nu s-au
pocãit de faptele lor.

*Vers. 9,21. **Vers. 2. †Vers. 9.

12. Al ºaselea a vãrsat potirul lui
peste* râul cel mare, Eufrat. ªi** apa
lui a secat, ca† sã fie pregãtitã calea
împãraþilor care au sã vinã din rãsãrit.
*Cap. 9.14. **Ier. 50.38; 51.36. †Isa. 41.2,25.

13. Apoi am vãzut ieºind din gura
balaurului* ºi din gura fiarei, ºi din gura
prorocului mincinos** trei duhuri necu-
rate†, care semãnau cu niºte broaºte.

*1 Ioan 4.1-3. **Cap. 12.3,9. †Cap. 19.20; 20.10.

14. Acestea sunt* duhuri de draci,
care fac** semne nemaipomenite ºi
care se duc la împãraþii pãmântului
întreg†, ca sã-i strângã pentru rãzboiul††
zilei celei mari a Dumnezeului celui
Atotputernic. –
*1 Tim. 4.1. Iac. 3.15. **2 Tes. 2.9. Cap. 13.13,14; 19.20.
†Luca 2.1. ††Cap. 17.14; 19.19; 20.8.

15. „Iatã*, Eu vin ca un hoþ. Ferice de
cel ce vegheazã ºi îºi pãzeºte hainele,
ca** sã nu umble gol ºi sã i se vadã
ruºinea!” – *Mat. 24.43. 
1 Tes. 5.2. 2 Pet. 3.10. Cap. 3.3. **2 Cor. 5.3. Cap. 3.4,18.

16. Duhurile* cele rele i-au strâns în
locul care pe evreieºte se cheamã
Armaghedon. *Cap. 19.19.

17. Al ºaptelea a vãrsat potirul lui în
vãzduh. ªi din Templu, din scaunul de
domnie, a ieºit un glas tare, care zicea:
„S-a* isprãvit!” *Cap. 21.6.

18. ªi au urmat* fulgere, glasuri,
tunete, ºi s-a** fãcut un mare cutre-
mur de pãmânt, aºa de tare, cum†, de
când este omul pe pãmânt, n-a fost un
cutremur aºa de mare.

*Cap. 4.5; 8.5; 11.19. **Cap. 11.13. †Dan. 12.1.

19. Cetatea* cea mare a fost împãrþitã
în trei pãrþi, ºi cetãþile neamurilor 
s-au prãbuºit. ªi Dumnezeu ªi-a**
adus aminte de Babilonul cel mare, ca
sã-i† dea potirul de vin al furiei mâniei
Lui. *Cap. 14.8; 
17.18. **Cap. 18.5. †Isa. 51.17,22. Ier. 25.15,16. Cap. 14.10.

20. Toate* ostroavele au fugit, ºi mun-
þii nu s-au mai gãsit. *Cap. 6.14.

21. O* grindinã mare, ale cãrei boabe
cântãreau aproape un talant, a cãzut
din cer peste oameni. ªi oamenii** au
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hulit pe Dumnezeu, din pricina urgiei†
grindinei, pentru cã aceastã urgie era
foarte mare.

*Cap. 11.19. **Vers. 9,11. †Exod 9.23-25.

17 1. Apoi, unul* din cei ºapte îngeri
care þineau cele ºapte potire a

venit de a vorbit cu mine ºi mi-a zis:
„Vino sã-þi** arãt judecata curvei† celei
mari, care†† ºade pe ape mari.

*Cap. 21.9. **Cap. 16.19; 18.16,17,19.
†Naum 3.4. Cap. 19.2. ††Ier. 51.13. Vers. 15.

2. Cu* ea au curvit împãraþii pãmân-
tului; ºi locuitorii pãmântului s-au**
îmbãtat de vinul curviei ei!”

*Cap. 18.3. **Ier. 51.7. Cap. 14.8; 18.3.

3. ªi m-a dus, în Duhul, într-un*
pustiu. ªi am vãzut o femeie ºezând
pe** o fiarã de culoare stacojie, plinã
cu nume† de hulã, ºi†† avea ºapte
capete ºi zece*† coarne.
*Cap. 12.6,14. **Cap. 12.3. †Cap. 13.1. ††Vers. 9. *†Vers. 12.

4. Femeia aceasta era* îmbrãcatã cu
purpurã ºi stacojiu; era împodobitã**
cu aur, cu pietre scumpe ºi cu mãrgã-
ritare. Þinea† în mânã un potir de aur
plin†† de spurcãciuni ºi de necurãþiile
curviei ei. *Cap. 18.12,16. 
**Dan. 11.38. †Ier. 51.7. Cap. 18.6. ††Cap. 14.8.

5. Pe frunte purta scris un nume,
o tainã*: „Babilonul cel** mare,
mama† curvelor ºi spurcãciunilor
pãmântului.” *2 Tes. 2.7. 
**Cap. 11.8; 14.8; 16.10; 18.2,10,21. †Cap. 18.9; 19.2.

6. ªi am vãzut pe* femeia aceasta,
îmbãtatã de** sângele sfinþilor ºi de
sângele mucenicilor† lui Isus. Când
am vãzut-o, m-am mirat minune mare.

*Cap. 18.24. **Cap. 13.15; 16.6. †Cap. 6.9,10; 12.11.

7. ªi îngerul mi-a zis: „De ce te miri?
Îþi voi spune taina acestei femei ºi a
fiarei care o poartã ºi care are cele
ºapte capete ºi cele zece coarne.
8. Fiara pe care ai vãzut-o era, ºi nu

mai este. Ea are* sã se ridice din
Adânc ºi are sã** se ducã la pierzare.
ªi locuitorii pãmântului, ale† cãror
nume n-au fost scrise de la înteme-
ierea lumii în Cartea Vieþii, se†† vor
mira când vor vedea cã fiara era, nu
mai este, ºi va veni. – *Cap. 11.7; 
13.1. **Vers. 11. Cap. 13.10. †Cap. 13.3. ††Cap. 13.8.
9. Aici* este mintea plinã de înþelep-

ciune. – Cele** ºapte capete sunt ºapte
munþi pe care ºade femeia.

*Cap. 13.18. **Cap. 13.1.
10. Sunt ºi ºapte împãraþi: cinci au

cãzut, unul este, celãlalt n-a venit încã,
ºi când va veni, el va rãmâne puþinã
vreme.

11. ªi fiara, care era, ºi nu mai este, ea
însãºi este al optulea împãrat: este din
numãrul celor ºapte, ºi* merge la pierzare.

*Vers. 8.

12. Cele* zece coarne pe care le-ai
vãzut sunt zece împãraþi, care n-au
primit încã împãrãþia, ci vor primi
putere împãrãteascã timp de un ceas
împreunã cu fiara.

*Dan. 7.20. Zah. 1.18,19,21. Cap. 13.1.

13. Toþi au acelaºi gând ºi dau fiarei
puterea ºi stãpânirea lor.
14. Ei* se vor rãzboi cu Mielul; dar

Mielul îi va birui, pentru cã** El este
Domnul domnilor ºi Împãratul împã-
raþilor. ªi† cei chemaþi, aleºi ºi credin-
cioºi, care sunt cu El, de asemenea, îi
vor birui.” *Cap. 16.14; 19.19. **Deut. 10.17. 
1 Tim. 6.15. Cap. 19.16. †Ier. 50.44,45. Cap. 14.4.

15. Apoi mi-a zis: „Apele* pe care
le-ai vãzut, pe care ºade curva, sunt**
noroade, gloate, neamuri ºi limbi.

*Isa. 8.7. Vers. 1. **Cap. 13.7.

16. Cele zece coarne pe care le-ai
vãzut ºi fiara vor* urî pe curvã, o vor
pustii ºi o vor lãsa goalã**. Carnea 
i-o vor mânca ºi o† vor arde cu foc.
*Ier. 50.41,42. Cap. 16.12. **Ezec. 16.37-44. Cap. 18.16.
†Cap. 18.8.

17. Cãci* Dumnezeu le-a pus în
inimã sã-I aducã la îndeplinire planul
Lui: sã se învoiascã pe deplin ºi sã dea
fiarei stãpânirea lor împãrãteascã,
pânã** se vor îndeplini cuvintele lui
Dumnezeu. *2 Tes. 2.11. **Cap. 10.7.

18. ªi femeia pe care ai vãzut-o este*
cetatea cea mare, care** are stãpânire
peste împãraþii pãmântului.”

*Cap. 16.19. **Cap. 12.4.

181. Dupã* aceea, am vãzut cobo-
rându-se din cer un alt înger,

care avea o mare putere; ºi** pãmântul
s-a luminat de slava lui.

*Cap. 17.1. **Ezec. 43.2.

2. El a strigat cu glas tare ºi a zis:
„A* cãzut, a cãzut Babilonul cel mare!
A** ajuns un locaº al dracilor, o
închisoare a oricãrui duh necurat, o
închisoare† a oricãrei pãsãri necurate
ºi urâte;
*Isa. 13.19; 21.9. Ier. 51.8. Cap. 14.8. **Isa. 13.21; 21.8;
34.14. Ier. 50.39; 51.37. †Isa. 14.23; 34.11. Marc. 5.2,3.

3. pentru cã toate neamurile au* bãut din
vinul mâniei curviei ei, ºi împãraþii
pãmântului au curvit cu ea, ºi negus-
torii** pãmântului s-au îmbogãþit prin
risipa desfãtãrii ei.”

*Cap. 14.8; 17.2. **Isa. 47.15. Vers. 11,15. 
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4. Apoi am auzit din cer un alt glas,
care zicea: „Ieºiþi* din mijlocul ei,
poporul Meu, ca sã nu fiþi pãrtaºi la
pãcatele ei ºi sã nu fiþi loviþi cu
urgiile ei! *Isa. 48.20; 52.11. Ier. 50.8;  
51.6,45. 2 Cor. 6.17.

5. Pentru cã* pãcatele ei s-au îngrã-
mãdit ºi au ajuns pânã în cer; ºi
Dumnezeu** ªi-a adus aminte de
nelegiuirile ei.

*Gen. 18.20,21. Ier. 51.9. Iona 1.2. **Cap. 16.19.

6. Rãsplãtiþi-i* cum v-a rãsplãtit ea ºi
întoarceþi-i de douã ori cât faptele ei.
Turnaþi-i** îndoit în potirul în care a
amestecat† ea! *Ps. 137.8. Ier. 50.15,19; 
51.24,49. 2 Tim. 4.14. Cap. 13.10. **Cap. 14.10. †Cap. 16.19.

7. Pe cât* s-a slãvit pe sine însãºi ºi
s-a desfãtat în risipã, pe atât daþi-i
chin ºi tânguire! Pentru cã zice în
inima ei: „ªed ca împãrãteasã**, nu
sunt vãduvã ºi nu voi ºti ce este
tânguirea!” *Ezec. 28.2, etc. **Isa. 47.7,8. Þef. 2.15.

8. Tocmai pentru aceea, într-o*
singurã zi vor veni urgiile ei: moartea,
tânguirea ºi foametea. ªi va fi arsã de
tot în** foc, pentru cã† Domnul
Dumnezeu, care a judecat-o, este tare.

*Isa. 47.9. Vers. 10. **Cap. 17.16. †Ier. 50.34. Cap. 11.17.

9. ªi împãraþii* pãmântului, care au
curvit ºi s-au dezmierdat în risipã cu ea,
când** vor vedea fumul arderii ei, o† vor
plânge ºi o vor boci. *Ezec. 26.16,17. 
Vers. 3. Cap. 17.2. **Ier. 50.46. †Vers. 18. Cap. 19.3.

10. Ei vor sta departe, de fricã sã nu
cadã în chinul ei, ºi vor zice: „Vai*!
Vai! Babilonul, cetatea cea mare,
cetatea cea tare! Într-o** clipã þi-a
venit judecata!” –

*Isa. 21.9. Cap. 14.8. **Vers. 17,19.

11. Negustorii* pãmântului o plâng ºi
o jelesc, pentru cã nimeni nu le mai
cumpãrã marfa: *Ezec. 27.27-36. Vers. 3.

12. marfã* de aur, de argint, de pietre
scumpe, de mãrgãritare, de in subþire,
de purpurã, de mãtase ºi de stacojiu;
nici feluritele lor soiuri de lemn de tiin,
tot felul de vase de fildeº, tot felul de
vase de lemn foarte scump, de aramã,
de fier ºi de marmurã; *Cap. 17.4.

13. nici scorþiºoara, nici mirodeniile, nici
miroznele, nici mirul, nici tãmâia, nici
vinul, nici untdelemnul, nici fãina bunã de
tot, nici grâul, nici boii, nici oile, nici caii,
nici cãruþele, nici robii, nici sufletele*
oamenilor. *Ezec. 27.13.

14. ªi roadele atât de dorite sufletului tãu
s-au dus de la tine. Toate lucrurile alese,

strãlucite sunt pierdute pentru tine ºi nu le
vei mai gãsi.
15. Cei ce fac negoþ* cu aceste lu-

cruri, care s-au îmbogãþit de pe urma
ei, vor sta departe de ea, de frica chi-
nului ei. Vor plânge, se vor tângui

*Vers. 3,11.

16. ºi vor zice: „Vai! Vai! Cetatea cea
mare, care* era îmbrãcatã cu in foarte
subþire, cu purpurã ºi cu stacojiu, care
era împodobitã cu aur, cu pietre
scumpe ºi cu mãrgãritare! *Cap. 17.4.

17. Atâtea bogãþii într-un* ceas s-au
prãpãdit!” – ªi** toþi cârmacii, toþi cei
ce merg cu corabia pe mare, marinarii
ºi toþi cei ce câºtigã din mare stãteau
departe; *Vers. 10. **Isa. 23.14. Ezec. 27.29.

18. ºi*, când au vãzut fumul arderii
ei, strigau: „Care** cetate era ca
cetatea cea mare?”

*Ezec. 27.30,31. Vers. 9. **Cap. 13.4.

19. ªi îºi aruncau* þãrânã în cap,
plângeau, se tânguiau, þipau ºi ziceau:
„Vai! Vai! Cetatea cea mare, al cãrei
belºug de scumpeturi a îmbogãþit pe
toþi cei ce aveau corãbii pe mare,
într-o clipã** a fost prefãcutã într-un
pustiu!”

*Ios. 7.6. 1 Sam. 4.12. Iov 2.12. Ezec. 27.30. **Vers. 8.

20. „Bucurã-te de ea, cerule*! Bucu-
raþi-vã ºi voi, sfinþilor, apostolilor ºi
prorocilor! Pentru cã** Dumnezeu v-a
fãcut dreptate ºi a judecat-o.”

*Isa. 44.23; 49.13. Ier. 51.48. **Luca 11.49,50. Cap. 19.2.

21. Atunci un înger puternic a ridicat
de jos o piatrã ca o mare piatrã de
moarã, a aruncat-o în mare ºi a zis:
„Cu* aºa repeziciune va fi aruncat
Babilonul, cetatea cea mare, ºi nu**
va mai fi gãsit! *Ier. 51.64. **Cap. 12.8; 16.20.

22. ªi* nu se va mai auzi în tine nici
sunet de lãute, nici cântece din
instrumente, nici cântãtori din fluiere,
nici cântãtori din trâmbiþe; nu se va
mai gãsi la tine nici un meºter în vreun
meºteºug oarecare. Nu se va mai auzi
în tine vuietul morii.

*Isa. 24.8. Ier. 7.34; 16.9; 25.10. Ezec. 26.13.

23. Lumina* lãmpii nu va mai lumina
în tine ºi nu se va mai auzi în tine
glasul mirelui** ºi al miresei – pentru
cã negustorii† tãi erau mai marii
pãmântului, pentru cã†† toate neamu-
rile au fost amãgite de vrãjitoria ta 
*Ier. 25.10. **Ier. 7.34; 16.9; 25.10; 33.11. †Isa. 23.8. 
††2 Împ. 9.22. Naum 3.4. Cap. 17.2,5.

24. ºi pentru cã* acolo a fost gãsit
sângele prorocilor, ºi al sfinþilor, ºi al
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tuturor celor ce au fost înjunghiaþi**
pe pãmânt.” *Cap. 17.6. **Ier. 51.49.

191. Dupã aceea, am auzit* în cer ca
un glas puternic de gloatã multã

care zicea: „Aleluia! A Domnului, Dum-
nezeului nostru, este mântuirea**,
slava, cinstea ºi puterea!

*Cap. 11.15. **Cap. 4.11; 7.10,12; 12.10.

2. Pentru cã judecãþile Lui sunt
adevãrate* ºi drepte. El a judecat pe
curva cea mare, care strica pãmântul
cu curvia ei, ºi a rãzbunat** sângele
robilor Sãi din mâna ei.”

*Cap. 15.3; 16.7. **Deut. 32.43. Cap. 6.10; 18.20.

3. ªi au zis a doua oarã: „Aleluia!...
Fumul* ei se ridicã în sus în vecii
vecilor!” *Isa. 34.10. Cap. 14.11; 18.9,18.

4. ªi cei* douãzeci ºi patru de bãtrâni,
ºi cele patru fãpturi vii s-au aruncat la
pãmânt ºi s-au închinat lui Dumnezeu,
care ºedea pe scaunul de domnie. ªi au
zis: „Amin**! Aleluia!” *Cap. 4.4,6,10; 
5.14. **1 Cron. 16.36. Neem. 5.13; 8.6. Cap. 5.14.

5. ªi, din scaunul de domnie a ieºit un
glas care zicea: „Lãudaþi* pe Dumnezeul
nostru, toþi robii Lui, voi care vã temeþi de
El, mici ºi** mari!”

*Ps. 134.1; 135.1. **Cap. 11.18; 20.12.

6. ªi* am auzit, ca un glas de gloatã
multã, ca vuietul unor ape multe, ca
bubuitul unor tunete puternice, care
zicea: „Aleluia! Domnul** Dumnezeul
nostru cel atotputernic a început sã
împãrãþeascã.

*Ezec. 1.24; 43.2. Cap. 14.2. **Cap. 11.15,17; 12.10; 21.22.

7. Sã ne bucurãm, sã ne veselim ºi
sã-I dãm slavã! Cãci a* venit nunta
Mielului; soþia Lui s-a pregãtit

*Mat. 22.2; 25.10. 2 Cor. 11.2. Efes. 5.32. Cap. 21.2,9.

8. ºi i s-a dat* sã se îmbrace cu in
subþire, strãlucitor ºi curat.” (Inul**
subþire sunt faptele neprihãnite ale
sfinþilor.)

*Ps. 45.13,14. Ezec. 16.10. Cap. 3.18. **Ps. 132.9.

9. Apoi mi-a zis: „Scrie: Ferice* de cei
chemaþi la ospãþul nunþii Mielului!”
Apoi mi-a zis: „Acestea** sunt adevã-
ratele cuvinte ale lui Dumnezeu!”

*Mat. 22.2,3. Luca 14.15,16. **Cap. 21.5; 22.6.

10. ªi m-am* aruncat la picioarele lui
ca sã mã închin lui. Dar el mi-a zis:
„Fereºte-te** sã faci una ca aceasta!
Eu sunt un împreunã-slujitor cu tine ºi
cu fraþii tãi care† pãstreazã mãrturia
lui Isus. Lui Dumnezeu închinã-te!

(Cãci mãrturia lui Isus este duhul
prorociei.)” *Cap. 22.8. 
**Fapt. 10.26; 14.14,15. Cap. 22.9. †1 Ioan 5.10. Cap. 12.17.

11. Apoi* am vãzut cerul deschis, ºi
iatã cã s-a arãtat un** cal alb! Cel ce
stãtea pe el se cheamã „Cel credin-
cios†” ºi „Cel adevãrat”, ºi El judecã††
ºi Se luptã cu dreptate.

*Cap. 15.5. **Cap. 6.2. †Cap. 3.14. ††Isa. 11.4.

12. Ochii* Lui erau ca para focului;
capul** îl avea încununat cu multe
cununi împãrãteºti ºi† purta un nume
scris pe care nimeni nu-l ºtie, decât
numai El singur.

*Cap. 1.14; 2.18. **Cap. 6.2. †Vers. 16. Cap. 2.17. 

13. Era* îmbrãcat cu o hainã înmuiatã
în sânge. Numele Lui este: „Cuvântul**
lui Dumnezeu.”

*Isa. 63.2,3. **Ioan 1.1. 1 Ioan 5.7.

14. Oºtile* din cer Îl urmau cãlare pe
cai albi, îmbrãcate** cu in subþire, alb
ºi curat. *Cap. 14.20. **Mat. 28.3. Cap. 4.4; 7.9.

15. Din* gura Lui ieºea o sabie
ascuþitã, ca sã loveascã neamurile cu
ea, pe care** le va cârmui cu un toiag
de fier. ªi† va cãlca cu picioarele
teascul vinului mâniei aprinse a atot-
puternicului Dumnezeu.
*Isa. 11.4. 2 Tes. 2.8. Cap. 1.16. Vers. 21. **Ps. 2.9. Cap. 2.27;
12.5. †Isa. 63.3. Cap. 14.19,20.

16. Pe hainã ºi pe coapsã avea* scris
numele acesta: „Împãratul** împãra-
þilor ºi Domnul domnilor.”

*Vers. 12. **Dan. 2.47. 1 Tim. 6.15. Cap. 17.11.

17. Apoi am vãzut un înger care stãtea
în picioare în soare. El a strigat cu glas
tare ºi a zis tuturor* pãsãrilor care
zburau prin mijlocul cerului: „Veniþi**,
adunaþi-vã la ospãþul cel mare al lui
Dumnezeu, *Vers. 21. **Ezec. 39.17.

18. ca* sã mâncaþi carnea împãraþilor,
carnea cãpitanilor, carnea celor viteji,
carnea cailor ºi a cãlãreþilor ºi carnea
a tot felul de oameni, slobozi ºi robi,
mici ºi mari!” *Ezec. 39.18,20.

19. ªi* am vãzut fiara ºi pe împãraþii
pãmântului ºi oºtile lor adunate ca sã
facã rãzboi cu Cel ce ºedea cãlare pe
cal ºi cu oastea Lui. *Cap. 16.16; 17.13,14.

20. ªi* fiara a fost prinsã. ªi, împreunã
cu ea, a fost prins prorocul mincinos
care fãcuse înaintea ei semnele cu care
amãgise pe cei ce primiserã semnul
fiarei ºi** se închinaserã icoanei ei.
Amândoi aceºtia† au fost aruncaþi de
vii în iazul de foc care†† arde cu
pucioasã. *Cap. 16.13,14. 
**Cap. 13.12,15. †Dan. 7.11. Cap. 20.10. ††Cap. 14.10; 21.8.
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21. Iar ceilalþi au fost uciºi* cu sabia
care ieºea din gura Celui ce ºedea
cãlare pe cal. ªi toate** pãsãrile s-au†
sãturat din carnea lor.

*Vers. 15. **Vers. 17,18. †Cap. 17.16.

201. Apoi am vãzut coborându-se
din cer un înger care* þinea în

mânã cheia Adâncului ºi un lanþ mare.
*Cap. 1.18; 9.1.

2. El a pus mâna pe balaur*, pe ºar-
pele cel vechi, care este diavolul ºi Sa-
tana, ºi l-a legat pentru o mie de ani.

*2 Pet. 2.2,4. Iuda 6. Cap. 12.9.

3. L-a aruncat în Adânc, l-a închis
acolo ºi a pecetluit* intrarea deasupra
lui, ca** sã nu mai înºele neamurile,
pânã se vor împlini cei o mie de ani.
Dupã aceea trebuie sã fie dezlegat
pentru puþinã vreme.

*Dan. 6.17. **Vers. 8. Cap. 16.14,16. 

4. ªi am vãzut niºte scaune* de
domnie; ºi celor ce au ºezut pe ele li
s-a dat judecata**. ªi am vãzut sufle-
tele† celor ce li se tãiase capul din
pricina mãrturiei lui Isus ºi din pricina
Cuvântului lui Dumnezeu, ºi ale celor
ce†† nu se închinaserã fiarei ºi icoanei
ei*† ºi nu primiserã semnul ei pe
frunte ºi pe mânã. Ei au înviat ºi au†*
împãrãþit cu Hristos o mie de ani.
*Dan. 7.9,22,27. Mat. 19.28. Luca 22.30. **1 Cor. 6.2,3.
†Cap. 6.9. ††Cap. 13.12. *†Cap. 13.15,16. †*Rom. 8.17.
2 Tim. 2.12. Cap. 5.10.

5. Ceilalþi morþi n-au înviat pânã nu
s-au sfârºit cei o mie de ani. Aceasta
este întâia înviere.
6. Fericiþi ºi sfinþi sunt cei ce au parte

de întâia înviere! Asupra lor a doua
moarte* n-are nici o putere; ci vor fi
preoþi** ai lui Dumnezeu ºi ai lui
Hristos ºi† vor împãrãþi cu El o mie de
ani. *Cap. 2.11; 
21.8. **Isa. 61.6. 1 Pet. 2.9. Cap. 1.6; 5.10. †Vers. 4.
7. Când se vor împlini cei o mie de

ani, Satana* va fi dezlegat *Vers. 2.

8. ºi va ieºi din temniþa lui, ca sã*
înºele neamurile care sunt în cele
patru colþuri ale pãmântului, pe Gog**
ºi pe Magog, ca sã-i† adune pentru
rãzboi. Numãrul lor va fi ca nisipul
mãrii. *Vers. 3,10. **Ezec. 38.2; 39.1. †Cap. 16.14.
9. ªi* ei s-au suit pe faþa pãmântului,

ºi au înconjurat tabãra sfinþilor ºi
cetatea preaiubitã. Dar din cer s-a
coborât un foc care i-a mistuit.

*Isa. 8.8. Ezec. 38.9,16.

10. ªi* diavolul, care-i înºela, a fost
aruncat în iazul de foc ºi de pucioasã,
unde** este fiara ºi prorocul mincinos.

ªi vor fi munciþi† zi ºi noapte în vecii
vecilor. *Vers. 8. **Cap. 19.20. †Cap. 14.10,11.

11. Apoi am vãzut un scaun de
domnie mare ºi alb, ºi pe Cel ce ºedea
pe el. Pãmântul ºi cerul au* fugit
dinaintea Lui ºi** nu s-a mai gãsit loc
pentru ele. *2 Pet. 3.7,10,11. Cap. 21.1. **Dan. 2.35.

12. ªi am vãzut pe morþi, mari* ºi
mici, stând în picioare înaintea scau-
nului de domnie. Niºte** cãrþi au fost
deschise. ªi a fost deschisã o altã†
carte, care este Cartea Vieþii. ªi morþii
au fost judecaþi dupã†† faptele lor,
dupã cele ce erau scrise în cãrþile
acelea. *Cap. 19.5. **Dan. 7.10. †Ps. 69.28. 
Dan. 12.4. Filp. 4.3. Cap. 3.5; 13.8; 21.27. ††Ier. 17.10; 32.19.
Mat. 16.27. Rom. 2.6. Cap. 2.23; 22.12. Vers. 13.

13. Marea a dat înapoi pe morþii
care erau în ea; Moartea* ºi Locuinþa
morþilor au dat înapoi pe morþii care
erau în ele. Fiecare a fost judecat
dupã** faptele lui. *Cap. 6.9. **Vers. 12.

14. ªi Moartea* ºi Locuinþa morþilor
au fost aruncate în iazul de foc.
Iazul** de foc este moartea a doua.

*1 Cor. 15.26,54,55. **Vers. 6. Cap. 21.8.

15. Oricine n-a fost gãsit scris în
Cartea Vieþii a fost aruncat* în iazul
de foc. *Cap. 19.20.

211. Apoi am* vãzut un cer nou ºi
un pãmânt nou; pentru cã**

cerul dintâi ºi pãmântul dintâi pieri-
serã, ºi marea nu mai era.

*Isa. 65.17; 66.22. 2 Pet. 3.13. **Cap. 20.11.

2. ªi eu am vãzut* coborându-se din
cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântã,
Noul Ierusalim, gãtitã** ca o mireasã
împodobitã pentru bãrbatul ei.
*Isa. 52.1. Gal. 4.26. Evr. 11.10; 12.22; 13.14. Vers. 10. Cap.
3.12. **Isa. 54.5; 61.10. 2 Cor. 11.2.

3. ªi am auzit un glas tare care ieºea
din scaunul de domnie ºi zicea: „Iatã
cortul* lui Dumnezeu cu oamenii! El
va locui cu ei, ºi ei vor fi poporul Lui,
ºi Dumnezeu însuºi va fi cu ei. El va fi
Dumnezeul lor.

*Lev. 26.11,12. Ezec. 43.7. 2 Cor. 6.16. Cap. 7.15.

4. El* va ºterge orice lacrimã din
ochii lor. ªi** moartea nu va mai fi.
Nu va mai fi nici† tânguire, nici þipãt,
nici durere, pentru cã lucrurile dintâi
au trecut.” *Isa. 25.8. Cap. 7.17. 
**1 Cor. 15.26,54. Cap. 20.14. †Isa. 35.10; 61.3; 65.19.

5. Cel ce* ºedea pe scaunul de
domnie a zis: „Iatã**, Eu fac toate
lucrurile noi.” ªi a adãugat: „Scrie,
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fiindcã aceste† cuvinte sunt vrednice
de crezut ºi adevãrate.”
*Cap. 4.2,9; 5.1; 20.11. **Isa. 43.19. 2 Cor. 5.17. †Cap. 19.9.

6. Apoi mi-a zis: „S-a* isprãvit!
Eu** sunt Alfa ºi Omega, Începutul ºi
Sfârºitul. Celui ce îi este sete îi voi†
da sã bea fãrã platã din izvorul apei
vieþii. *Cap. 16.17. **Cap. 1.8; 
22.13. †Isa. 12.3; 55.1. Ioan 4.10,14; 7.37. Cap. 22.17.

7. Cel ce va birui va moºteni aceste
lucruri. Eu* voi fi Dumnezeul lui, ºi el
va fi fiul Meu. *Zah. 8.8. Evr. 8.10.

8. Dar*, cât despre fricoºi, necredin-
cioºi, scârboºi, ucigaºi, curvari, vrã-
jitori, închinãtorii la idoli ºi toþi
mincinoºii, partea lor este în iazul**
care arde cu foc ºi cu pucioasã, adicã
moartea a doua.” *1 Cor. 6.9,10. Gal. 5.19-21. 
Efes. 5.5. 1 Tim. 1.9. Evr. 12.14. Cap. 22.15. **Cap. 20.14,15.

9. Apoi unul din cei* ºapte îngeri,
care þineau cele ºapte potire pline cu
cele din urmã ºapte urgii, a venit ºi a
vorbit cu mine, ºi mi-a zis: „Vino sã-þi
arãt mireasa**, nevasta Mielului!”

*Cap. 15.1,6,7. **Vers. 2. Cap. 19.7. 

10. ªi m-a dus, în* Duhul, pe un
munte mare ºi înalt.

ªi mi-a arãtat cetatea** sfântã, Ieru-
salimul, care se cobora din cer de la
Dumnezeu, *Cap. 1.10; 17.3. **Ezec. 48. Vers. 2.

11. având* slava lui Dumnezeu.
Lumina ei era ca o piatrã preascumpã,
ca o piatrã de iaspis, strãvezie ca
cristalul. *Vers. 23. Cap. 22.5.

12. Era înconjuratã cu un zid mare ºi
înalt. Avea douãsprezece* porþi, ºi, la
porþi, doisprezece îngeri. ªi pe ele
erau scrise niºte nume: numele celor
douãsprezece seminþii ale fiilor lui
Israel. *Ezec. 48.31-34.

13. Spre* rãsãrit erau trei porþi; spre
miazãnoapte, trei porþi; spre miazãzi,
trei porþi, ºi spre apus, trei porþi.

*Ezec. 48.31-34.

14. Zidul cetãþii avea douãsprezece
temelii, ºi pe ele* erau cele douãspre-
zece nume ale celor doisprezece apos-
toli ai Mielului. *Mat. 16.18. Gal. 2.9. Efes. 2.20.

15. Îngerul care vorbea cu mine
avea* ca mãsurãtoare o trestie de aur,
ca sã mãsoare cetatea, porþile ºi zidul
ei. *Ezec. 40.3. Zah. 2.1. Cap. 11.1.

16. Cetatea era în patru colþuri, ºi
lungimea ei era cât lãrgimea.

A mãsurat cetatea cu trestia, ºi a gãsit
aproape douãsprezece mii de prãjini.
Lungimea, lãrgimea ºi înãlþimea erau
deopotrivã.

17. I-a mãsurat ºi zidul, ºi a gãsit o sutã
patruzeci ºi patru de coþi, dupã mãsura
oamenilor, cãci cu mãsura aceasta mãsura
îngerul.
18. Zidul era zidit de iaspis, ºi cetatea

era de aur curat, ca sticla curatã.
19. Temeliile* zidului cetãþii erau

împodobite cu pietre scumpe de tot
felul: cea dintâi temelie era de iaspis;
a doua, de safir; a treia, de halchedon;
a patra, de smarald; *Isa. 54.11.
20. a cincea, de sardonix; a ºasea, de

sardiu; a ºaptea, de hrisolit; a opta, de
beril; a noua, de topaz; a zecea, de
hrisopraz; a unsprezecea, de iacint; a
douãsprezecea, de ametist.
21. Cele douãsprezece porþi erau douã-

sprezece mãrgãritare. Fiecare poartã
era dintr-un singur mãrgãritar. Uliþa
cetãþii* era de aur curat, ca sticla
strãvezie. *Cap. 22.2.
22. În cetate n-am vãzut nici un*

Templu; pentru cã Domnul Dumnezeul
cel Atotputernic ca ºi Mielul sunt
Templul ei. *Ioan 4.23.
23. Cetatea* n-are trebuinþã nici de

soare, nici de lunã, ca s-o lumineze;
cãci o lumineazã slava lui Dumnezeu,
ºi fãclia ei este Mielul.

*Isa. 24.23; 60.19,20. Vers. 11. Cap. 22.5.
24. Neamurile* vor umbla în lumina

ei, ºi împãraþii pãmântului îºi vor
aduce slava ºi cinstea lor în ea.

*Isa. 60.3,5,11; 66.12.
25. Porþile* ei nu se vor închide ziua,

fiindcã în ea nu va mai fi** noapte.
*Isa. 60.11. **Isa. 60.20. Zah. 14.7. Cap. 22.5.

26. În ea vor aduce* slava ºi cinstea
neamurilor. *Vers. 24.
27. Nimic întinat nu* va intra în ea,

nimeni care trãieºte în spurcãciune ºi
în minciunã; ci numai cei scriºi în
Cartea** Vieþii Mielului.
*Isa. 35.8; 52.1; 60.21. Ioel 3.17. Cap. 22.14,15. **Filp. 4.3.
Cap. 3.5; 13.8; 20.12.

221. ªi mi-a arãtat un râu* cu apa
vieþii, limpede ca cristalul, care

ieºea din scaunul de domnie al lui
Dumnezeu ºi al Mielului.

*Ezec. 47.1. Zah. 14.8.
2. În* mijlocul pieþei cetãþii ºi pe cele

douã maluri ale râului era pomul**
vieþii, rodind douãsprezece feluri de
rod ºi dând rod în fiecare lunã; ºi
frunzele pomului slujesc la† vinde-
carea neamurilor.
*Ezec. 47.12. Cap. 21.21. **Gen. 2.9. Cap. 2.7. †Cap. 21.24.

3. Nu* va mai fi nimic vrednic de
blestem acolo. Scaunul** de domnie
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al lui Dumnezeu ºi al Mielului vor fi
în ea. Robii Lui Îi vor sluji.

*Zah. 14.11. **Ezec. 48.35.

4. Ei vor* vedea faþa Lui, ºi**
Numele Lui va fi pe frunþile lor.

*Mat. 5.8. 1 Cor. 13.12. 1 Ioan 3.2. **Cap. 3.12; 14.1.

5. Acolo nu va mai fi noapte*. ªi nu
vor mai avea trebuinþã nici de lampã,
nici de lumina soarelui, pentru cã
Domnul** Dumnezeu îi va lumina.
ªi† vor împãrãþi în vecii vecilor.
*Cap. 21.23,25. **Ps. 36.9; 84.11. †Dan. 7.27. Rom. 5.17. 
2 Tim. 2.12. Cap. 3.21.

6. ªi îngerul mi-a zis: „Aceste* cuvinte
sunt vrednice de crezare ºi adevãrate.”
ªi Domnul Dumnezeul duhurilor
prorocilor a** trimis pe îngerul Sãu sã
arate robilor Sãi lucrurile care au sã se
întâmple în curând. –

*Cap. 19.9; 21.5. **Cap. 1.1.

7. „ªi iatã*, Eu vin curând!1 – Ferice
de cel ce** pãzeºte cuvintele prorociei
din cartea aceasta!”

*Vers. 10,12,20. Cap. 3.11. **Cap. 1.3.

8. Eu, Ioan, am auzit ºi am vãzut
lucrurile acestea. ªi, dupã ce le-am
auzit ºi le-am vãzut, m-am* aruncat la
picioarele îngerului care mi le arãta,
ca sã mã închin lui. *Cap. 19.10.

9. Dar el mi-a zis: „Fereºte-te* sã faci
una ca aceasta! Eu sunt un împreunã-
slujitor cu tine ºi cu fraþii tãi, prorocii,
ºi cu cei ce pãzesc cuvintele din cartea
aceasta. Închinã-te lui Dumnezeu.”

*Dan. 8.26.

10. Apoi* mi-a zis: „Sã nu pecetluieºti
cuvintele prorociei din cartea** aceasta.
Cãci vremea este aproape.

*Dan. 12.4,9. Cap. 10.4. **Cap. 1.3.

11. Cine* este nedrept sã fie nedrept
ºi mai departe; cine este întinat sã se
întineze ºi mai departe; cine este fãrã
prihanã sã trãiascã ºi mai departe fãrã
prihanã. ªi cine este sfânt sã se
sfinþeascã ºi mai departe!

*Ezec. 3.27. Dan. 12.10. 2 Tim. 3.13.

12. „Iatã*, Eu vin curând; ºi rãsplata**
Mea este cu Mine, ca sã† dau fiecãruia
dupã fapta lui.

*Vers. 7. **Isa. 40.10; 62.11. †Rom. 2.6; 14.12. Cap. 20.12.

13. Eu* sunt Alfa ºi Omega, Cel
Dintâi ºi Cel de pe Urmã, Începutul ºi
Sfârºitul.” *Isa. 41.4; 44.6; 48.12. Cap. 1.8,11; 21.6.

14. Ferice* de cei ce îºi spalã hainele,
ca sã aibã drept la** pomul vieþii ºi†
sã intre pe porþi în cetate!

*Dan. 12.12. 1 Ioan 3.24. **Vers. 2. Cap. 2.7. †Cap. 21.27.

15. Afarã* sunt câinii**, vrãjitorii,
curvarii, ucigaºii, închinãtorii la idoli
ºi oricine iubeºte minciuna ºi trãieºte
în minciunã! *1 Cor. 6.9,10. 
Gal. 5.19-21. Col. 3.6. Cap. 9.20,21; 21.8. **Filp. 3.2.

16. „Eu*, Isus, am trimis pe îngerul
Meu sã vã adevereascã aceste lucruri
pentru biserici. Eu** sunt Rãdãcina ºi
Sãmânþa lui David, Luceafãrul† strã-
lucitor de dimineaþã.” *Cap. 1.1. 
**Cap. 5.5. †Num. 24.17. Zah. 6.12. 2 Pet. 1.19. Cap. 2.28.

17. ªi Duhul ºi Mireasa* zic: „Vino!”,
ºi cine aude sã zicã: „Vino!”, ºi** celui
ce îi este sete sã vinã; cine vrea sã ia
apa vieþii fãrã platã!

*Cap. 21.2,9. **Isa. 55.1. Ioan 7.37. 

18. Mãrturisesc oricui aude cuvintele
prorociei din cartea aceasta cã, dacã* va
adãuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi
va** adãuga urgiile scrise în cartea†
aceasta. *Deut. 4.2; 12.32. Prov. 
30.6. **Exod 32.33. Ps. 69.28. Cap. 3.5; 13.8. †Cap. 21.2.

19. ªi, dacã scoate cineva ceva din
cuvintele cãrþii acestei prorocii, îi va
scoate Dumnezeu partea lui de la pomul
vieþii ºi din cetatea sfântã, scrise în cartea
aceasta.”
20. Cel ce adevereºte aceste lucruri

zice: „Da*, Eu vin curând.” Amin**!
Vino†, Doamne Isuse!

*Vers. 12. **Ioan 21.25. †2 Tim. 4.8.

21. Harul* Domnului Isus Hristos sã
fie cu voi cu toþi! Amin.

*Rom. 16.20,24. 2 Tes. 3.18.
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acoperãmânt = ceea ce serveºte la aco-
perit; (în special) acoperiº; (Mat. 8:8;
9:12; Luca 7:6)

aidoma = la fel, ca ºi, identic, aievea, într-
adevãr; (Mat. 24:37)

antimoniu = metaloid de culoare albã-
cenuºie folosit în industrie; stibiu;
(Isa. 54:11)

aprod (aprozi) = 1. fecior de boier care
slujea la curtea domneascã;  2. slujbaº
care pãzea sãlile ºi introducea
publicul în unele instituþii; (Mat.
26:58; Marc. 14:54, 65)

arvunã = acont; parte dintr-o sumã de bani
plãtitã sau încasatã mai înainte, la o
cumpãrare sau la încheierea unei
tranzacþii, ca garanþie; avans; (2 Cor.
1:22; 5:5; Efes. 1:14)

aspidã = ºarpe veninos; (figurativ) femeie
rea; (Rom. 3:13)

baniþã = vas special (fãcut din doage) fo-
losit ca unitate de mãsurã pentru
cereale; (Marc. 4:21; Luca 11:33)

bedelium = o rãºinã gãlbuie transparentã,
mirositoare, produsã din sucul
pomilor din genul Commiphora, pre-
þuitã pentru folosirea ei ca parfum - se
gãsea în þara Havila, de lângã Eden
(Gen. 2:12), ºi culoarea ei era aceeaºi
cu culoarea manei; (Num. 11:7)

boaºã = testicul; (Lev. 22:24)
bortã = gaurã; scorburã; groapã; vizuinã;

(Isa. 11:8)
boºit = castrat, fãcut eunuc; (Lev. 21:20)

cange (cãngi) = prãjinã lungã de lemn, cu
cârlig de fier în vârf, utilizatã la
acostarea sau la îndepãrtarea de mal a
navelor mici, la împingerea sau la
prinderea de departe a unui obiect;
(Iov 41:7)

capiºte = templu sau altar dedicat zeitãþilor
antice; (1 Împ. 13:32)

caraulã = 1. pazã, gardã, strajã;  2. om care
face de pazã; santinelã; (Ier. 51:12)

cãmãraº = suljbaº care avea în grijã odãile
domnului, în special camera dom-
neascã; (Ier. 51:59)

cãþuie = vas de metal sau de pãmânt în care
se ardeau mirodenii; (1 Împ. 7:50)

cârmâz = 1. plantã erbacee cu flori mici
albe-roz, cu fructe în formã de bobiþe
mici roºii sau negre, întrebuinþate
drept colorant; 2. materie colorantã
roºie, extrasã din fructele de cârmâz;
(2 Cron. 2:7) 

cerbice = 1. ceafã, grumaz;  2. mândrie,  în-
cãpãþânare; „a fi tare de cerbice” = a
fi dârz, neînduplecat; (Fapt. 7:51)

cheotoare (chiotori) = mic ochi de aþã, de
ºiret, de stofã etc. la un obiect de
îmbrãcãminte, prin care se petrece
nasturele pentru a încheia obiectul;
(Exod 36:21)

chezaº = persoanã care garanteazã cu ave-
rea sa pentru o datorie fãcutã de altul;
garant; persoanã care îºi ia rãspun-
derea moralã pentru cineva sau ceva;
(Gen. 44:32; Prov. 6:1)
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chezãºie = faptul de a garanta pentru altul
din punct de vedere material sau
moral; ceea ce constituie o garanþie
pentru cineva sau ceva; (Prov. 17:18;
22:26; Ps. 33:17)

a chezãºui = a garanta pentru cineva sau
ceva; a constitui o garanþie pentru în-
fãptuirea unui lucru

a chivernisi = 1. a administra, a conduce;
2. a face economii; a agonisi;  3. a
ajunge sau a face sã ajungã la o
situaþie materialã bunã; a (se) cãpãtui,
a (se) pricopsi;  4. a (se) aproviziona;
a (se) îndestula; (1 Tim. 3:4)

cimiºir = arbust decorativ cu frunze ovale
ºi persistente, cu flori galbene-verzui;
(Ezec. 27:6)

cirac = om de încredere al cuiva; (1 Împ. 4:5)
codinã = grâu de calitate inferioarã, ames-

tecat cu multe corpuri strãine; (Amos
8:6)

colocint = ornament floral cioplit; (1 Împ.
6:18)

coriandru = plantã erbacee anualã din
familia umbeliferelor, cu flori albe
sau roz, cu miros pãtrunzãtor ºi fructe
în formã de globuleþe, bogate în
uleiuri eterice, fapt pentru care
seminþele uscate se întrebuinþeazã în
industria farmaceuticã, a parfumurilor
sau drept condiment; (Exod 16:31)

cosor = cuþit scurt, cu vârful încovoiat,
întrebuinþat în viticulturã ºi pomi-
culturã; (Apoc. 4:17)

coºniþã = coº mic de nuiele sau papurã,
folosit la târguieli; (Mat. 15:37; Marc.
8:8; 2 Cor. 11:33)

covergã = coviltir; acoperãmânt de frunze,
de crengi, de rogojini etc., care ser-
veºte ca adãpost împotriva soarelui, a
ploii etc.; nuia încovoiatã; (Isa. 1:8)

cucernic = evlavios, cuvios, religios, pios,
smerit; (Fapt. 10:2, 7; 13:50)

cucernicie = evlavie, religiozitate, pietate,
smerenie; (Fapt. 3:12)

a dãrãci = a scãrmãna, a destrãma, a piep-
tãna lâna, cânepa etc. cu daracul; a da
la darac, a trece prin darac; (Isa. 19:9)

dres (dresuri) = (de untedelemn) mirodenii,
condimente;  (Prov. 21:17)

dropicã = hidropizie (boalã cauzatã de
acumularea patologicã de apã în
cavitãþile naturale ale corpului sau în
þesuturi); (Luca 14:2)

drug = barã de fier sau lemn având diverse
întrebuinþãri (în lucrãri de cons-
trucþii); (Exod 26:16; 36:32)

efod = obiect de îmbrãcãminte ceremonialã
a marelui preot, asemenea unei veste,
pe care era aplicat pieptarul împo-
dobit cu douãsprezece pietre pre-
þioase; (1 Sam. 2:18)

epitrop = 1. tutore;  2. (regionalism) admi-
nistrator al unui bun, în special al
averii unei biserici; (Gal. 4:2)

filacterã = 1. bucatã de pergament cu ver-
sete din Biblie, purtatã ca talisman de
vechii evrei;  2. inscripþie în formã de
banderolã; (Mat. 23:5)

foale = aparat care serveºte la comprimarea
ºi la suflarea aerului cu ajutorul unei
camere cu burduf de piele cu pereþi
plisaþi, acþionatã prin mânere sau
printr-un sistem de pârghii; (Ier. 6:29)

forfecar = gândac negru, lipsit de aripi
posterioare, dãunãtor pentru viþa de
vie; (Naum 3:15)

fruntar = curea care leagã cele douã pãrþi
laterale ale cãpeþelei ºi care trece
peste frunte; (Deut. 6:8)

ghebos = (persoanã) care are cocoaºã;
cocoºat; care are spatele adus, înco-
voiat, gârbovit; (Lev. 21:20)

gherã = unitate de mãsurã pentru greutate,
echivalentã cu 0.60 g; (Ezec. 45:12)

ghioagã = 1. armã veche de luptã, alcãtuitã
dintr-un fel de ciomag (de lemn sau de
fier) cu capãtul bombat ºi ghintuit; prin
generalizare: ciomag, bâtã, mãciucã;
2. capãtul bombat, de obicei ghintuit,
al unei ghioage; (Iov 41:29)

ghitit = probabil o cântare sau un instru-
ment muzical din Gath; (Ps. 8, 81)

gloabã = amendã care se aplica pe vremuri
cuiva ca urmare a sãvârºirii unor
delicte sau crime; taxã care se plãtea
în trecut în scopul interzicerii redes-
chiderii unui proces; (Exod 21:22;
Ezra 7:26; Prov. 17:26)

hin =  unitate de mãsurã pentru capacitate,
echivalent cu 3,56 litri; (Lev. 19:36;
23:13)

iaspis = jasp; rocã silicioasã compactã,
variat coloratã, întrebuinþatã ca piatrã
semipreþioasã; (Exod 28:20)

a iscãli = a scrie numele pe textul unui act
oficial, al unei scrisori, al unei chitanþe
etc., a pune semnãtura (pentru a întãri,
a autentifica etc.); a semna; (Iov 31:35;
Ier. 32:12; Dan. 6:8, 10)

ispravnic = dregãtor care aducea la înde-
plinire o poruncã domneascã sau care
conducea, ca reprezentant al domnu-
lui, un judeþ sau un þinut; (1 Cor. 4:2)
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isprãvnicie = funcþia de ispravnic; (Efes.
3:2)

izmã = plantã erbacee perenã, cu frunze
peþiolate ºi florile roºii-violete dispuse
în spice la vârful tulpinilor sau ramu-
rilor, întreaga plantã având un miros
plãcut caracteristic; mentã; (Mat.
23:23)

izvod = concept, plan; model (1 Cron.
28:19)

închingat = (despre un animal de cãlãrie)
legat cu chinga, strâns în chingi;
(Prov. 30:31)

învederat = care se poate vedea sau înþe-
lege bine; vizibil, evident; (Gal. 3:11)

leasã = împletiturã de nuiele în formã de
grãtar, de gard, de coº etc., folositã
(singurã sau ca element component)
în numeroase scopuri practice; (Isa.
28:27)

leat = an, contingent; (Num. 32:13; Mica
2:3)

lictor = persoanã care însoþea, în anumite
ocazii, pe înalþii demnitari, mergând
înaintea lor ºi purtând fasciile; (Fapt.
16:35)

lin (linuri) = vas de lemn, de tablã sau de
beton în care se adunã ºi se storc
strugurii; (Ioel 3:13)

lingoare = febrã tifoidã; (Lev. 26:16)
logofãt = secretar, scriitor într-o cancelarie,

grãmãtic, diac, pisar, copist (Exod 5:6)
malah = pervers sexual; (1 Cor. 6:9)
mandragorã = plantã erbacee cu flori vio-

lete deschis, cu rãdãcini groase, din
care se extrage un tonic; (Gen. 30:14)

a mas = a mânea; a petrece undeva noaptea,
a rãmâne, a poposi, a dormi undeva
peste noapte; a poposi o vreme undeva;
a se aºeza, a sta; (Mat. 21:17)

mãlurã = boalã a grâului ºi a altor pãioase,
cauzatã de unele specii de ciuperci care
produc în boabe o pulbere neagrã,
formatã din spori; (2 Cron. 6:28)

meteahnã = 1. defect, cusur, lipsã, imper-
fecþiune; 2. boalã, infirmitate,
beteºug; (Lev. 21:17)

mir (de nard) = untdelemn parfumat ºi
sfinþit, întrebuinþat la sãvârºirea unor
ritualuri în biserica creºtinã; (Cânt.
3:6; Mat. 26:7, 12; Marc. 14:3-5)

mucar (mucãri) = unealtã în formã de
foarfece cu care se taie capãtul ars al
mucului lumânãrii sau al candelei,
pentru a înviora flacãra; mucarniþã;
(2 Cron. 4:21)

mucenic = martir din primele timpuri ale
creºtinismului; persoanã care suferã,
care se sacrificã pentru ideile, con-
vingerile sale; (Apoc. 17:6)

nazireu = evreu care a fãcut juruinþa
asceticã descrisã în Numeri 6;
termenul vine din cuvântul ebraic
nazir care înseamnã „consacrat” sau
„pus deoparte”

nazireat = perioada de dedicare ca nazireu 
neghiobeºte = în felul neghiobului, ca

neghiobii; prosteºte; (Prov. 19:2)
a (se) nevoi = a face eforturi; a se strãdui, a

(se) cãzni; (Luca 13:24)
nicolait = se presupune cã numele lui

Nicolae din Antiohia (Fapt. 6:5) a fost
purtat de o grupare a bisericii primare
care a cãutat sã facã un compromis cu
pãgânismul, în scopul de a facilita
participarea creºtinilor la unele acti-
vitãþi sociale ºi religioase ale socie-
tãþii în care trãiau, fãrã însã a se simþi
stânjeniþi. Este posibil ca termenul
„nicolait” sã fie o formã grecizatã a
numelui evreiesc Balaam ºi de aceea
sã fie un termen alegoric, orientarea
sectei fiind asemãnãtoare cu cea a
personajului din Vechiul Testament
care a încercat sã-l corupã pe Israel
(Num. 22). În cazul acesta nicolaiþii
sunt membri grupãrii atacate de Petru
(2 Pet. 2:15), de Iuda (11) ºi de Ioan
(Apoc. 2:6, 15 ºi posibil 2:20, 23),
pentru cã au introdus în bisericã
libertinajul sexual caracteristic pãgâ-
nilor. Aluziile cu privire la aceastã
grupare pe care le gãsim în scrierile
lui Irineu, Clement ºi Tertulian ne
sugereazã posibilitatea cã ea a evoluat
într-o sectã gnosticã; (Apoc. 2:6, 15)

obârºie = 1. punct de plecare, început, ori-
gine;  2. locul unde s-a nãscut cineva;
familia, neamul din care se trage
cineva; (Isa. 23:7; Luca 1:3)

de obºte= 1. care priveºte sau intereseazã
pe toþi, care aparþine tuturor; comun,
general, public;  2. pretutindeni, peste
tot; (Fapt. 2:44; 1 Cor. 9:25)

oboroc = vas mare de formã cilindricã, larg
la gurã, fãcut de obicei din scoarþã de
tei, care serveºte ca unitate de mãsurã
pentru cereale sau pentru pãstrarea ºi
transportul acestora; (Mat. 5:15)

(a pune sub ) obroc = a feri ceva de vãzul
lumii, a þine ascuns, a ascunde bine
ceva
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obrintealã = inflamaþie, umflãturã a unei
rãni (din cauza infecþiei, a frigului
etc); (Deut. 28:22)

oprealã = arest, închisoare; arestare, deten-
þiune; (Gen. 42:16)

otic = lopãþicã cu care se curãþã de pãmânt
brãzdarul ºi cormana plugului; (Judc.
3:31)

pataºcã = numele mai multor mijloace
(rudimentare) de transport sau al unor
pãrþi componente ale acestora; dric;
taºcã; (Cânt. 3:7)

pãlimar = 1. stâlp de pridvor sau de prispã,
care susþine streaºina acoperiºului; 2.
împrejmuire de scânduri la prispa
unei case tãrãneºti, la un balcon, la un
pod; balustradã; (Deut. 22:8)

pecingine = nume popular dat mai multor
boli de piele contagioase, carac-
terizate prin erupþii cu bãºicuþe, care,
scurgându-se, lasã niºte pete scorþoase
ce produc mâncãrimi;  (Lev. 21:20)

pipernicit = care s-a oprit din creºtere, din
dezvoltare sau a degenera din punct
de vedere biologic (din cauza unor
condiþii neprielnice); (Lev. 21:20)

pogon = unitate de mãsurã pentru supra-
feþe de teren agricol, a cãrei mãrime
variazã, dupã epoci ºi regiuni, în jurul
unei jumãtãþi de hectar; bucatã de
pãmânt (agricol) de un pogon; teren
cultivat; (Isa. 5:10)

pol = monedã de metal sau hârtie (având
valoarea a 20 de lei româneºti pe
vremuri); (Luca 19:13, 18);

pomet = grãdinã cu pomi fructiferi, livadã;
(la singular, colectiv) mulþime de
pomi fructiferi; (Isa. 29:17; 37:24)

porfir = rocã vulcanicã durã, formatã din
cristale mari de feldspat, cuarþ etc.,
înglobate într-o masã de feldspat
mãruntã sau sticloasã; (est. 1:6)

porfirã = purpurã; stofã scumpã vopsitã cu
purpurã; hainã (domneascã) fãcutã
dintr-o astfel de stofã; hlamidã; (Lcua
16:19)

prapur = membranã care înveleºte diferite
organe interne ale corpului, în special
stomacul ºi intestinele; peritoneu;
(Exod 29:13)

a prãznui = 1. a celebra un eveniment
religios; a serba, a sãrbãtori, a þine o
sãrbãtoare; 2. a petrece, a ospãta, a
benchetui, a chefui; (Exod 5:1; 1 Împ.
8:65; Mat. 14:6; Marc 6:21)

priboi = 1. unealtã de oþel în formã de barã,
cu un capãt conic, care serveºte, de

obicei, la perforarea sau lãrgirea
materialelor metalice; 2. bãþ lung,
terminat la unul din capete cu un fel de
mãciulie, cu care se bat icrele pentru a
le curãþa de pieliþe; (Iov 19:24)

pridvor = galerie exterioarã deschisã (mai
rar închisã), cu acoperiºul sprijinit de
stâlpi, aºezatã în partea din faþã a unei
clãdiri sau de jur împrejurul ei;
cerdac; (1 Împ. 7:6)

a pritoci = a turna vinul dintr-un butoi în
altul, dupã fermentaþie, pentru a-l
limpezi (prin separarea de drojdia
care s-a aºezat la fund); (Ier. 48:12)

a purcede = a pleca, a porni la drum; a
începe; a izvorî, a proveni, a lua
naºtere; (Ioan 15:26)

raclã = sicriu, coºciug; (Luca 7:14)
rutã = vinariþã; plantã erbacee cu frunze

verticilate, cu flori mici albe, plãcut
mirositoare, folosite la parfumarea
rufelor sau la aromatizarea unor
bãuturi; (Luca 11:42)

sad = plantaþie de pomi frunctiferi, livadã;
vie plantatã de curând; (Isa. 61:3)

scoabã = piesã metalicã formatã dintr-o
barã cu capetele îndoite în unghi drept
ºi ascuþite la vârf, folositã mai ales în
construcþii provizorii, pentru a fixa
între ele piese de lemn; (1 Cron. 22:3)

scopit = castrat, jugãnit; (Deut. 23:1)
scrijelit = acoperit cu scrijelituri; zgâriat,

crestat; (Efes. 3:2)
silitrã = azotat de potasiu; praf de puºcã;

(Prov. 25:20)
silnicie = constrângere, oprimare, violenþã;

abuz; silã; (1 Cron. 12:17)
slobod = 1. (despre oameni) care se bucurã

de plinãtatea drepturilor politice ºi cetã-
þeneºti; liber; (despre popoare, state)
independent, neatârnat; 2. (despre
oameni) care se gãseºte în stare de
libertate, care nu este închis, întem-
niþat;  3. care nu este supus nici unei
constrângeri, nici unei îngrãdiri; care
are posibilitatea de a acþiona în anu-
mite împrejurãri dupã propria sa voinþã
sau dorinþã, care nu este împiedicat sã
facã un anumit lucru; (Gen. 49:21;
Exod 21:2, 5; Luca 2:29; 4:18)

slobozenie = 1. libertate;  2. permisiune, în-
gãduinþã, voie; (Lev. 19:20; Fapt. 8:9;
2 Cor. 3:17)

a slobozi = a pune în libertate; a elibera;
a elibera dintr-o strânsoare, dintr-o
legãturã care imobilizeazã; (Fapt.
27:30)            
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slovã = 1. literã (chirilicã); scriere; alfabet;
2. scrisul cuiva, cu caracteristicile lui,
dupã care poate fi identificat; 3. ºtiinþã
de carte; învãþãturã; (Ezra 4:7; Mat.
22:20; Marc. 12:16)

sodomit = persoanã care practicã sodomia;
homosexual; (1 Cor. 6:9; 1 Tim. 1:10)

stânjen = unitate de mãsurã pentru lungime,
folositã înaintea introducerii sistemului
metric, care a variat, dupã epocã ºi
regiune, de la 1,96 m la 2,23 m; lun-
gime sau cantitate de material cores-
punzãtor acestei unitãþi de mãsurã;
(Fapt. 27:28) 

strachinã = vas de lut ars, de ceramicã etc.,
uºor adâncit, întrebuinþat la þarã în loc
de farfurie; blid; (Exod 12:22; Prov.
19:24)

a strãmuta = a (se) muta în alt loc, în altã
parte; a(-ºi) schimba locul, sediul,
locuinþa; (1 Împ. 17:26; 2 Împ. 24:15)

strãmutare = acþiunea de a (se) strãmuta ºi
rezultatul ei; (Mat. 1:12)

a stropºi = a zdrobi, a sfãrâma cãlcând în
picioare; a strivi, a zdreli; a prãpãdi, a
nimici; (Isa. 21:10; Amos 2:13; Luca
9:39)

a tãmãdui = a (se) însãnãtoºi, a (se) vindeca,
a (se) lecui; (Mat. 4:23; 8:7)

terebint = arbore rãºinos, rãspândit pe coas-
tele Mediteranei, din care se extrag
terebintina ºi alþi tananþi; (Isa. 61:3)

tort = 1. fir tors de cânepã, de in sau de alte

materii textile; torsãturã; 2. þesãturã,
pânzã lucratã din fire de cânepã sau de
in; (Exod 35:25)

trebuinþã = nevoie, necesitate; (1 Cron.
22:5; Neem. 5:18; Mat. 6:8)

þãpligã = bãþ sau aºchie de lemn; (Osea
10:7)

urdinare = a avea diaree; (Fapt. 28:8)
urgisit = care are de îndurat mari neplãceri,

necazuri, persecuþii; (Prov. 6:30; Ps.
78:59)

a vârî = a bãga, a introduce; (Exod 37:5;
Prov. 19:24; Cânt. 5:4)

vergur = candid, cast, fecioresc, inocent,
virgin; (Apoc. 14:4)

zapis = document, dovadã scrisã, act; (Col.
2:14)

zaraf = persoanã care se îndeletnicea cu
schimbul banilor; cãmãtar; (Mat.
25:27; Luca 19:23)

zavistie = invidie, pizmã, gelozie; urã, duº-
mãnie; (Gal. 5:20)

zãbale = parte a cãpãstrului constând
dintr-o barã subþire de metal cu douã
braþe, prevãzute cu câte un inel mare,
care se introduce în gura calului
înapoia ultimilor incisivi pentru a-l
struni ºi  a-l conduce; (Apoc. 14:20)

zãlog = 1. amanet, garanþie, gaj, chezãºie;
2. sechestru, ipotecã;  3. obiect (rar:
persoanã) lãsat(ã) ca garanþie; (Exod
22:26; Neem. 5:3, 4; Prov. 20:16)

Lista de cuvinte care au fost corectate conform
normelor ortografice actuale
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abea abia
aceea acea
aceeaº aceeaºi
aceiaº aceiaºi
acelaº acelaºi
aceleaº aceleaºi
acopere acoperã
acoperemântul acoperãmântul
adaoge adauge
adaus adãugat
adaos adãugat
adãogat adãugat

adâncul Adâncul
adecã adicã
adumi-o adu-mi-o
alãutã lãutã
alelor ale lor
Aliluia Aleluia
alocurea alocuri
aloia aloea
alt ceva altceva
altã datã altãdatã
altfel alt fel
altmintrelea altminteri

amãriþi amãrâþi
amândoror amânduror
ameazã amiazã
Anticrist Antihrist
araþi arãþi
arfã harpã
artfã harpã
arginatar argintar
Arimatea Arimateea
armãturã armurã
asdodit asdodian
Astartee Astartei
asvârli azvârli
aºa dar aºadar
aºeazã aºazã
atâta atât
Atot puternic Atotputernic
azimi(le) azime(le)
azimilor azimelor
baliga balega
batjocorã batjocurã
batjocori batjocuri
bãierele bãierile
bãtae bãtaie
bãtãturi bãtãtori
bãtrâneþa bãtrâneþea
bãtrâneþei bãtrâneþii
bãtrâneþelor bãtrâneþilor
bâjbãim bâjbâim
berbece(le) berbec(ul)
Berea Bereea
beºici bãºici
beteag(ã) bolnav(ã)
binecuvintez binecuvântez
biruiascã biruie
biruieºte biruie
Bisericã bisericã
bizuiesc bizuie
bizuieºte bizuie
blastãm blestem
blãstãmat blestemat
bleastãmã blestemã
blândeþa blândeþea
blândeþã blândeþe
blestemurile blestemele
boale(le) boli(le)
brâele brâiele
bunã voie bunãvoie
bunã voinþã bunãvoinþã
ca la cam la
Canan Canaan
Cananeancã canaanitã
Cananiþi(lor) canaaniþi(lor)
capiºte capiºti
carã(le) care(le)

cari care
cartea legii cartea Legii
casa (Templul) Casa
casa Domnului Casa Domnului
casã-i ca sã-i
catarguri catarge
cãlãri cãlare
cãpãtenie cãpetenie
cãptuºalã cãptuºealã
cãrmiziu cârmâziu
cãrmâz cârmâz
cãrmiziu cãrãmiziu
cãrunteþile cãrunteþea
Câmpia câmpia
câne(le) câine(le)
câni câini
cârligile cârligele
cârmãz(iu) cârmâz(iu)
cârmizie cârmâzie
câteºi trei toþi trei
câteºi trele toate trei
ceeace ceea ce
ceice cei ce
celalt celãlalt
celce cel ce
celealte celelalte
celorce celor ce
celorlaltor celorlalte
celuice celui ce
cercau încercau 
cerca(t) încerca(t)
cetãþuiei cetãþuii
cetirea citirea
cetitã cititã
cetitorii cititorii
Cezarea Cezareea
chezãºluieºti chezãºuieºti
chiamã cheamã
chieme cheme
chiotori cheotori
chioturi cheotori
cincelea cincilea
cincisute cinci sute
cinci zeci cincizeci
ciorchinele ciorchinii
ciumei ciumii
ciumi ciumã
clipealã clipitã
coarde corzi
colea colo
colibi colibe
colea acolo
colo acolo
coloare culoare
colori culori

IX
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coperiº(uri) acoperiº(uri)
cortul întâlnirii Cortul întâlnirii
cortul mãrturiei Cortul mãrturiei
covercã covergã
cu cristalul cristalului
cumnatã-sa cumnata sa
cumnatã-ta cumnata ta
curãþeascã cureþe
curãþeºte curãþã
curãþeºti cureþi
curãþi cureþi
curãþi curãþa
curãþit curãþat
curgere scurgere
cuvântele cuvintele
da dãdea
datinei datinii
datoreºte datoreazã
dãinuieºte dãinuie
deabinelea de-a binelea
deaceea de aceea
deacolo de-acolo
deacum de acum
deadreptul de-a dreptul
deagata de-a gata
deajuns de ajuns
dealtfel de altfel
dealungul de-a lungul
deamãnuntul de-amãnuntul 
deamãruntul de-amãnuntul
dea’ndãratelea de-a-ndãrãtelea
deasemenea de asemenea
deasupra de asupra
de cât decât
dece de ce 
de desubt dedesubt
dedesupt dedesubt
defaime defãimeze
de geaba degeaba
de grab(ã) degrabã
degrab degrabã
dejurîmprejur de jur împrejur
dela de la
de loc deloc
de mult demult
de o parte deoparte
deoparte de o parte
depe de pe
de primprejur dimprejur
de prinprejur dimprejur
desbinatã dezbinatã
desbinã dezbinã
desbrace dezbrace
desbrãcare dezbrãcare
desbrãcaþi dezbrãcaþi

descopere descoperã
dese ori deseori
desgoli dezgoli
desgoliþi dezgoliþi
desgustat dezgustat
desleagã dezleagã
deslegi dezlegi
deslegat(e) dezlegat(e)
deslipi dezlipi
deslipindu-se dezlipindu-se
desmerdat dezmierdat
desmierdat dezmierdat
desnãdãjduit deznãdãjduit
despãrþenie despãrþire
despoia despuia
desrãdãcinate dezrãdãcinate
desþelineºte desþeleneºte
desveleºte dezveleºte
desveli dezveli
desvinovãþi dezvinovãþi
deºerte deºarte
dimineþei dimineþii
dinafarã din afarã
din lãuntru dinãuntru
dinlãuntru dinãuntru
din spre dinspre
disdedimineaþã dis-de-dimineaþã
dis de dimineaþã dis-de-dimineaþã
disearã desearã
dintr-ai dintre ai
doftor doctor
dogorî dogori
douãsute douã sute
dromaderã dromader
Dumnezeul Cel Dumnezeul cel 

Atotputernic Atotputernic
Dumnezeul Dumnezeul cel Preaînalt

Cel Preaînalt
dupãce dupã ce
dupãcum dupã cum
Elisaveta Elisabeta
Emanuil Emanuel
eri ieri
eºit ieºit
Etiopiane etiopiene
facãþi-se facã-þi-se
fagur fagure
fãgãduialã fãgãduinþã
fãinei fãinii
fãptuitori fãptaºi
fãrã de legi fãrãdelegi
fãrâmãturi firimituri
fãrâmituri firimituri
fãºii, fãºie fâºii, fâºie
femee femeie
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femeea femeia
fer fier
ferarul fierarul
ferbea fierbea
ferbinte fierbinte
ferestraie ferãstraie
fierestraie ferãstraie
ferestrãu ferãstrãu
fiicã-mea fiica mea
fiicã-sa fiica sa
fiicã-ta fiica ta
fisticuri fistic
fluerã fluierã
fluere fluiere
fluerile fluierele
fluerul fluierul
forfãcar forfecar
frate-meu fratele meu
frate-sãu fratele sãu
frate-tãu fratele tãu
frumuseþã frumuseþe
frumuseþei frumuseþii
fruntari fruntare
fulgerile fulgerele
Galatea Galatia
Galilea Galileea
Galileia Galileea 
gangrena cangrena
gâfãi gâfâi
ghiare gheare
ghiaþa gheaþa
Ghideon Ghedeon
Ghitit ghitit
greºalã greºealã
greºale(le) greºeli(le)
griji grijuri
grindinii grindinei
grumazi grumaji
iacã iatã
iarãº iarãºi
iatãcã iatã cã
Idumea Idumeea
ienuper ienupãr
ieºau ieºeau
in în
Irodiani irodieni
isgoneascã izgoneascã
isgonire izgonire
isgonit izgonit
Ismaelit ismaelit
isvor izvor
Iudeia Iudeea
Iudea Iudeea
iuruº iureº
iuþime iuþealã

împãrþealã împãrþire
împãrþesc împart
împedec(a) împiedic(a)
împedecat împiedicat
împedecã(m) împiedicã(m)
împedece împiedice
împetreºte împietreºte
împetrire împietrire
împiedecate împiedicate
împiedecã împiedicã
împreune împreuneze
înafarã în afarã
înãduºe înãbuºe
încãlþãmintele încãlþãmintea
încãlþãmintelor încãlþãmintei
în cât încât
încheiturã încheieturã
închipuieºti închipui
încingãtoare cingãtoare
înconjuri înconjori
înconjurã înconjoarã
îndãrãt înapoi
în delungei îndelungii
îndesearã pe înserate
îndoelnic(ã) îndoielnic(ã)
îndoieºti îndoi
îndrãsnealã îndrãznealã
îndrãsni îndrãzni
înebuni înnebuni
înegri înnegri
înferbântã înfierbântã
înferbântau înfierbântau
îngãduieºte îngãduie
îngenunche îngenuncheazã
îngenunchiat îngenuncheat
îngroaºe îngroaºã
înlãturi în lãturi
înlãuntru înãuntru
înoi(esc) înnoi(esc)
înoirea înnoirea
însãnãtoºazã însãnãtoºeºte
însãnãtoºazã însãnãtoºesc
însãnãtoºarea însãnãtoºirea
însãnãtoºeazã însãnãtoºesc
însãnãtoºerii însãnãtoºirii
însãº însãºi
însemnare însemnãtate
însemneazã înseamnã
înseamnã însemneazã
însemneze însemne
în spre înspre
însufla insufla
însuflatã insuflatã
însuº însuºi
înºealã înºalã
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înºãlaþi înºelaþi
înºãlaþi (ºa) înºeuaþi
înºivã însevã
întãi întâi
întâi-nãscut întâi nãscut
întâia întâi
întâiaº întâia
întâie întâi
într-al în al
într-alt(ã) în alt(ã)
întregei întregii
întreþãsute întreþesute
întunerec întuneric
înþãpenit înþepenit
înþelepþeºte înþelept
înþerca(t) înþãrca(t)
într-una întruna
învãlitoare învelitoare
învãlmãºalã învãlmãºealã
învelitoare învelitori
înviazã învie
învieze învie
învinuie învinuiesc
jãfui jefui
jãfuiascã jefuiascã
jãfuiesc jefuiesc
jãfuieºte jefuieºte
jãfuit(ori) jefuit(ori)
jãlanie jelanie
jãlea jelea
jãleascã jeleascã
jãli(t) jeli(t)
jãratec jãratic
jghiaburi jgheaburi
junghia(t) înjunghia(t)
jungheat înjunghiat
lacrãmi(le) lacrimi(le)
la o laltã laolaltã
la olaltã laolaltã
laturea latura
lãcaº locaº
legea lui Dumnezeu Legea lui Dumnezeu
legea lui Moise Legea lui Moise
legii Domnului Legii Domnului
lepãdã leapãdã
ligheane(le) lighene(le)
limpãi(t) lipãi(t)
locaº(ul) sfânt Locaº(ul) Sfânt
locuinþa morþilor Locuinþa morþilor
locul prea sfânt Locul Preasfânt
locul sfânt Locul Sfânt
lunei lunii
Magdalina Magdalena
mamã-sa mama sa
mamã-ta mama ta

marei marii
marginele marginile
martur(i) martor(i)
mãcarcã mãcar cã
mãdulãrile mãdularele
mãhramã maramã
mãruntae mãruntaie
mãtuºã-sa mãtuºa sa
mãtuºã-ta mãtuºa ta
mâncãruri(le) mâncãri(le)
mâne mâine
mângãiat mângâiat
mângãierea mângâierea
mângãietor Mângâietor
mâni(le) mâini(le)
mântueºte mântuieºte
mântuitor Mântuitor
meazã noapte miazãnoapte
meazãnoapte miazãnoapte
meazã zi miazãzi
meazãzi miazãzi
Medei Mediei
Mediteraneana Mediterana
merindele merindea
miazã noapte miazãnoapte
miazã zi miazãzi
micºori mici
mieluºa mieluºea
mireazmã mireasmã
miroasã miroase
msituiascã mistuie
moaie înmoaie
molimi molime
mreji mreje
muchi muchii
muiat înmuiat
mulþãmesc mulþumesc
mulþãmire mulþumire
mulþãmiri mulþumiri
mulþãmit mulþumit
mulþãmita mulþumirea
nainte înainte
nãmeaza namiaza
nãlbitorului înãlbitorului
nãpraznicã nãprasnicã
ne având neavând
ne mai putând nemaiputând
neperitoare nepieritoare
neobicinuit neobiºnuit
neschimbãciosã   neschimbãtoare
nevastã-mea nevasta mea
nevastã-sa nevasta sa
nevastã-ta nevasta ta
nevoe nevoie
nevrâstnic nevârstnic
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XIII

norã-mea nora mea
norã-sa nora sa
norã-ta nora ta
noru-sa nora sa
noru-ta nora ta
nici de cum nicidecum
nicio nici o
nici o datã niciodatã
niciun nici un
niciuna nici una
niciunuia nici unuia
niciunul nici unul
nimãrui nimãnui
norei nurorii
nouã zeci nouãzeci
nurorei nurorii
oaspe oaspete
oastei oºtii
obicinuieºti obiºnuieºti
obicinuite obiºnuite
obijduiþi asupriþi
o datã odatã
odatã o datã
om(ul) (Isus) Om(ul) 
opriau opreau
opt zeci optzeci
ori cât oricât
ori ce orice
ori cine oricine
oride câte ori ori de câte ori
oridecâteori ori de câte ori
ori ºi cine oricine
oriºicãrei oricãrei
oriºicine oricine
oriºicui oricui
ori unde oriunde
orzurilor orzului
osebindu-se deosebindu-se
osãminte oseminte
ostenelele ostenelile
pacinic(ã) paºnic(ã)
papã mãnâncã
pasãrile pãsãrile
Paºte (jertfã) paºti
Paºte (sãrbãtoare)Paºti
Paºtele noastre Paºtile nostru
patrusprezece paisprezece
patrusute patru sute
pãnã pânã
pãreche pereche
pãrete perete
pãºunei pãºunii
pâne pâine
pâni pâini
pârâuri pâraie

pearã piarã
peardã piardã
pe datã îndatã
pedicã piedicã
peire pieire
pejos pe jos
pe jos prejos
pela pe la
pentrucã pentru cã
pentruce pentru ce
perde pierde
perdut(e) pierdut(e)
Perea Pereea
peri(t) pieri(t)
periþi pieriþi
perzare pierzare
pesus presus
pe sus presus
peºtere peºterã
petec petic
petrarilor pietrarilor
petrãrii pietrãrii
petre pietre
pieþii pieþei
pismuiascã pizmuiascã
pismaº pizmaº
pismuit pizmuit
plesnesc pleznesc
plineºte îndeplineºte
ploaie plouã
podeala podeaua 
pogora cobora
pogorâº coborâº
pogorât coborât
pomãt pomet
poruncisei porunciseºi
prãºtii praºtii
prânzând prânzind
prea ales(ule) preaales(ule)
prea iubit(ã) preaiubit(ã)
prea înalt preaînalt
prea sfânt(ã) preasfânt(ã)
presbiter(i) prezbiter(i)
prinoase prinosuri
priveghiuiri privegheri
privigherea privegherea
privighetor priveghetor
prooroc proroc
protivnic(i) potrivnic(i)
pururea pururi
pustie (subst.) pustiu
pustiei pustiului
pustieascã pustiascã
pustiiascã pustiascã
puvoaie(le) puhoaie(le)
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XIV

razim(e) reazem(e)
rãmânea rãmâne
rãpãreþ hrãpãreþ
rãpede repede
rãrunchii rinichii
rãsboi rãzboi
rãsbunat rãzbunat
rãsbunã rãzbunã
rãsvrãtit rãzvrãtit
rãzãluiascã rãzuiascã
rãzãluit rãzuit
rãzemat rezemat
rãzimãtori rezemãtori
rândea rindea
reazemi rezemi
reazime reazeme
religiune religie
rezãmat rezemat
rezime reazeme
roada rodul
roadã rod
roate(le) roþi(le)
roduri(le) roade(le)
roº roºu
rotituri rotiri
rubedeniile rudeniile
sa sã
sai sari
samãnã seamãnã
sameni semeni
sardonic sardonix
sãbiei sabiei
sãmãnat(ul) semãnat(ul)
sãmãnþi semãnaþi
sãmãnãturile semãnãturile
sãlbatec sãlbatic
sãlbãtãciuni sãlbãticiuni
sãpi sapi
sâlnicie silnicie
sânca stânca
sbârlit zbârlit
sbenguiesc zbenguiesc
sboarã zboarã
sbor(ul) zbor(ul)
schintei(azã) scântei(azã)
schinteietor scânteietor
schit scit
scobora cobora
scorpie scorpion
scorpioane scorpioni
scrâjilaþi scrijeliþi
secerea secera
smiþei seminþei
sfarmã sfãrâmã
sfãrma sfãrâma

sfântul locaº Sfântul Locaº
sidonit sidonian
simþiminte(le) simþãminte(le)
Siriacã sirianã
slobozeascã sloboadã
slobozesc slobod
slobozeºte sloboade
smaragd smarald
soacrã-sa soacra sa
soacrã-ta soacra ta
soartei sorþii
socot socotesc
socru-sãu socrul sãu
socru-tãu socrul tãu
sorã-mea sora mea
sorã-sa sora sa
sorã-ta sora ta
sorei surorii
sorocit(ã) hotãrât(ã)
sorþ sorþi
soru-mea sora mea
spãimânta(t) înspãimânta(t)
sprijinesc sprijin
sprijineºte sprijinã
sprijineºti sprijini
spuse spusese
sta stãtea
stacte stactie
stam stãteam
stãi stai
stãpânã-sa stãpâna sa
stãpânã-ta stãpâna ta
stãrpit stârpit
stãruiascã stãruie
stãruieºte stãruie
stãtut stat
sterpezi(t) strepezi(t)
stomahul(ui) stomacul(ui)
straºinã steaºinã
strâmtoare strâmtorare
stufiºurile tufiºurile
stufos tufos
subt sub
sufãr(ã) suferã
sufere suferã
sugãtorului sugarului
sui-te suie-te
supt sub
supþire subþire
supþiri subþiri
supþiricã subþiricã
surghiun exil
surghiuniþi exilaþi
suspinuri suspine
svârcolea zvârcolea
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svârcoleºte zvârcoleºte
ºapte zeci ºaptezeci
ºasesprezece ºaisprezece
ºase zeci ºaizeci
ºasezeci ºaizeci
ºivoaie ºuvoaie
ºivoi ºuvoi 
ºovãieºte ºovãie
taberii taberei
taberile taberele
tãbãreascã tãbãrascã
tãmâii tãmiei
tâlmaci tãlmaci
tâlmãcire tãlmãcire
tâmpene timpane
târnosire sfinþire
tigae tigaie
Timotee Timoteie
timpanã timpan
tinereþa tinereþea
tinereþã tinereþe
tinzi tinde
topenie prãpãd
totdinadinsul tot dinadinsul
totuº totuºi
trãeºte trãieºte
trãznetul trãsnetul
trebilor treburilor
trebue trebuie
trebuiai trebuia
trebuiaþi trebuia
trebuiesc trebuie
trebuieºte trebuie
treisute trei sute
trei zeci treizeci
trenþe zdrenþe
trimeasã trimisã
trimeatã trimitã
trimes trimis
trimeºi(lor) trimiºi(lor)
trimet(e) trimit(e)
trimeþi trimiþi
troznet trosnet
tufos stufos
tupul trupul
turbura(re) tulbura(re)
tureci turetci
þapãn þeapãn

þarinei þarinii
þãsãturi þesãturi
þimbal þambal
þinea þine
uceniþã ucenicã
ucizând ucigând
uliþi uliþe
umãrar(i) umerar(i)
umplea umple
umplusei umplusem
urciorul ulciorul
uºa oilor (Isus) Uºa oilor 
uºiori uºori
vãpsite vopsite
vecinic(ã) veºnic(ã)
vecinici veºnici
vegheator veghetor
veghiaþi vegheaþi
veghiere veghere
vermele viermele
vespi viespi
vesteji veºteji
veºtminte(le) veºminte(le)
vie vinã
vine vini
vinei vinii
vipia arºiþa
vise(le) visuri(le)
visteria vistieria
voiei voii
voivod(ul) voievod(ul)
vrãºmãºie vrãjmãºie
vrãºmaº vrãjmaº
vrâsta vârsta
vremi(le) vremuri(le)
vre o vreo
vre-o vreo
zãdar zadar
zãdarnic(ã) zadarnic(ã)
zãdarnicile zadarnicele
zãloage zãloguri
zecilea zecelea
zeciuala zeciuiala
zgârâietori zgârietori
zgronþuroase zgrunþuroase
zgurnitã izgonitã
zornãesc zornãiesc
zugrumat sugrumat

XV
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XVI

Minunile Domnului Isus
Minunea Locul Referinþa

Apa transformatã în vin Cana Ioan 2:1-11

Vindecarea fiului slujbaºului împãrãtesc Cana Ioan 4:46-54

Pescuirea minunatã Marea Galileii Luca 5:1-11

Vindecarea leprosului Capernaum Mt. 8:2-4; Mc. 1:40-45;
Lc. 5:12-15

Vindecarea robului sutaºului roman Capernaum Mt. 8:5-13; Lc. 7:1-10

Învierea fiului vãduvei Nain Luca 7:1-17

Vindecarea îndrãcitului Capernaum Mc. 1:1-28; Lc. 4:31-37

Vindecarea soacrei lui Petru Capernaum Mt. 8:14-15; Mc. 1:29-31;
Lc. 5:17-26

Vindecarea slãbãnogului Capernaum Mt. 9:2-8; Mc. 2:1-12;
Lc. 5:17-26 

Vindecarea slãbãnogului la Betesda Ierusalim Ioan 5:1-16

Vindecarea omului cu mâna uscatã Galileea Mt. 12:10-14; Mc. 2:1-12;
Lc. 6:6-11 

Vindecarea unui îndrãcit mut ºi orb Galileea Mt. 12:22-24; Lc. 11:14

Potolirea furtunii Marea Galileii Mt. 8:23-27; Mc. 4:35-41;
Lc. 8:22-25

Vindecarea celor doi îndrãciþi Gadara Mt. 8:28-34; Mc. 5:1-20

Învierea fiicei lui Iair Capernaum Mt. 9:18-26; Mc. 5:22-24;
Lc. 8:41-56

Vindecarea femeii cu scurgere
de sânge Lângã Capernaum Mt. 9:20-22; Mc. 5:22-24;

Lc. 8:43-48

Vindecarea celor doi orbi Capernaum Matei 9:27-31

Vindecarea unui mut îndrãcit Capernaum Matei 9:32-34

Hrãnirea celor cinci mii de oameni Decapolis Mt. 14:13-21; Mc. 6:31-44;
Lc. 9:10-17; Ioan 6:5-14

Umblarea pe mare Marea Galileii Mt. 14:13-21; Mc. 6:45-52;
Ioan 6:15-21

Vindecarea fiicei femeii canaanite Þinutul Tirului Mt. 15:21-28; Mc. 7:24-30

Vindecarea omului surd ºi mut Decapolis Marcu 7:31-37

Hrãnirea celor patru mii de oameni Decapolis Matei 15:32-39; 
Marcu 8:1-9

Vindecarea orbului Betsaida Marcu 8:22-26

XVII

Minunea Locul Referinþa

Vindecarea unui copil lunatic Lângã Cezareea lui
Filip

Mt. 17:14-21; Mc. 9:14-29;
Lc. 9:37-43

Moneda din gura peºtelui Capernaum Matei 17:24-27

Vindecarea orbului din naºtere Ierusalim Ioan 9:1-14

Vindecarea femeii gârbove (Pereea) Luca 13:10-17

Vindecarea unui bolnav de dropicã (Pereea) Luca 14:1-6

Vindecarea celor zece leproºi Împrejurimile
Samariei Luca 17:11-19

Învierea lui Lazãr Betania Ioan 11:1-46

Vindecarea celor doi orbi cerºetori Ierihon Mt. 20:29-34; Mc. 10:46-
52; Lc. 18:35-43

Blestemarea smochinului Betania Mt. 21:12-19; Mc. 11:12-24

Vindecarea urechii lui Malhu Ierusalim Mt. 26:51-54; Mc. 14:47-49
Lc. 22:50-51; Io. 18:10-11

A doua pescuire minunatã Marea Galileii Ioan 21:1-14



XVIII

Pildele Domnului Isus
Pilda Referinþa

Cei doi datornici Iertarea trebuie sã aducã cu sine iubirea. Luca 7:40-43

Semãnãtorul din
Galileea

Nu toþi cei ce rãspund afirmativ la mesajul
Evangheliei rãmân fideli Cuvântului.

Subiectul

Mt. 13:3-23; Mc.
4:3-20; Lc. 8:5-15

Grâul ºi neghina Fiii Împãrãþiei ºi fiii celui rãu sunt pretutin-
deni; despãrþirea se va face la seceriº. Matei 13:24-43

Sãmânþa de muºtar Deºi are un început modest, Împãrãþia cerurilor
se extinde peste veacuri devenind puternicã.

Mt. 13:31-32; Mc. 4:
30-32; Lc. 13:18-19

Sãmânþa crescând în
secret Uneori Împãrãþia creºte în mod inexplicabil. Marcu 4:26-29

Aluatul Influenþa Împãrãþiei Matei 13:33;
Luca 13:20-21

Comoara ascunsã Împãrãþia - o comoarã de preþ care aduce
bucurie celor ce o gãsesc. Matei 13:44

Mãrgãritarul de preþ Împãrãþia - o valoare pentru care meritã sã
renunþi la orice. Matei 13:45-46

Nãvodul Diversitatea Împãrãþiei Matei 13:47-50

Robul nemilostiv O inimã rea ºi neiertãtoare poate sã ne des-
partã de iertarea lui Dumnezeu. Matei 18:21-35

Bunul samaritean Compasiunea faþã de aproapele nostru re-
flectã dragostea lui Dumnezeu. Luca 10:29-37 

Un prieten la miezul
nopþii

Perseverenþa este cheia succesului în rugã-
ciune. Luca 11:5-8

Bogatul nebun Sufletul este prioritar lucrurilor; într-o zi Dum-
nezeu îl va cere înapoi, mântuit sau nemântuit. Luca 12:16-21

Smochinul neroditor Dumnezeu oferã omului posibilitatea  întoar-
cerii din pãcat. Aºteptarea Lui se va sfârºi. Luca 13:6-9

Cei poftiþi la cinã Unii oameni irosesc invitaþiile la mântuire
înlocuind ascultarea cu scuze. Luca 14:15-24

Oaia rãtãcitã Fiecare suflet este valoros pentru Dumnezeu,
ºi El îi vrea salvarea.

Matei 18:12-14;
Luca 15:3-7

Moneda pierdutã Eºti folositor doar în mâna Stãpânului. Luca 15:8-10

Fiul risipitor Tatãl Îºi risipeºte dragostea aºteptând întoar-
cerea fiului pierdut. Luca 15:11-32

Pãstorul cel bun Nici chiar viaþa pãstorului nu este prea mult
de dragul oilor. Luca 10:1-18

Administratorul
nedrept Foloseºte prezentul pentru a câºtiga viitorul. Luca 16:1-13

Bogatul ºi Lazãr Averea nu rezolvã veºnicia. La moarte unii
scapã de necazuri, altii dau de ele.

Luca 16:19-31

Robul care slujeºte Atunci când facem tot ce trebuie ne împli-
nim doar datoria. Luca 17:7-10

Vãduva nedreptãþitã Stãruinþa în rugãciune va fi rãsplãtitã cu
dreptate. Luca 18:1-8

Fariseul ºi vameºul Recunoaºterea pãcãtoºeniei este atitudinea
corectã, nu auto-îndreptãþirea. Luca 18:9-14

XIX

Pilda Referinþa

Lucrãtorii din vie Dumnezeu ºtie sã rãsplãteascã, încrede-te
în generozitatea Lui. Matei 20:1-16

Polii Pânã la venirea Domnului trebuie sã punem în
valoare capacitãþile ºi valorile pe care ni le-a dat

Subiectul

Luca 19:11-27

Cei doi fii Nu promisiunile frumoase, ci ascultarea
este apreciatã de Tatãl. Matei 21:28-32

Vierii rãi Omenirea nu recunoaºte partea Domnului,
nici pe trimiºii Lui.

Mt. 21:33-34; Mc.
12:1-12; Lc. 20:9-18

Nunta fiului de
împãrat

Unii refuzã invitaþia la mântuire însã nu
fãrã consecinþe. Matei 22:1-14

Cele zece fecioare Sunt lucruri care nu se mai pot face când
este prea târziu. Matei 25:1-13

Talanþii Nu numãrul talanþilor, ci felul în care îi
administrãm conteazã. Matei 25:14-30



Unitãþi de mãsurã în Biblie

- date aproximative -

Greutãþi

ghera..............................1/20 din siclu..........................0,6 g .............................Exod 30:13
(reba).............................un sfert de siclu......................3 g...................................1 Sam. 9:8
(beca).............................jumãtate de siclu.....................6 g.................................Exod 38:26
siclul..............................2 beca.....................................12 g................................Gen. 23:15
mina..............................50 sicli.....................................600 g.............................Ezec. 45:12
talantul..........................60 mine....................................36 kg.............................Exod 25:39

Lungime

degetul...........................................................................1,90 cm............................Ier. 52:21
latul palmei....................................................................8 cm..............................Exod 25:25
palma.............................................................................23 cm...........................1 Sam. 17:4
cotul...............................................................................25 cm..............................Gen. 6:15
stânjenul........................................................................1,96 m...........................Fapt. 27:28
stadia.............................................................................185 m............................Luca 24:13
drumul de Sabat............................................................1,100 m............................Fapt. 1:12
mila...............................................................................1,479 m............................Mat. 5:41

Capacitãþi

logul..............................................................................0,33 l..............................Lev. 14:10
cabul...........................4 logi.........................................1,35 l.............................2 Împ. 6:25
omerul........................o zecime din efã........................ 2,40 l.............................Exod 16:36
hinul..............................................................................3,56 l.............................Exod 29:40
(sea)............................trei mãsuri................................ 7,90 l................................Gen. 18:6
bat, efã.......................................................................... 24 l................................Ezec. 45:11
vadra............................................................................. 30 l....................................Ioan 2:6
letec.............................................................................. 120 l..................................Osea 3:2
cor.............................10 efe.......................................... 240 l..............................Ezec. 45:14

Monede

(leptala)....................monedã micã de bronz; Bibl: gologan, bãnuþ....................Marc. 12:42 
Luca 12:59

gologan.....................monedã de aramã; 10 bani................................................Marc. 12:42
(asarionul).................monedã de cupru; 8 leptale; Bibl: leu..........28 g................Mat. 10:29
chesita.......................probabil 4 sicli...................................................................Gen. 33:19
(dinarul)................... monedã romanã de argint; plata pentru o zi de muncã........Mat. 22:19
(drahma)...................monedã greceascã de argint; un dinar..................................Luca 15:8
(statirul)....................4 drahme.............................................................................Mat. 17:27
daricul.......................persan, 20 drahme.........................................8 g..............1 Cron. 29:7

Notã: Denumirile puse în parantezã fie nu apar în textul Bibliei, fie apar doar ca notã explicativã.
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